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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin: 2019-2022 

Institution: Handelsgymnasiet JTP 

Uddannelse: HHX 

Fag og niveau: Dansk A 

Lærere: 1.g: Asbjørn Christensen (achr) 

2.g: Vibeke Krøll Clausen (vikc) 

3.g: Lykke Holm Larsen (lyhl) 

Hold: 3e (j19okesh) 

 

Titel 1 Forløb: Danmark 

Titel 2 Forløb: Litteraturhistorie 

Titel 3 Værk: Super Bowl-reklamer 

Titel 4 Forløb: Mediehistorie 

Titel 5 Værk: Romanlæsning 

Titel 6 Forløb: Magten i sproget 

Titel 7 Forløb: Sort-hvide konflikter + værklæsning 

Titel 8 Forløb: Modernisme og realisme (lyhl) 

Titel 9 Forløb: Reklamer, kampagner og sociale medier (lyhl) 

Titel 10 Forløb: Autofiktion (lyhl) 

  

Værker 1. Kortfilm i grundforløbet: ”Spidse albuer, bløde knæ”, Karoline Lyngby (2013)  
2. Super-bowl-reklamer 
3. Selvvalgte romaner (se forløb 5) 
4. Digtsamling: "Yahya Hassan”, Yahya Hassan (2013) 
5. Drama: ”Et dukkehjem”, Henrik Ibsen (1879) 
6. Roman: ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”, Thomas Korsgaard (2017) 
7. Kampagne: Landbrug og fødevarer: ”Der er et yndigt land” (2012) 
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Titel 1 
 

Forløb: Danmark 

  
Indhold  

Der er et yndigt land, Adam Öehlenschläger 
Danmark, mit fædreland, HC Andersen 
Ja, vi elsker dette landet, Bjørnstjerne Bjørnson, 1856 
Du gamla, Du fria, Richard Dybeck, 1844 
Langt højere bjerge, NFS Grundtvig, 1820 
Den danske sang er en ung, blond pige, Kai Hoffmann, 1924 
Epistola 119, Ludvig Holberg, 1748 
Danmarksfilmen, PH, 1935 
En flygtning krydser sit spor, Aksel Sandemose, 1933 
Tre slags, fra novellesamlingen Pære Perker Dansk, Dorthe Nors, 2011 
Det er Danmark, Monrad & Rislund, 1988 
 
Diverse materialer fra Systime til litteratur- og lyrikanalyse. 
Diverse materialer fra Systime til medieanalyse. 
Diverse baggrundstekste. 
 

Omfang 
 

14 gange 100 minutter. 

Særlige fokuspunkter  - dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige 
og professionelle sammenhænge  
-  diverse litterære genrer  
 - billeder, film og øvrige multimodale tekster  
 - svenske og norske tekster på originalsprog   
 - litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder  
 - litteratur-, sprog- og mediehistorie 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, CL-strukturer, virtuelt arbejde 
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Titel 2 
 

Forløb: Litteraturhistorie  

Indhold Morgen-Vandring, Adam Öehlenschläger, 1805 
Sikken voldsom trængsel og alarm, Peter Faber, 1848 
Sig nærmer tiden, St. St. Blicher, 1838 
Skyggen, HC Andersen, 1847 
Diverse malerier fra romantikken 
 
Pernille, Herman Bang (1880) 
Naadsensbrød (1885) og Ane-Mette (1887), Henrik Pontoppidan 
Constance Ring, Amalie Skram, 1885 (uddrag)  
Et dukkehjem, Henrik Ibsen, 1879    
 
Diverse baggrundsmaterialer om det litteraturhistoriske fra Systime. 
 
Diverse materialer med analysemetoder fra Systime. 
 

