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Undervisningsbeskrivelse  

 

 

Termin December 2020 

Institution VUC Storstrøm - Næstved 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Malene Nivaro og Katrine Larsen  

Hold 5daa4d602020 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Novelleforløb 

Titel 2 
Værklæsning - novellesamling 

Titel 3 Skriftligt forløb – den analyserende artikel 

Titel 4  Filmanalyse 

Titel 5 Avismediet 

Titel 6 Tematisk forløb om krop og køn 

Titel 7 Tematisk forløb om fattigdom til debat 

Titel 8 Romantik og lyrik  
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Titel 9 Modernisme og eksistentialisme  

Titel 10 Repetitionsforløb 

 

Titel 1 

 

Novelleforløb 

Indhold Tekster:  

Lønningsdag af Martin Andersen Nexø 

De tre veninder af Jesper Wung Sung 2000 

Villy af Charlotte Weitze 1999 (novelle ”fantastisk”) 

Mere kaffe af Helle Helle 

 Ørneflugt af Henrik Pontoppidan,  

Nattens dronning af Tove Ditlevsen 

Patienten af Peter Seeberg,  

Den grimme ælling af H C Andersen 

Syndefaldsmyten fra Biblen 

Håndbog til dansk (ibog) følgende kapitler: 

Komposition - https://hbdansk.systime.dk/?id=155 

Fortæller - https://hbdansk.systime.dk/?id=159 

Fremstillingsformer - https://hbdansk.systime.dk/?id=163 

Motiv - https://hbdansk.systime.dk/?id=c471 

Miljø - https://hbdansk.systime.dk/?id=c478 

Personkarakteristik - 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c471 

Tema - https://hbdansk.systime.dk/?id=c334 

Perspektivering - https://hbdansk.systime.dk/?id=c337 

https://hbdansk.systime.dk/?id=155
https://hbdansk.systime.dk/?id=159
https://hbdansk.systime.dk/?id=163
https://hbdansk.systime.dk/?id=c471
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149#c471
https://hbdansk.systime.dk/?id=c334
https://hbdansk.systime.dk/?id=c337
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Novellen som genre - https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171 

Video om fortællere og synsvinkel: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Hwj8Ku6bIs  

DR-serie: Mick Øgendahl og de store forfattere:  

https://www.dr.dk/drtv/serie/oegendahl-og-de-store-

forfattere_110285  

Afsnit:  

H C Andersen sæson 1 Episode 1 

Tove Ditlevsen sæson 1 Episode 2 

Johannes V. Jensen sæson 1 Episode 4 

Herman Bang  Sæson 1 Episode 5  

Karen Blixen Sæson 1 Episode 6  

Henrik Pontoppidan Sæson 2 Episode 2 

Michael Strunge Sæson 2 Episode 3 

Jeppe Aakjær Sæson 2 Episode 5  

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c3755  

Videooplæg:  

Video med intro Helle Helle og minimalisme af Malene Nivaro - forsi-

den i Canvas 

Omfang Ca. 30 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter Fokus: analyse og fortolkning af noveller: 

At kunne analysere hva. en metodisk læsning med fokus på den biogra-

fiske, psykologiske og nykritiske læsning.  

At kunne arbejde på de taksonomiske niveauer 

At præsentere hinanden vha. interview 

At kunne nærlæse en tekst med henblik  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171
https://www.youtube.com/watch?v=6Hwj8Ku6bIs
https://www.dr.dk/drtv/serie/oegendahl-og-de-store-forfattere_110285
https://www.dr.dk/drtv/serie/oegendahl-og-de-store-forfattere_110285
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c3755
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At kunne analysere med fokus på at anvende analysebegreber: komposi-

tionsanalyse, person- og miljøkarakteristik, fortællesynsvinkler, tema, 

budskab, fortolkning og intertekstualitet. 

At blive en god tekstlæser, nærlæsningens kunst, med citater. Find tegn i 

teksten. 

