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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Grundforløb: Selviscenesættelse og identitet (1. år) 

Forløb 2 
Retorik og argumentation i klimadebatten (1. år) 

Forløb 3 Remediering og den grafiske roman – VÆRK 1 (1. år)  

Forløb 4 Familie, slægt og ære – VÆRK 2 (1. år) 

Forløb 5 Litteraturhistorie – VÆRK 3 (2. år) (opvarmning til SO5 / DHO) 

Forløb 6 Liv og død – VÆRK 4 (2. år) 

Forløb 7 Kommerciel Kommunikation – VÆRK 5 (2. og 3. år) 

Forløb 8 Overgange - VÆRK 6 (3. år) 

Forløb 9 Medier, sprog og magt (3. år) 

Forløb 

10 

Mennesket og storbyen (3. år) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Grundforløb: Selviscenesættelse og identitet 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Dette forløb har haft fokus på selviscenesættelse, som er en markant tendens i 

vores samtid – både i medierne og litteraturen. Eleverne har arbejdet med tekster 

indenfor forskellige genrer: roman (uddrag), novelle, dokumentarfilm, reklamefilm 

og debatindlæg. Eleverne er blevet introduceret til og har arbejdet med følgende 

teori: Goffmanns teori om stages, Meyrovitz teori om middle region og Giddens 

teori om det senmoderne samfund (adskillelse af tid og rum, aftraditionalisering, 

individualisering, øget refleksivitet, polarisering og udlejring af sociale relationer). 

I slutningen af forløbet har eleverne haft et skriftlighedsforløb, hvor de har trænet 

at skrive essay (eksamensgenre). 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 
såvel mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 
medier, herunder samspil med internationale strømninger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster 

kvalificeret og med dokumentation  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

 

Kernestof • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 

og professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 
perioder 

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- DR3: ”De perfekte piger” episode 1 (Dokumentarserie, 2018) 
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- Volvo: MadebySweden - "Epilogue" (reklamefilm, 2016): 

https://youtu.be/Q2YgFvm3pTg  

- 3F: ”Og det er Daaanmark....” (reklamefilm, 2019) 

- Hassan Preisler: ”Brun mands byrde“ (uddrag af roman, 2013) i 

”Litteraturens huse” Systime 

- Sven Åge Madsen: ”Kærlighed ved sidste blik” (novelle, 2013): 

https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D4C4FECD-928A-4D74-913E-

DD37C132A580/5503075/Droemme_novelle_oktober1.pdf  

- Emma Bønnelykke: ”Bliver min instagramaccount min eneste identitet?” 

(artikel i jyllandsposten, 2017): https://jyllands-

posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-

eneste-identitet/  

 

Sekundærtekster: 

- ”Anthony Giddens” i ”Samfundsfag C”, Systime 

- ”Erving Goffman” i ”Samfundsfag C”, Systime 

Omfang  Ca. 60 sider 

 

14 moduler á 100 minutter (23,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 
- 4 timer til anmeldelse af De perfekte piger 
- 2 timer til modsvar på debatindlæg 
- Essay: 5 timer 

 

Arbejdsformer  

Klasseundervisning, individuelt arbejde, par-arbejde, 

gruppearbejde, klassediskussion, skriftligt arbejde 

 

 
 

 

Forløb 

2 

 

Retorik og argumentation i klimadebatten 

 

Forløb

ets 

indhol

d og 

fokus 

 

I dette forløb har elevernes beskæftiget sig med klimadebatten. I den forbindelse er de 

blevet introduceret til det retoriske pentagram, appelformerne og de 3 klassiske talegenrer. 

De har også arbejdet med udvalgte sproglige billeder (troper) og figurer, samt 

argumentationsanalyse, herunder Toulmins argumentationsmodel (den simple og den 

udvidede), argumenttyper og argumentkneb. I forbindelse med dette forløb har de skrevet 

en analyse og vurdering af Gretha Thunbergs tale ved klimamarchen 2019 i København. 

 

Faglig

e mål 

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 

mundtligt som skriftligt 

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende 

grammatisk terminologi 

https://youtu.be/Q2YgFvm3pTg
https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D4C4FECD-928A-4D74-913E-DD37C132A580/5503075/Droemme_novelle_oktober1.pdf
https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D4C4FECD-928A-4D74-913E-DD37C132A580/5503075/Droemme_novelle_oktober1.pdf
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9360137/bliver-min-instagramaccount-min-eneste-identitet/
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• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 

som skriftlige sammenhænge 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 

genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og 

reflektere  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 

æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 

merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

 

Kernes

tof 

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 
professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og øvrige 
erhvervsrelaterede tekster  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anven

dt 

materi

ale. 

 

Kernestof 

 

Primærlitteratur: 

- H.M. Dronning Margrethe II’s nytårstale 2019: https://dansketaler.dk/tale/h-m-

dronning-margrethe-iis-nytaarstale-2019/ 

- Conservation International: ”Nature Is Speaking – Julia Roberts is Mother Nature” 

(kampagnefilm, 2014): https://youtu.be/WmVLcj-XKnM  

- TV2 Zulu: “CO3 feat. Josefine Frida Pettersen - POLEN SMELTER” (Satirisk 

musikvideo, 2017): https://youtu.be/FKn6cMg3Vpk  

- Thomas Hoffmann: ”Skal vi kalde klimaforandringer for 'klimakrise'?” (artikel, 

2019): https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-kalde-klimaforandringer-for-

klimakrise 

- Anders Morgenthaler og Marie Chimwenwe Degnbol: ”Klima-janteloven”: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157473582934024&set=a.101501