Omfang 
 

13 moduler à 100 minutter 

Særlige fokuspunkter  
 - diverse litterære genrer  
 - billeder 
 - litteratur- og sproganalytiske begreber og metoder  
 - litteratur-, og sproghistorie 
 

Væsentligste arbejdsformer Individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser ved screencast. 
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Titel 3 
 

Værk: Super Bowl-reklamer 

Indhold  
Reklamerne fra Super Bowl 2018, https://www.cbssports.com/nfl/news/super-
bowl-2018-commercials-before-kickoff-you-can-watch-these-leaked-tv-ads/ 
 
Håndbog til dansk, Systime, 5.6 Reklameanalyse, 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227 
 
Håndbog til dansk, Systime, 14, Reklamefilm, 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230 
 
Super Bowl commercials - Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Bowl_commercials 
 
Top Ten Best Super Bowl Commercials Of All Times, 
https://www.superbowlcommercials.co/best-commercials/top-ten-best-super-bowl-
commercials-time/ 
 

Omfang 
 

2 gange 100 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

 -  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 
 -  analysere og vurdere ikke-fiktive tekster   
 - faglig fordybelse, viden og kundskaber i forbindelse med kommerciel 
kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster, digitale 
kommunikationsformer, herunder sociale medier   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussion, arbejde i par, fremlæggelse 
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Titel 4 
 

Forløb: Mediehistorie 

Indhold  
Kristeligt Dagblad, 29. april 2020, (forsiden, side 3) 
Berlingske Tidende, 1. maj 2020 
TV-avisen, 15. oktober 1965 
ULTRA NYT, 30/4 2020 
 
 
Diverse Systime-materialer om avisens layout, nyhedstrekanten, 
nyhedskriterierne, mediehistorie, TV-aviser 
 

Omfang 
 

5 timer à 100 minutter 

Særlige fokuspunkter  
-  billeder, film og øvrige multimodale tekster   
- journalistik  
-  digitale kommunikationsformer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Asynkron virtuel undervisning, quiz 
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Titel 5 
 

Værk: Romanlæsning 

Indhold  
Dødevaskeren, Sara Omar, 2017 
Homo Sapienne, Niviaq Korneliussen, 2014 
Opkald fra en engel, Guillaume Musso, 2011 
Snemanden, Jo Nesbø, 2007 
Nordkraft, Jacob Ejersbo, 2002 
 
(Romanerne blev læst i grupper; ikke alle i klassen har således læst andet end 
een af ovenstående titler, men fået de andre fremlagt.) 
 
Håndbog til dansk, Systime (relevante afsnit) 
Textanalyse, Systime (relevante afsnit) 
Dansk på ny, Systime (relevante afsnit) 
 

Omfang 
 

4 timer à 100 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kunne navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 
dokumentere som et af de afsluttende projekter på første år.  
Selvstændigt udføre en metodisk relevant analyse og fortolkning. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde (læsning), gruppearbejde, synopsis samt fremlæggelser ved 
screencast. 
 

 
 
 
 
 

Titel 6 
 

Forløb: Magten i sproget 

Indhold Primærlitteratur 
- Dansk Folkeparti: Thi kendes for ret - Burka-annonce (2007) 
- Selvvalgte programmer fra DR Debatten (2020) 
- Amalie Haun: I år fik mit gymnasie en onlinekalender med kønne piger og sjofle 
kommentarer (2016) 
- Klip fra Go’ Morgen Danmark med Anne-Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller 
(prostitutionsdebatten) 
- Hanne-Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn (Politiken, 2004) 
- Niarn: Jeg er fucking realistisk, Hanne (Politiken, 2004) 
 
- Video: Magtens sprog – Kampen om sproget 
- Trykt reklame fra Toys’R’Us med fokus på kønsdiskurser 
- Dansk Folkepartis valgvideo fra 2007: https://diskurs.systime.dk/?id=p180&L=0  
- Reklame fra Visit Denmark: Nyd livet i Danmark (2014) 
- Hans Bonde: Moderne feminisme har udviklet sig til favorisme (Politiken, 2020) 
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- Selvvalgt arbejde med forskellige tekster inden for nationale diskurser, politiske 
diskurser og kønsdiskurser (materiale fra Diskursanalyse i dansk - Systime) 
 