At kunne argumentere for en tolkning ud fra teksten 

At kunne acceptere, at der ikke er ét facit, men heller ikke helt frit spil, 

når man fortolker tekster 

At blive god til, med inspiration i fiktive tekster, at reflektere over al-

menmenneskelige problemstillinger og relatere dem til det samfund, 

som vi lever i. 

At kunne formidle del- og hel-tolkninger mundtligt på klassen 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel opgaveskrivning, klasse-

diskussion. Skriftligt arbejde – skriv en minimalistisk novelle.  

 

 

Titel 2 

 

Værklæsning - novellesamling 

Indhold Tekster: 

SuperEgo af Jakob Ejersbo 2000 (Værk) 

Her har vi haft særligt fokus på novellen Sushi Sunshine. 

Film: Nordkraft - Jakob Ejersbo fra 2005 

Fokus: Den rå realisme og realismemarkører 

Baggrundsviden om dirty/rå realisme.  

Fokusnovelle: "Sushi Sunshine" 

Bog: Litteraturhistorien: 
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https://litthist.systime.dk/index.php?id=274&L=0 

Om ny realisme i dansk litteratur: https://je.systime.dk/?id=p130 

Portræt af Jacob Ejersbo: https://je.systime.dk/?id=p133 

Lille afsnit om realisme, Bog: Litteraturen på langs og på tværs, Sy-

stime: https://litthist.systime.dk/?id=c1501 

Lidt om det rå og direkte sprog hos Jakob Ejersbo, Bog: Litteraturen 

på langs og på tværs, Systime  

https://litthist.systime.dk/?id=c1516 

Om realisme:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=171 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171 

Realisme: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=realisme 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=274&L=0 

Ny realisme: 

https://je.systime.dk/?id=p130 

Jacob Ejersbo: 

https://je.systime.dk/?id=p133¨ 

Bog: Litteraturen på langs og på tværs 

https://litthist.systime.dk/?id=c1501 

Omfang Ca. 21 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunkter Fokus: analyse og fortolkning af noveller: 

I skal kunne se tematiske forbindelser mellem de forskellige noveller i 

samlingen.  

At blive en god tekstlæser, nærlæsningens kunst, med citater. Find tegn i 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=274&L=0
https://je.systime.dk/?id=p130
https://je.systime.dk/?id=p133
https://litthist.systime.dk/?id=c1501
https://litthist.systime.dk/?id=c1516
https://hbdansk.systime.dk/?id=171
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=realisme
https://litthist.systime.dk/index.php?id=274&L=0
https://je.systime.dk/?id=p130
https://je.systime.dk/?id=p133¨
https://litthist.systime.dk/?id=c1501
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teksten. 

At kunne argumentere for en tolkning ud fra teksten 

At kunne acceptere, at der ikke er ét facit, men heller ikke helt frit spil, 

når man fortolker tekster 

At blive god til, med inspiration i fiktive tekster, at reflektere over al-

menmenneskelige problemstillinger 

At kunne formidle del- og hel-tolkninger mundtligt på klassen 

At opnå viden om og kunne anvende analysebegreber herunder: kompo-

sitionsanalyse , person- og miljøkarakteristik, fortællesynsvinkler, frem-

stillingsformer og fortolkning 

  

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, individuel fordybelsestid, arbejde med podcasts – alter-

nativ fremlæggelsesform 

Titel 3 

 

Skriftligt forløb – Den analyserende artikel   

Indhold Tekster:  

Novelle: Sushi Sunshine af Jakob Ejersbo 

https://litthist.systime.dk/?id=c1277&L=0 

Novelle: Film af Helle Helle:  

https://litthist.systime.dk/?id=c1268&L=0 

Novelle: Patienten af Peter Seeberg 

https://litthist.systime.dk/?id=c1238&L=0 

DR Dokumentar DR3 2020: Fars pige 

https://www.dr.dk/drtv/se/fars-pige_165110 

Baggrundsmateriale:  