66308909024&type=3&eid=ARA3HfqfdkLP5KfltBHX5wpu7d99xSQFefcvbpR_

Sd-613tvW9B86PCMkmhYq7irQo94E_7Lrad3wS2E  

- Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019: https://dansketaler.dk/tale/greta-

thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/  

- TV2: ”Greta Thunbergs fulde tale fra Slotspladsen”: https://tv2-dk-

clips.secure.footprint.net/vod/flex/a21f0532-b610-40bc-8dbd-5d309b875af4.mp4  

 

Sekundærlitteratur: 

- Søren Vrist Christensen: ”Retorik og argumentation - retoriske virkemidler”: 

https://youtu.be/Vlgpe6h6jNc  

- ”Retorik” i ”Håndbog til dansk” Systime: https://hbdansk.systime.dk/?id=p204  

- ”Argumentation” i ”Håndbog til dansk” Systime: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  

 

Omfan

g  

Ca. 70 sider 

 

6 moduler á 100 minutter (10 timer) 

https://dansketaler.dk/tale/h-m-dronning-margrethe-iis-nytaarstale-2019/
https://dansketaler.dk/tale/h-m-dronning-margrethe-iis-nytaarstale-2019/
https://youtu.be/WmVLcj-XKnM
https://youtu.be/FKn6cMg3Vpk
https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-kalde-klimaforandringer-for-klimakrise
https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-kalde-klimaforandringer-for-klimakrise
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157473582934024&set=a.10150166308909024&type=3&eid=ARA3HfqfdkLP5KfltBHX5wpu7d99xSQFefcvbpR_Sd-613tvW9B86PCMkmhYq7irQo94E_7Lrad3wS2E
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157473582934024&set=a.10150166308909024&type=3&eid=ARA3HfqfdkLP5KfltBHX5wpu7d99xSQFefcvbpR_Sd-613tvW9B86PCMkmhYq7irQo94E_7Lrad3wS2E
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157473582934024&set=a.10150166308909024&type=3&eid=ARA3HfqfdkLP5KfltBHX5wpu7d99xSQFefcvbpR_Sd-613tvW9B86PCMkmhYq7irQo94E_7Lrad3wS2E
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://tv2-dk-clips.secure.footprint.net/vod/flex/a21f0532-b610-40bc-8dbd-5d309b875af4.mp4
https://tv2-dk-clips.secure.footprint.net/vod/flex/a21f0532-b610-40bc-8dbd-5d309b875af4.mp4
https://youtu.be/Vlgpe6h6jNc
https://hbdansk.systime.dk/?id=p204
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205
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Fordybelsestid: 

5 timer: Analyse og vurdering af ”Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019”  

Arbejd

sforme

r 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, summeøvelser i par, individuelt arbejde, Quiz og byt, 

quizlet-live i grupper, quizlet individuelt. 

 

 
 

 

Forløb 3 

 

Remediering og den grafiske roman 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

I dette forløb har eleverne beskæftiget sig med remediering og læst den grafiske 

roman ”Dersertør” af Halfdan Pisket som deres første værk. Klassen skulle have 

set dramatiseringen af ”Desertør” på Teater Republik, men forestillingen blev 

desværre aflyst grundet Covid19. 

 

FAGBEGREBER: 

Remediering: fastholdelse, udeladelse, tilføjelse, ændring 

Grafisk roman: ramme, taleboble, lydord, tekstboks, etage, rendesten, beskæring, 

synsvinkel, komposition, ramme og layout (den statiske funktion, den motiverede 

funktion, den dekorative funktion, den oplevede funktion), montage, grafisk stil 

(transparent, ekspressiv, realistisk, ikonografisk), fortællerforhold, visuelle 

synsvinkler (optisk og mental synsvinkel). 

 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende 
grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 
som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og 
reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 

æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 

merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 
tilhørende etiske problemstillinger 

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 
professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og 
øvrige erhvervsrelaterede tekster  
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• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, 
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, 
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen 
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus 
Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst én 
roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  
 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof: 

Primærlitteratur: 

- Johannes V. Jensen: ”Nåede de færgen?” (novelle, 1912) (kanon) på 

Litteraturportalen 

- Carl Th. Dreyer: ”De nåede færgen” (kortfilm, 1948) 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/de-naede-

faergen 

- Halfdan Pisket: ”Desertør” (grafisk roman, 2014) – 1. VÆRK 

- Teater Republik: „DESERTØR trailer“: 

https://www.facebook.com/teaterrepublique/videos/205352590527638/?t

=1  

- ”Dagbog fra Covid19” (podcastserie, 2020) - Caspar Eric: ”Dag 1 - De 

første tanker” og ”Caspar Eric: Dag 2 - Kiosken overfor” 

- Caspar Eric: ”Dag 6” og i ”Dagbog fra dage med Covid19” (online 

digtsamling, 2020): https://covid19digte.tumblr.com/ 

- Caspar Eric: ”Dag 7” i ”Dagbog fra dage med Covid19” (online 

digtsamling, 2020): https://covid19digte.tumblr.com/ 

 

Sekundærlitteratur: 

- ”Analyse af remediering” i ”Krydsfelt”: 

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p308&loopRedirect=1  

- ”Grafiske romaner” af M. Olsen & H. C. Christiansen, 

Dansklærerforeningens forlag: s. 13, s. 17, s. 21-37 og s. 42-45 

 

Omfang  Ca. 150 sider 

10 moduler á 100 minutter (16,7 timer) 

 

Fordybelsestid: 

5 timer: Analyse og vurdering af Rahima Abdullahs tale til demonstrationen 

Sammen mod racisme 2019 

 

Arbejdsforme

r 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, summeøvelser i par, mundtlige fremlæggelser i 

grupper, virtuel undervisning, individuelt arbejde, individuelle mundtlige 

fremlæggelser. 