- Dronningens nytårstale (31. december 2020) 
- Statsminister Mette Frederiksens nytårstale (1. januar 2021) 
- Sanne Gottlieb: Mettes hule tale (anmeldelse af statsministerens nytårstale) (Ekstra 
Bladet, 2. januar 2021) 
- Rune Lykkeberg: Nytårstalen er Mette Frederiksens bud på en progressiv 
socialdemokratisk fortælling (anmeldelse af statsministerens nytårstale) (Information, 
1. januar 2021) 
 
 
Sekundærlitteratur 
Håndbog til dansk (Systime): 
- Appelformer: https://hbdansk.systime.dk/?id=c612  
- Toulmin, argumenttyper, fejlkneb, ordvalgsargumenter: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  
- Taler: https://hbdansk.systime.dk/?id=c606  
 
Diskursanalyse i dansk (Systime): https://diskurs.systime.dk/index.php?id=136&L=0  
 
Skriftlig opgave 
Komparativ sproglig analyse af Sam Mansoors debatindlæg Filmen knækker, når hun 
dukker op i kondisko på daten (2014) og Emma Holtens svar: Jeg mister fuldstændig 
lysten til sex, hvis jeg har betalt for min kærestes middag (2014) 

Omfang 
 

12 moduler af 100 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Argumentation, retorik, diskurs, taler, anmeldelser, Cicero 
 
Avistyper, debatindlæg, reklamer, sproglige virkemidler, anmeldelser 
 
Feministisk perspektiv, MeToo, kønsdiskurser, nationaldiskurser, magten i 
sproget/sprogets magt 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, læreroplæg, elevoplæg, skriveøvelser, fremlæggelser for klassen, 
fremlæggelser for læreren, virtuelt arbejde, matrix-arbejde, projektarbejde 
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Titel 7 
 

Forløb: Sort-hvide konflikter 

Indhold Primærlitteratur 
- Brun kartoffel - kap. 1 (podcast fra DR, 2020) 
- Martin Luther King: I have a dream (uddrag på dansk, 1963) 
- Aidt, Knutzon, Moestrup: ”Spørgeskema om den hvide antiracist” (fra Frit Flet, 2018) 
- Jakob Ejersbo: uddrag fra Eksil (2009) 
- Jens Stoltenbergs tale til minde om ofrene ved Utøya (2011) 
- Madame Nielsen: Invasionen – en fremmed i flygtningestrømmen (uddrag, 2016) 
- Morten Pape: Planen (uddrag, 2015) 
 
- Yahya – det blev sagt (radiofortælling, DR, 2020) 
- Klip fra Deadline (1/12-13): 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:53f706b66187a20860
3f54c7  
- Klip fra Smagsdommerne (29/10-13): 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:53f7069f6187a20860
3f54c5  
- Pia Kjærsgaard-citat om Yahya Hassans digtsamling fra Berlingske (7/11-13) 
- Rudolf Broby- Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (1922) 
- Michael Strunge: NAT I ELECTRI-CITY (1980) 
 
 
Sekundærlitteratur 
- Forskelligt baggrundsmateriale fra Gyldendals litteraturportal: 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/sort_hvidt   
 
Værklæsning 
Yahya Hassan: Yahya Hassan (2013) 
 

Omfang 
 

10 moduler af 100 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Sort-hvide konflikter historisk set 
Racisme, raceuro og -optøjer 
Kolonisering, imperialisme, afkolonisering 
Terror og kultursammenstød 
Flygtningekrise 
Indvandrerdebat, ghettodannelse og velfærdsstat 
 
Skønlitterær analyse, sproglig analyse, digtanalyse, taler, podcast og autofiktion, 
identitet, tilhørsforhold, ophav og selviscenesættelse 

Væsentligste 
arbejdsforme
r 

Gruppearbejde, læreroplæg, elevoplæg, skriveøvelser, fremlæggelser for klassen, 
fremlæggelser for læreren, virtuelt arbejde, matrix-arbejde, podcast, kreative produkter, 
værklæsning 
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Titel 8 
 

Modernisme og realisme 

Indhold Primærtekster: 
Introduktion til modernisme og realisme: 

o Ron Mueck: Boy, 1999 
o Robert Jacobsen: Concrétion, 1953 
o Vilhelm Hammershøjs: "Åbne døre", 1905 
o Fritz Syberg: Ved nadverbordet, 1893-95 

Tidlig modernisme (1890-1945) 
o Symbolisme: 

o Johannes V. Jensen: ”Interferens” (1906) 
o Ekspressionisme  

o Edvard Munch: ”Skriget” (norsk tekst, 1893) 
o Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” (1920) 
o Per Lagerkvist ”Angest, angest är min arvedel” (1916) 
o Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT fra 

digtsamlingen BLOD (1922)  
§ Om knust syntaks: 

https://lyrik.systime.dk/index.php?id=140&L=0  
o Futurisme: 

o Emil Bønnelycke: Aarhundredet – Asfaltens Sange (uddrag, 
1918) 

 
o Sekundært:  

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-
Hansen og Tinne Serup Bertelsen (Systime): Kapitel 7 om 
modernisme og realisme: https://litthist.systime.dk/?id=p126  

§ Videointroduktion til perioden: 
https://litthist.systime.dk/?id=c989  

§ Det moderne samfund 
§ 1900-tallets stilretninger  
§ Tidlig modernisme (1890-1945) 

o Dokumentar: Digte, Divaer og Dogmebrødre – Dansk Kultur i 
100 år, 1900-1918 (DR2, 2001): 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-
do/21191/digtere-divaer-og-dogmebroedre-18-dansk-kultur-i-
100-aar-(1900-1918)  

o ”Øgendahl og de store forfattere – Johannes V. Jensen”, DR: 
https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen  

 
Socialrealisme (1900-1945):  

o Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” (1900) 
o Fritz Syberg: Ved nadverbordet, 1893-95 

 
o Sekundært: 

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-
Hansen og Tinne Serup Bertelsen (Systime): ”Folkelig realisme 
og socialrealisme (1900-1945)”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p172 

o Om Martin Andersen Nexø fra litteratursiden.dk: 
http://www.litteratursiden.dk/analyser/nexoe-martin-andersen 

 
Efterkrigsmodernisme (1945-1960) 
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Fokus på begreberne eksistentialisme (forskellen på religiøs/kristen eksistentialisme og 
ateistisk eksistentialisme) og Heretica. 

o Martin A. Hansen1: ”Agerhønen” (1947) 
o Karen Blixen2: ”De blå øjne” (1960) 

 
o Sekundært: 

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-
Hansen og Tinne Serup Bertelsen (Systime): 
”Efterkrigsmodernisme (1945-1960)”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p173 

o Om Martin A. Hansen fra litteratursiden.dk: 
http://www.litteratursiden.dk/analyser/hansen-martin-a  

o Om Karen Blixen fra litteratursiden.dk:  
o http://www.litteratursiden.dk/analyser/blixen-karen 
o ”Kierkegaard og eksistentialismen”, DR: 

https://www.dr.dk/studie/filosofi/kierkegaard-og-
eksistentialismen  

o Håndbog til dansk, Systime: Billedanalyse: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=231  

 
60’er-modernisme 
Fokus på konfrontationsmodernisme og eksistentialisme. 

o Klaus Rifbjerg3: ”Det er blevet os pålagt” (1960) 
o Klaus Rifbjerg: ”Al deres snak om skønhed” (1964) 
o Peter Seeberg4: ”Patienten” (1962) 

 
o Sekundært:  

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-
Hansen og Tinne Serup Bertelsen (Systime): ”60’er-
modernisme”: 

https://litthist.systime.dk/?id=p174 
o Brug litteraturhistorien af Mimi Sørensen og Mads Rangvid 