 

 

 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/de-naede-faergen
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/de-naede-faergen
https://www.facebook.com/teaterrepublique/videos/205352590527638/?t=1
https://www.facebook.com/teaterrepublique/videos/205352590527638/?t=1
https://covid19digte.tumblr.com/
https://covid19digte.tumblr.com/
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p308&loopRedirect=1
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Forløb 4 

 

Familie, slægt og ære 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Dette forløb er et tematisk forløb, der kredser om temaerne familie, slægt og ære. 

Eleverne er blevet introduceret til folkevisen som genre og middelalderen som 

litteraturhistorisk periode. Endvidere har eleverne også arbejdet med film – både 

kortfilm og dokumentarfilm. De er blevet introduceret til de forskellige 

undergenrer indenfor dokumentarfilm og har arbejdet med dokumentarfilmen 

”Testamentet”, som er deres 2. VÆRK. 

 

FAGBEGREBER: 

- De 4 æ’er: skæbne, slægt, ære, hævn 

- Folkeviser: ridderviser, trylleviser, komposition (eksposition, 

transformation, konsekvens), overgangssituation 

- Dokumentar: fiktionskoder, autenticitetsmarkører (faktakoder), Den 

dybdeborende dokumentar, Den observerende dokumentar, Den 

deltagende dokumentar, den performative dokumentar, Den refleksive 

dokumentar, Den poetiske dokumentar, Den dramatiserede dokumentar. 

 

Faglige mål • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 
som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt 
og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 
æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 
merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden  

 

Kernestof Kernestoffet er:  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 
og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, 
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, 
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen 
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus 
Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst én 
roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  
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Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof: 

Primærlitteratur: 

- ”Torbens datter” (Folkevise) (kanon): https://bl.systime.dk/?id=p151  

- ”Germand Gladensvend” (Folkevise) (kanon): 

https://bl.systime.dk/?id=p149  

- Mads Matthiesen: ”Dennis” (kortfilm, 2007): 

https://youtu.be/V1zFeHJzS5E  

- Christian Sønderby Jepsen: ”Testamentet” (Dokumentarfilm, 2011) – 2. 

VÆRK: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/testamentet 

- Max Pedersen: ”Socialpornografi og mediealfonser” (artikel, 2004): 

https://www.ekkofilm.dk/artikler/socialpornografi-og-mediealfonser/ 

- Theresa Merman: ”The third dad” (Dokumentarfilm, 2015): 

https://vimeo.com/scottishdocinstitute/thethirddad  

- Thomas Bernt Henriksen: ”Ud med »familie-shaming« – lad os fejre 

succes og det lange seje træk” (artikel, 2019): 

https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-shaming-lad-os-

fejre-succes-og-det-lange-seje-traek  

 

Sekundærlitteratur: 

- Intro-tekst til emnerne slægt og ære: 

https://danskpaany.systime.dk/?id=p159  

- ”Middelalderens samfund: et slægtssamfund” i ”Brug litteraturhistorien” 

Systime: https://bl.systime.dk/?id=p155  

- ”Middelalderens litteratur: underholdning og fællesskab” i ”Brug 

litteraturhistorien” Systime: https://bl.systime.dk/?id=p154 

- ”Folkevisens flade personer og voldsomme temaer” i ”Brug 

litteraturhistorien” Systime: https://bl.systime.dk/?id=p153 

- ”Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang” i ”Brug litteraturhistorien” 

Systime: https://bl.systime.dk/?id=p268 

- ” Dokumentarfilm og Mockumentary” i ”Håndbog til dansk”, Systime: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224 

 

Supplerende stof: 

- Game of Thrones: klip fra sæson 1 afsnit 7 (fantasyserie, 2011): 

https://youtu.be/47MazYDnmaU  

- Lil Boosie: "My brother’s keeper”: https://youtu.be/ybLjPJGXGzA 

 

Omfang  Ca. 100 sider 

10 moduler á 100 minutter (16,7 timer) 

 

Fordybelsestid: 

5 timer: Analyse og vurdering af ”Ud med familie-shaming – lad os fejre succes og 

det lange seje træk”: https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-

shaming-lad-os-fejre-succes-og-det-lange-seje-traek  

 

 

Arbejdsformer virtuel undervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i grupper, 

individuelt arbejde, stationslæring. 

https://bl.systime.dk/?id=p151
https://bl.systime.dk/?id=p149
https://youtu.be/V1zFeHJzS5E
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/testamentet
https://www.ekkofilm.dk/artikler/socialpornografi-og-mediealfonser/
https://vimeo.com/scottishdocinstitute/thethirddad
https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-shaming-lad-os-fejre-succes-og-det-lange-seje-traek
https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-shaming-lad-os-fejre-succes-og-det-lange-seje-traek
https://danskpaany.systime.dk/?id=p159
https://danskpaany.systime.dk/?id=p159
https://bl.systime.dk/?id=p155
https://bl.systime.dk/?id=p154
https://bl.systime.dk/?id=p153
https://bl.systime.dk/?id=p268
https://hbdansk.systime.dk/?id=p224
https://youtu.be/47MazYDnmaU
https://youtu.be/ybLjPJGXGzA
https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-shaming-lad-os-fejre-succes-og-det-lange-seje-traek
https://www.berlingske.dk/business/ud-med-familie-shaming-lad-os-fejre-succes-og-det-lange-seje-traek
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Forløb 5 

 

Litteraturhistorie 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Forløbet er bygget op omkring de forskellige perioder, der har præget den lange 

litteraturhistorie. Formålet har været at tydeliggøre hvordan perioderne kan ses 

som reaktioner og videreudviklinger af hinanden.  

Der er desuden lagt vægt på elevernes forståelse for samspillet mellem litteraturen 

og de historiske begivenheder. I den forbindelse har eleverne læst ”Sildig 

Opvaagnen” af Blicher, som er deres 3. værk. Sidste del af forløbet har fungeret 

som optakt til DHO’en, som var tilrettelagt som et skriftlighedsforløb, der havde 

fokus på den akademiske opgave. 