(Systime): ”Klaus Rifbjerg: konfrontation med forbrug og 
fremmedgørelse”: https://bl.systime.dk/index.php?id=232 

o Om Klaus Rifbjerg fra litteratursiden.dk: 
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/klaus-rifbjerg 

 
70’ernes nye realisme 
Fokus på bekendelseslitteratur og knækprosa. 

o Vita Andersen: ”Hun ser godt ud” (1977) 
Sekundært: 

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen og 
Tinne Serup Bertelsen (Systime): ”Ny realisme 1960-80”: 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=175&L=0 

o Brug litteraturhistorien af Mimi Sørensen og Mads Rangvid 
(Systime):”70’ernes realistiske strømninger”: 
https://bl.systime.dk/index.php?id=244#c624 
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Storbymodernisme: 

o Michael Strunge: ”Plasticsolen” (Vi folder drømmens faner ud, 1981) 
à perspektivering til romantikken 
à fokus på Strunge vs. Vita Andersen: Hvad er ”rigtig” poesi? 

 
Sekundært:  

o Litteraturhistorien – på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen og 
Tinne Serup Bertelsen (Systime): ”Storbymodernisme og 
postmodernisme 1980-1990) 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=177&L=0  

o Dokumentar: Digte, Divaer og Dogmebrødre – Dansk Kultur i 100 år, 
1980-1990 (DR2, 2001) 

o Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier 
(Systime, 2015): ”Litterær analyse af digte” (p195). 

90’ernes minimalisme: 
 
Helle, Helle: ”En stol for lidt” (Rester, 1996) 
 

Omfang 
 

Ca. 200 +/- sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokuspunkter: 
• Litteraturens udvikling i det 20. århundrede – fokus på modernisme og realisme 

som litteraturhistoriens røde tråd 
• Forskellen på de forskellige modernismer og realismer – fokus på 

overgange/forskelle à hvorfor starter en ny periode? Periodeforståelse. 
• Eksistentialisme. 
• 80’er-lyrik og den lyriske genre. 
• Rester af Helle Helle som et hovedværk indenfor 90’ernes minimalisme 
• Se flere fokuspunkter under primærteksterne. 

 
Faglige mål: 
Undervisningen er tilrettelagt, så følgende mål fra bekendtgørelsen bliver dækket:  
 
Eleverne skal kunne: 

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

- 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 
- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 

med dokumentation 
demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste 
arbejdsforme
r 

• Klasseundervisning 
• Skriftligt arbejde 
• Gruppearbejde 
• Pararbejde 
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• Præsentation v. tavle eller i PowerPoint 
• CL-øvelser 

 
 
 
 
 

Titel 9 
 

Reklamer, kampagner og sociale medier  

Indhold Primærlitteratur: 
• Reklame: Interflora: ”Odd Love” (13. juli, 2015): 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy1etQdF_fc  
 
Eleverne har i grupper arbejdet med forskellige selvvalgte reklamer – både trykte 
reklamer og reklamefilm 
 

• Kampagne: Landbrug og fødevarer: ”Der er et yndigt land” (2012): 
https://www.youtube.com/watch?v=hGV2e-a2J0s  

 
Eleverne har arbejdet i grupper med selvvalgte politikeres Facebook-profiler. 
Fokus: Netetikette, høflighed og facework. 
 
Eleverne har arbejdet i grupper med selvvalgte debattråde på diverse medier.    
Fokus: Argumentation og debat. 
 
Sekundær litteratur: 

• Håndbog til dansk, Systime: Kapitel 2 – Fakta og fiktion (alle links og 
underkapitler): https://hbdansk.systime.dk/?id=238  

• Håndbog til dansk, Systime: Kapitel 5.2 – Reklamer: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p227  

• Håndbog til dansk, Systime: Analysevejledning til medieanalyse af 
reklamefilm: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=230  

• Håndbog til dansk, Systime: Filmiske virkemidler: 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222&L=0   

• Håndbog til dansk, Systime: Sociale medier: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=275  

• Håndbog til dansk, Systime: Kommunikationsanalyse – fokus på 
facework/Goffman: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c646  

 
Eleverne har i forbindelse med forløbet lavet en kampagnefilmsanalyse med fokus 
på kollaborativ skrivning.  
 

Omfang 
 

Ca. 25 sider +/-  

Særlige 
fokuspunkter 

I forløbet lægges der blandt andet vægt på, at du skal kunne: 
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- udtrykke dig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

- analysere og fortolke fiktive tekster - herunder reklamer og kampagner  

- 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 

Kernestof, som forløbet dækker: 
 
- billeder, film og øvrige multimodale tekster 
- digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 
- sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommunikation 
og øvrige erhvervsrelaterede tekster 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Synkron og asynkron virtuel undervisning, skriftlighedsforløb, par- og 
gruppearbejde, elevfremlæggelse, læreroplæg, skriftlighedsforløb  
 

 
 
Titel 10 
 

 
Autofiktion 

  
Indhold Primærlitteratur:  

Karl Ove Knausgård: ”Min kampe, 2” (2009), uddrag: 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1955&L=0  

”Bjørge Knausgård står fram som ’onkel Gunnar’ (2011), Dagbladet Norge: 
https://www.dagbladet.no/kultur/bjorge-knausgard-star-fram-som-onkel- gunnar/63425010  

Tonjes versjon – en radiodokumentar (2011) NRK radio: 
https://radio.nrk.no/serie/radiodokumentaren/sesong/2011/mdup01004511 (uddrag, til min. 
9.17)  

”Kosmisk kaos”, Malk De Koijn (1998): https://genius.com/Malk-de-koijn- kosmisk-kaos-
lyrics  

Den nye stil 11:29: Verdens bedste gruppe (2018), DR Podcast: https://pca.st/V2vJ  

Bogselskabet på P1 med Thomas Korsgaard, Anne Glad (2018): 
https://www.dr.dk/radio/p4/bogselskabet/bogselskabet-18  

Anmeldelse af ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”: 
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/hvis-der-skulle-komme-et-menneske- forbi-af-thomas-
korsgaard  
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Værk: Thomas Korsgaard: ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”, (2017)  

Sekundær litteratur:  

• Autofiktion – en litterær hovedstrømning efter 2000, Litteraturportalen, 
Gyldendal: 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/vir
kelighed_og_fiktion/autofiktion  

• Bekendelseslitterature: Litteraturportalen, Gyldendal: 
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/vir
k elighed_og_fiktion/bekendelseslitteraturen  

• Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Systime: Autofiktion: 
https://litthist.systime.dk/?id=c1502  

• Begreber om selvbiografisme, Litteraturportalen, Gyldendal: 
https://opslagsvaerker20.gyldendal.dk/?scid=%7B09F6A17C-2DE4-4B8E- 
9D7E-7BD2A6A06919%7D#/article/2dd23b53-2628-41e7-a0fd- 
78fad854dd5b  

• Litteraturens Huse, Systime: Kapitlet ”Analysemetoder og 
analyseredskaber” (alle links og underkapitler): 
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2651  

• Litteraturens Huse, Systime: Kapitlet ”Analyseredskaber” (alle links og 
underkapitler): https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2459  

• Perspektiver i dansk, Systime: Kapitlet ”Sandhed, løgn og fiktion” (alle 
links og underkapitler): https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=131 – 
fokus på paratekster  

• Underviserens PP om filmanalyse og ”Kunsten at græde i kor”  
• De seneste fem års litteratur, Systime: Introduktion (alle links og 

underkapitler): https://5aarslitt.systime.dk/?id=282  

Omfang 
 

Ca. 300 sider +/- 

Særlige 
fokuspunk
ter 

Faglige mål, der har været særlig vægt på:  

analysere og fortolke fiktive tekster  

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 

Kernestof:  

mangfoldige litterære genrer  

danske tekster fra de seneste 20 år  

 
Væsentligs
te 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, oversættelse, fremlæggelser på klassen, for 
underviser og in plenum, lytteøvelser etc. 
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