Faglige mål Eleverne skal kunne:  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 
som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt 
og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 
æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 
merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden  

 

Kernestof Kernestoffet er:  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 
og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, 
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, 
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen 
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus 
Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst én 
roman og to øvrige skønlitterære værker  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i en 
nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

 

Primærtekster 

- Epistel: ”Epistel 91” (1748) af Ludvig Holberg (kanon) (oplysningstid) 

- Digt: ”Indvielsen” (1804) af Schack von Staffeldt (nyplatonisme) 
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- Digt: ”Guldhornene” (1802) af Adam Oehlenschläger (kanon) 

(universalromantik) 

- Eventyr: ”Nattergalen” (1843) af HC Andersen (kanon) 

(universalromantik) 

- Digt: ”Danmarks Trøst” (1820) af NFS Grundtvig (kanon) 

(nationalromantik) 

- Digt: ”Du gamla, du fria” (1844) af Richard Dybeck (svensk) 

(nationalromantik) 

- Digt: ”Ja, vi elsker dette landet” (1864) Björnstjerne Björnson (norsk) 

(nationalromantik) 

- „Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden” (reklamefilm): 

https://youtu.be/cbvdzQ7uVPc (svensk) 

- “TINE - Det er her vi kommer fra” (reklamefilm): 

https://youtu.be/Rf03W-sON-0 (norsk) 

- Billede: ”Familien Waagepetersen” (1830) af Wilhelm Bendz (biedermeier) 

- Billede: „Oberst Paulsens familie“ (1838) af Albert Küchler (biedermeier) 

- Billede: „Familiebillede“ (1828) af Emil Ditlev Bærentzen (biedermeier) 

- Novelle: ”Sildig opvaagnen” (1828) Steen Steensen Blicher (kanon) 

(poetisk realisme, romantisme) - VÆRK 

- Digt: ”Paa Sneen” (1838) af Emil Aarestrup (romantisme) 

- Novelle: ”En Vandringsmand” (1887) af Henrik Pontoppidan (kanon) 

(det moderne gennembrud, kritisk realisme/naturalisme) 

- Roman (uddrag): ”Ved Vejen” (1886) af Herman Bang (kanon) (det 

moderne gennembrud, impressionisme) 

- Selvbiografisk fortælling: ”Ud fra Mørket” (1888) af Victoria Benedictsson 

(det moderne gennembrud, naturalisme) 

- Roman (uddrag): ”Pelle Erobreren” (1906-1910) af Martin Andersen 

Nexø (kanon) (det folkelige gennembrud) 

- Essay (uddrag): ”Maskinerne” (1901) af Johannes V Jensen (kanon) (tidlig 

modernisme) 

- Digt: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) af Tom Kristensen (kanon) 

(tidlig modernisme, ekspressionisme) 

- Digt: ”Gaden” (1917) af Emil Bønnelycke (tidlig modernisme, futurisme) 

- Digt: ”Gaden” (2016) af Mund de Carlo (remediering) 

 

 

 

Sekundærtekster 

Litteraturhistorie: 

- ”Historien om danmark – enevælde og oplysningstid”: 

https://www.dr.dk/studie/historie/tv-serien-historien-om-danmark  

- ”1720-1800: Oplysningstiden”: https://litthist.systime.dk/?id=p123  

- ”1800-1870: Romantikken”: https://litthist.systime.dk/?id=p124  

- “Plato’s Allegory of the Cave - Alex Gendler”: 

https://youtu.be/1RWOpQXTltA  

- “Biedermeier og poetisk realisme”: https://litthist.systime.dk/?id=p164  

- ”Romantisme”: https://youtu.be/1iVxpqKSObs  

https://youtu.be/cbvdzQ7uVPc
https://youtu.be/Rf03W-sON-0
https://www.dr.dk/studie/historie/tv-serien-historien-om-danmark
https://litthist.systime.dk/?id=p123
https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://youtu.be/1RWOpQXTltA
https://litthist.systime.dk/?id=p164
https://youtu.be/1iVxpqKSObs
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- ”Tematik”, s. 46-49 IN Mesterfortællinger – Blichers noveller som værklæsning af 

Mette Moltesen og Dorit Færk Møller 

- ”Perspektivering”, s. 50-55 IN Mesterfortællinger – Blichers noveller som 

værklæsning af Mette Moltesen og Dorit Færk Møller 

- ”Det moderne gennembrud - dansk litteratur”: 

https://youtu.be/Uy29WdY7TYE 

- ”1870-1890: Det moderne gennembrud”: 

https://litthist.systime.dk/?id=p125  

- ”Det moderne samfund”: https://litthist.systime.dk/?id=p169  

- ”1900-tallets stilretninger”: https://litthist.systime.dk/?id=p170  

- ”Historien om Danmark: Det svære demokrati”: 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-

demokrati_145573  

 

Håndbog til dansk: 

- “Rim og rytme”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p198  

 

 

Supplerende stof: 

- “What is Literature for?”: https://youtu.be/4RCFLobfqcw  

- Theis Ørntoft: “Det er forvirrede tider, jer skal fortælle om” (2014) 

- ”The Matrix - Welcome To The Desert Of The Real”: 

https://youtu.be/EVM5-_fusjs  

- Podcast: “2: Nattergalen”: https://www.hcapodcast.dk/podcast/episode-

2/  

- ”If I Were A Boy”: https://youtu.be/AWpsOqh8q0M  

 

Omfang  Ca. 200 sider 

23 moduler á 100 minutter (38,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 

- 5 timer: analyse og fortolkning af ”Hestebremser” af Thomas Korsgaard 

fra novellesamlingen Tyverier fra 2019. 

- 5 timer: analyse, fortolkning og perspektivering af ”Nattergalen” (1843) af 

H.C. Andersen 

- 5 timer: DHO om mellemkrigstiden 

 

Arbejdsformer  

virtuel undervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i grupper, 

individuelt arbejde, remedieringsøvelser, skriftlighedsforløb (DHO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Uy29WdY7TYE
https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://litthist.systime.dk/?id=p169
https://litthist.systime.dk/?id=p170
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://hbdansk.systime.dk/?id=p198
https://youtu.be/4RCFLobfqcw
https://youtu.be/EVM5-_fusjs
https://www.hcapodcast.dk/podcast/episode-2/
https://www.hcapodcast.dk/podcast/episode-2/
https://youtu.be/AWpsOqh8q0M
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Forløb 6 

 

Liv og død 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette tematiske forløb har vi læst tekster, der på den ene eller den anden måde 

handler om døden, som det fænomen, der sætter livet i perspektiv. Bevidstheden 

om døden gør, at man bliver mere opmærksom på livet og det, der er vigtigt. 

Eleverne har læst romanen Døden kører Audi af Kristian Bang Foss som deres 4. 

værk, der er en satirisk samfundskritik. 

 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt 
og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale strømninger  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 
tilhørende etiske problemstillinger  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 
professionelle sammenhænge  

• mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst 
én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof: 

- Kristian Bang Foss: Døden kører Audi (2008) (værk) 

- DR-lyd: KIERKEGAARD PÅ EGEN KROP (1:5) – Død (podcast) 

 

Supplerende stof: 

- DR-lyd: Romanpris 2013 (6:6) - Kristian Bang Foss (podcast) 

 

Omfang  Ca. 250 sider 

5 moduler á 100 minutter (8,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 

Terminsprøve (6 FT) 
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Valg mellem 5 opgaver: 

1. Analyse af “To verdener”, af J.P. Jacobsen (1879) 

2. Analyse af uddrag af Frank vender hjem, af Kristian Bang Foss (2019) 

3. Analyse af “Vi er ikke ude på at springe over hvor gærdet er lavest – vi er 

oprigtigt bekymrede”, Politiken 19.1.2021. 

4. Analyse af kortfilmen Maja, af Marijana Jankovic (2019) 

5. Sammenlignende analyse af to kampagnefilm 

a. Tekst A: ”Sex = samtykke❤”  

Kampagnefilm for Sex & Samfund, 2021.   

Fra organisationens YouTube-kanal.   

b. Tekst B: ”Hvad betyder samtykke?”  

Kampagnefilm for Sex & Samfund, 2021.   

Fra organisationens YouTube-kanal.  

Arbejdsformer Virtuelt arbejde: individuelt, i grupper og i plenum. 

 

 
 

 
Forløb 7 

 

Kommerciel kommunikation 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har fokus indledningsvist været på kommerciel kommunikation, 

herunder reklamer, storytelling og content marketing. I forlængelse af dette 

arbejdede vi med kampagner.  

Formålet har været at opnå viden og erfaring med forskellige analytiske og 

metodiske tilgange til kommerciel kommunikation og kampagner. Afslutningsvis 

har eleverne i grupper arbejdet med en selvvalgt kampagne som værklæsning.  

Endelig fulgte en skriftlig opgave i en sammenlignende analyse af to 

kampagnevideoer. 

 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige 
som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og 
reflektere  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, 
æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, 
merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 
tilhørende etiske problemstillinger  

• navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 
med dokumentation  

 

Kernestof  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  
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• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation og 
øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst én 
roman og to øvrige skønlitterære værker  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- Red Bull som analytisk case (2014): https://www.redbull.com/dk-

da/fodselsdag-stratos 

- ”Vi er alle sammen fra Småland”, Ikea-katalog, s. 10 (2011): 

https://issuu.com/britneybane/docs/ikea2011_dk 

- The secret life of flowers, H&M-videoreklame (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws 

- ”Erdem-designeren bag den nye Erdem & H&M kollektion”, interview i 

modebladet Elle (2017): https://www.elle.dk/mode/tendenser-

artikler/elle-interviewer-erdem-designeren-bag-den-nye-erdem-x-hm-

kollektion 

- ”Endelig afsløres H&M’s nye designsamarbejde”, interview med H&M i 

modebladet Costume (2017): https://costume.dk/mode/modenyheder/h-

ms-nye-designsamarbejde-er-endelig-blevet-afsloeret 

- ”Meget mere med”, Sundhedsstyrelsen (2018) 

- https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-

om-alkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol 

 

VÆRKLÆSNING af selvvalgt kampagne bestående af min. 3 delprodukter 

(gruppeopgave) 

 

 

Sekundærtekster: 

- Morten Mikkelsen: ”Vi forbruger forbrug til at vise andre, hvem vi er”: 

https://www.etik.dk/forbrug/jeg-kber-den-jeg-er 

- Patrick Renvoice: Is there a buy button inside the brain (Ted Talk om 

neuromarketing, YouTube, 2013) 

- Håndbog til dansk (Systime): ”Reklamer”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p227  

- ”Medieanalyse af trykte reklamer”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p229  

- ”Medieanalyse af reklamefilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p230  

- Håndbog til dansk: ”Ordenes betydninger - Denotation og konnotation”: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c517  

- Grundbog til dansk (Systime): ”Denotation og konnotation”: 

https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p268  

- Hvordan virker de nye reklamer egentlig, DR.dk (2017): 

- https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/hvordan-virker-de-nye-

reklametyper-egentlig 

- Kresten Schultz Jørgensen: Unbuzz af content marketing, YouTube-video 

(2017): https://www.youtube.com/watch?v=iLofAIoj77c 

https://www.redbull.com/dk-da/fodselsdag-stratos
https://www.redbull.com/dk-da/fodselsdag-stratos
https://issuu.com/britneybane/docs/ikea2011_dk
https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws
https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-interviewer-erdem-designeren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion
https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-interviewer-erdem-designeren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion
https://www.elle.dk/mode/tendenser-artikler/elle-interviewer-erdem-designeren-bag-den-nye-erdem-x-hm-kollektion
https://costume.dk/mode/modenyheder/h-ms-nye-designsamarbejde-er-endelig-blevet-afsloeret
https://costume.dk/mode/modenyheder/h-ms-nye-designsamarbejde-er-endelig-blevet-afsloeret
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-om-alkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ungdomsuddannelser-bakker-op-om-alkoholkodeks/meget-mere-med---kampagne-til-unge-om-alkohol
https://www.etik.dk/forbrug/jeg-kber-den-jeg-er
https://hbdansk.systime.dk/?id=p227
https://hbdansk.systime.dk/?id=p229
https://hbdansk.systime.dk/?id=p230
https://hbdansk.systime.dk/?id=c517
https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p268
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/hvordan-virker-de-nye-reklametyper-egentlig
https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/hvordan-virker-de-nye-reklametyper-egentlig
https://www.youtube.com/watch?v=iLofAIoj77c
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- Nikolaj Mogensen: Unbuzz af content marketing, YouTube-video (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=RxYW3fsZvhQ 

- ”Content marketing er to ting”, Berlingske Tidende (2021) 

https://www.berlingske.dk/annonce/content-marketing-er-to-ting 

- ”Storytelling – tradition eller revolution?”, Berlingske Tidende (2021): 

https://www.berlingske.dk/samfund/storytelling-tradition-eller-revolution 

- Andrew Stanton: The clues to a great story (TedTalk, YouTube 2012): 

https://www.ted.com/talks/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story 

- ”Tekster der vil overtale” i Begreb om dansk (Systime): 

https://begrebdansk.systime.dk/?id=128 

- ”Kampagner og kommunikationsplanlægning” i Kommunikation/IT A 

(Systime): https://kommita.systime.dk/?id=185 

- ”Moderne modtagere” i Kommunikation/IT C (Systime): 

https://kommitc.systime.dk/?id=253 

 

Omfang Ca. 130 sider 

 

14 moduler á 100 minutter (23,3 timer) 

 

Fordybelsestid:  

- Sammenlignende analyse af to reklamevideoer (5 FT) 

o Krifa: ”Arbejdslyst påvirker hele dit liv – Genkender du det?” 

(2019) https://vimeo.com/312888937   og 

o 3F: ”Og det er Daaanmark” (2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=i0rCjM0aYvg  

- Analyse, vurdering og diskussion (6 FT) 

o af ”Er der plads til os simple mænd i den feminine og bæredygtige 

storby?": https://www.berlingske.dk/kommentatorer/er-der-plads-

til-os-simple-maend-i-den-feminine-og-baeredygtige-storby  

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i 

grupper, virtuel undervisning 

 

 
 

 
Forløb 8 

 

Overgange 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

I dette forløb har vi læst og arbejdet med tekster, der alle handler om overgange – 

fortrinsvis fra barn til voksen. Vi har arbejdet med forskellige genrer, som fx 

eventyr, novelle, drama og spillefilm. Derved har vi anvendt forskellige analytiske 

værktøjer (til litteratur og film), samt analyseret ud fra en særlig metodisk tilgang. 

Eleverne har således fået et indblik i og arbejdet med modeller og begreber fra 

den strukturalistiske og den psykoanalytiske metode. 

Eleverne har arbejdet med to værker – et drama og en spillefilm – der ligeledes 

kredser om overgangen fra barn til voksen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RxYW3fsZvhQ
https://www.berlingske.dk/annonce/content-marketing-er-to-ting
https://www.berlingske.dk/samfund/storytelling-tradition-eller-revolution
https://www.ted.com/talks/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story
https://begrebdansk.systime.dk/?id=128
https://kommita.systime.dk/?id=185
https://kommitc.systime.dk/?id=253
https://vimeo.com/312888937
https://www.youtube.com/watch?v=i0rCjM0aYvg
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/er-der-plads-til-os-simple-maend-i-den-feminine-og-baeredygtige-storby
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/er-der-plads-til-os-simple-maend-i-den-feminine-og-baeredygtige-storby
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Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, 
såvel mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 
formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 

 

Kernestof • mangfoldige litterære genrer  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske 

perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig 
Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. 
Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, 
Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. 
Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg  

• mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder 

mindst én roman og to øvrige skønlitterære værker  

• svenske og norske tekster på originalsprog  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i 

en nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- H.C. Andersen: Den grimme ælling (1843) (kanon): 

https://textanalyse.systime.dk/?id=c18617  

- Biblen: Syndefaldet, 1. Mosebog, 3. kapitel: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c408  

- Anders Bodelsen: Drivhuset (1965): 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1039  

- The secret life of flowers, H&M-videoreklame (2017): 

https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws  

- Brdr. Grimm: Rødhætte og ulven: 

https://textanalyse.systime.dk/?id=p4995  

- Iram Haq: Skylappjenta (2009) (norsk): https://youtu.be/r3cGebF5PKM  

- Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) (norsk + værk): 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p2065  

- Nora: a short film responding to Henrik Ibsen's A Doll's House: 

https://youtu.be/8CY8s2MqPyM  

- Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1953) (kanon): 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c6919  

https://textanalyse.systime.dk/?id=c18617
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c408
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c1039
https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws
https://textanalyse.systime.dk/?id=p4995
https://youtu.be/r3cGebF5PKM
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p2065
https://youtu.be/8CY8s2MqPyM
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=c6919
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- Karen Blixen: Ringen (1958) (kanon): 

https://litthist.systime.dk/?id=c1225  

- Peter Seeberg: Hjulet (1962) fra Eftersøgningen og andre noveller (kanon): 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1904  

- Peter Seeberg: Braget (1962) fra Eftersøgningen og andre noveller (kanon) 

- Guillermo del Toro: Pans Labyrint (2007) (værk): 

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2694412000/pans-labyrint 

 

Sekundærtekster: 

- Perspektiver i dansk: 

• BEGREBSBOKS: PERSON- OG 

MILJØKARAKTERISTIK: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c434  

• BEGREBSBOKS: FORFATTER, FORTÆLLER OG 

SYNSVINKEL: 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c415  

- Håndbog til dansk: 

• Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p171  

• Litterær analyse af eventyr: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p215  

• Medieanalyse af spillefilm: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p234  

• Filmiske virkemidler: https://hbdansk.systime.dk/?id=p222  

• Filmens dramaturgi: https://hbdansk.systime.dk/?id=p223  

• Strukturalistisk metode: https://hbdansk.systime.dk/?id=c907  

• Psykoanalytisk metode: https://hbdansk.systime.dk/?id=c912  

 

Omfang  

Ca. 300 sider 

17 moduler à 100 minutter (28,3 timer) 

 

Fordybelsestid: 6 timer 

- Analyse, sammenligning og vurdering af kampagnefilmene ”Filips far” 

(2017) og ”Hjelm har alle dage været en god idé” (2021) fra Rådet for 

Sikker Trafik. 

 

 

Arbejdsformer  

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i 

grupper, virtuel undervisning 

 

 
 

 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=c1225
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1904
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2694412000/pans-labyrint
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c434
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c415
https://hbdansk.systime.dk/?id=p171
https://hbdansk.systime.dk/?id=p215
https://hbdansk.systime.dk/?id=p234
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222
https://hbdansk.systime.dk/?id=p223
https://hbdansk.systime.dk/?id=c907
https://hbdansk.systime.dk/?id=c912
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Forløb 9 

 

Medier, sprog og magt 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Dette forløb kredser om mediernes og sprogets magt. Vi har arbejdet med 

argumentationsanalyse og diskursanalyse, hvor vi særligt har fokuseret på klima- og 

kønsdiskurser i dokumentarfilm, taler og meningsjournalistiske artikler. Derudover 

har vi arbejdet med dokumentaren ”Armadillo”, hvor vi har haft særligt fokus på 

samspillet mellem fakta- og fiktionskoder, samt hvordan det former modtagerens 

opfattelse af krigen i Afghanistan.  

 

Faglige mål  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 

anvende grammatisk terminologi  

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer 

formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

• analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

 

Kernestof  

• dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og 

professionelle sammenhænge  

• billeder, film og øvrige multimodale tekster  

• sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel 

kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

Primærtekster: 

- Mads Ellesøe: Kampagnen mod klimaet (2020): 

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525  

- Marco De Los Reyes, Karina Kold: Pia Kjærsgaard: 'Jeg står 100 procent ved, 

at der er for mange klimatosser (uddrag, 27.12.2019): 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-

ved-der-er-mange-klimatosser  

- Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019: 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-

2019/?version=7582-3  

- Greta Thunbergs fulde tale fra Slotspladsen: 

https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ

1owQkh1TVU  

- Ole Hedegaard Jensen: Klimaforandringer (Systime): 

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525
https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-ved-der-er-mange-klimatosser
https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-kjaersgaard-jeg-staar-100-procent-ved-der-er-mange-klimatosser
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019/?version=7582-3
https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU
https://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU
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• Eksempler på klimadiskurser: 

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p164  

- Chris Kjær Jessen: ”Joachim B.: Mænd er mere ambitiøse, og det afspejler 

lønnen”: https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-

og-det-afspejler-loennen 

- Stina Vrang Elias, Sanne Udsen: Håndbog for karrierekvinder (uddrag, 2009) 

i ”Blik for køn”  

-  Mikael Jalving: #MeToo æder sine egne døtre og sønner (8.3.2018): 

https://jyllands-

posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-

egne-doetre-og-soenner/  

- Silas Marker: Kontrarevolutionens kvinder (24.9.2020): 

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/MeToo-spin 

- Dokumentarfilm: Armadillo: 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/armadillo/?uniuser=hann9356  

 

Sekundærtekster: 

- Håndbog til dansk: 

• Diskursanalyse: https://hbdansk.systime.dk/?id=p202  

• Argumentation: https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  

• Meningsjournalistik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c692  

• Retorisk analyse af meningsjournalistik: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p219  

• Oversigt over fakta- og fiktionskoder i film og tv: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021  

• Dokumentarfilm og Mockumentary: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224&L=0  

•  

- Grundbog i retorik – at vise og overbevise 

• Logos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p154  

• Patos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p155  

• Etos: https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p156  

- ”Blik for køn” af Ditte Campion, dansklærerforeningen forlag, 2016: s. 

- 27, s. 34-36 

- Videnskab.dk (YouTube-kanal): Sådan påvirker det dig, at filmhelten typisk er 

en hvid mand | Mennesker, medier og mangfoldighed: 

https://youtu.be/FcrYygb5GP4  

- Videnskab.dk (YouTube-kanal): Hvad er socialkonstruktivisme? | 

Mennesker, medier og mangfoldighed: https://youtu.be/JxbpZBCpF5U  

 

 

Supplerende stof: 

- Mellem helte og bødler: https://www.ekkofilm.dk/artikler/mellem-helte-og-

bodler/  

- ’Armadillo’ er manipuleret: 

https://ekstrabladet.dk/underholdning/filmogtv/film/article4257696.ece?ilc

=c  

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p164
https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-og-det-afspejler-loennen
https://www.bt.dk/politik/joachim-b.-maend-ermere-ambitioese-og-det-afspejler-loennen
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10390467/metoo-aeder-sine-egne-doetre-og-soenner/
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/MeToo-spin
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/armadillo/?uniuser=hann9356
https://hbdansk.systime.dk/?id=p202
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205
https://hbdansk.systime.dk/?id=c692
https://hbdansk.systime.dk/?id=p219
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021
https://hbdansk.systime.dk/?id=p224&L=0
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p154
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p155
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p156
https://youtu.be/FcrYygb5GP4
https://youtu.be/JxbpZBCpF5U
https://www.ekkofilm.dk/artikler/mellem-helte-og-bodler/
https://www.ekkofilm.dk/artikler/mellem-helte-og-bodler/
https://ekstrabladet.dk/underholdning/filmogtv/film/article4257696.ece?ilc=c
https://ekstrabladet.dk/underholdning/filmogtv/film/article4257696.ece?ilc=c
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- Vejen til Armadillo: https://www.information.dk/moti/2010/06/vejen-

armadillo  

Omfang Ca. 90 sider 

12 moduler á 100 minutter (20 timer) 

 

Fordybelsestid: 6 timer 

- Eleverne kunne vælge mellem opgaverne fra eksamenssættet fra d. 15. 

december 2020 

 

Arbejdsfor

mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser i 

grupper, kreative øvelser 

 

 
 

 

Forløb 10 

 

Mennesket og storbyen 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

 

Dette er et tematisk og litteraturhistorisk forløb, hvor vi har beskæftiget os 

med det tidlige moderne samfund, samt forholdet mellem mennesket og 

storbyen. 

I slutningen af 1800-tallet ændrer samfundet sig voldsomt. Industrialiseringen 

og urbaniseringen bryder den traditionelle levevis op og erstatter den med en 

mere moderne eksistens. Man taler om at det moderne samfund erstatter det 

det traditionelle samfund. Det enkelte menneske oplever at den nye moderne 

virkelighed er præget af mere frihed, men også af meningsløshed. Individet 

føler sig fremmed over for den moderne virkelighed, det befinder sig i. Denne 

følelse oplever samtidens mennesker især i STORBYEN, som dette forløb 

kredser om. Litteraturen i perioden fra slutningen af 1800-tallet og langt ind i 

1900-tallet søger at formidle denne nye oplevelse af virkeligheden, som man 

kalder modernitetserfaringen. I dette forløb beskæftiger vi os med digte, der 

afspejler modernitetserfaringen i indhold og form, og som derfor betragtes 

som MODERNISTISKE tekster. Vi har særligt beskæftiget os med følgende 

modernistiske strømninger: futurismen og ekspressionismen. 

 

FAGTERMER: 

modernisme, urbanisering, modernitetserfaring, frihed, meningsløshed, 

fremmedhed, avantgarde, sproget som vinduesrude, realismekoder 

(genkendelig virkelighed, hverdag, upåfaldende billedsprog), modernismetræk 

(subjektiv virkelighed, sproglige eksperimenter, genrebrud, påfaldende 

billedsprog, metafiktion), ekspressionisme, futurisme. 

 

 

Faglige mål Eleverne skal kunne:  

• udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

https://www.information.dk/moti/2010/06/vejen-armadillo
https://www.information.dk/moti/2010/06/vejen-armadillo


 
 

Side 21 af 22 

• demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel 
mundtlige som skriftlige sammenhænge  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt 
og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  

• analysere og fortolke fiktive tekster  

• perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge  

• demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden  

 

Kernestof  

• mangfoldige litterære genrer  

• danske tekster fra de seneste 20 år og fra centrale litteraturhistoriske perioder 

• mindst én folkevise og én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, 
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, 
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen 
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og 
Klaus Rifbjerg  

• oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster i en 
nordisk, europæisk eller global sammenhæng  

• litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  

• litteratur-, sprog- og mediehistorie.  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Kernestof 

 

Primærtekster: 

- ”Broadway” (1855) af Walt Whitman 

- ”By” (1886) af Arthur Rimbaud 

- ”Storstad” (1899) af Sophus Claussen 

- ”Maskinerne” (uddrag) fra Den gotiske Renaissance (1901) af Johannes 

V. Jensen (kanon) 

- ”Futurismens manifest” (1909) Filippo Marinetti 

- ”Asfalten” (1918) af Emil Bønnelycke 

- ”Nat i Berlin” (1927) af Tom Kristensen (kanon) 

- ”Hjertefloden” (1965) af Klaus Rifbjerg (kanon) 

 

Sekundærtekster: 

- ”Sammenskrevne noter om mennesket i storbyen” – kilde: ”Litteraturens 

veje” Johannes Fibiger og Gerd Lütken, Systime 

- ”Avantgarde, surrealisme, dadaisme, futurisme og ekspressionisme”: 

https://youtu.be/0_ZfUrOK6gU  

- ”Ekspressionisme i litteraturen”: https://youtu.be/cxmHui1gqM8  

- Video: Expressionism in 8 Minutes: The Most Disturbing Art Ever?: 

https://youtu.be/YnsRLQ4A0hc  

 

Omfang  Ca. 50 sider  

10 moduler á 100 minutter (16,7 timer) 

 

 

https://youtu.be/0_ZfUrOK6gU
https://youtu.be/cxmHui1gqM8
https://youtu.be/YnsRLQ4A0hc
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Fordybelsestid: 

- 6 timer – eleverne kunne vælge mellem  

• at skrive en analyse, vurdering og diskussion af kronikken 

"Hvad må man efterhånden joke med og grine af?" af Nina 

Vinther Andersen, 6.3.2022, Politiken 

• at skrive en analyse og fortolkning af ”Den forsvundne 

pædagog” (2021, Sorgens Balalajka) af Jens Blendstrup 

 

Arbejdsformer  

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser 

i grupper, kreative øvelser 

 

 