Skriftlig eksamen i dansk på HF:  

https://litthist.systime.dk/?id=c1277&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c1268&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c1238&L=0
https://www.dr.dk/drtv/se/fars-pige_165110
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https://skriftligeksamenidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=132  

Omfang Ca. 11 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter At kunne arbejde skrivegenrer til skriftlig dansk til eksamen 

At have fokus på korrektur, tegnsætning og rød tråd 

At arbejde med de taksonomiske niveauer  

At kunne reflektere over egen opgave  

At kunne give feedback ud fra bedømmelseskriterier 

At kunne anvende en god citatteknik herunder arbejdet med citatbur-

ger/burgermodellen  

At kunne skrive en fokuseret og nuanceret indledning/afslutning 

At kunne lave fængende mellemrubrikker 

At skrive korrekt dansk 

At være formidlingsbevidst med fokus på modtageren 

At skrive klart og med et fængende sprog 

At skrive sammenhængende (tekstens helhed og afsnit) 

At skriveprocessen har forskellige faser og taksonomiske niveauer 

At eksemplificere og generalisere på skrift 

At korrekturlæsning er en helt central del af det skriftlige arbejde i dansk 

på HF 

At give og modtage respons til/fra medkursister 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftlige øvelser med fokus på: indledning, midter-

stykke og afslutning, peer-to-peer feedback, genafleveringer 

 

Titel 4 

 

Avismedier  

Indhold Tekster:  

https://skriftligeksamenidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=132
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Kronik: Mit arbejde med patienter på kanten af livet har lært mig, at lykken har 

bedre vilkår, når vi ikke jagter den Af Lotte B. Mørk, Berlingske Tidende, 

august 2019  

Klumme: Hvorfor skal tykke mennesker udskældes for at udånde CO2? Af 

Dina Amlund og Morgan Hemmingshøj, ALT.dk, januar 2020 

Reportage: Livsfarlig lynrus hitter blandt unge på Roskilde Festival, Julie 

Dalgas, juli 2019, Berlingske Tidende 

Leder: De sociale medier har et ansvar, som de svigter af Tom Jensen og Met-

te Østergaard, juli 2019 Berlingske Tidende  

Feature: Hver tredje gymnasieelev har skadet sig selv af Julie Dalgas, 

september 2019 Berlingske Tidende  

Reportage: Branden af Herman Bang  

Impressionisme  

• Nyhedstrekant 

• Nyhedsværdi / De 5 nyhedskriterier. 

• Fortællende journalistik  

• Argumentation  

• Retorik  

• Kommunikation 

 

Baggrundsmateriale:  

Grundbog til Dansk, Systime: 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=390 

Avisen som medie 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=385&L=0  

Avisens historie 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=390
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=385&L=0
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https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=386&L=0  

Journalistiske metoder 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=388&L=0 

4.2.5 Informationsgenrerne 

grundbogtildansk.systime.dk 

Dokumentarfilm: Ekstra Bladet uden for citat | Filmcentralen – Filminsti-

tuttets streamingsite 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ekstra-bladet-uden-citat 

4.2.3 Journalistiske metoder 

grundbogtildansk.systime.dk 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=388&L=0 

 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/ 

4.2.4 Det redaktionelle princip 

grundbogtildansk.systime.dk 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=389&L=0 

4.2.5 Informationsgenrerne 

grundbogtildansk.systime.dk 

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=390 

Fortællende journalistik 

https://www.gymdansk.dk/fortaeligllende-journalistik.html# 

Danskfaget 

www.gymdansk.dk 

DRTV - Øgendahl og de store forfattere: Herman Bang 

www.dr.dk 

https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=386&L=0
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=388&L=0
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ekstra-bladet-uden-citat
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=388&L=0
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=389&L=0
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=390
https://www.gymdansk.dk/fortaeligllende-journalistik.html
http://www.gymdansk.dk/
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-herman-bang_110326
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herman-bang_110326 

Målgrupper 

grundbogtilmedieridansk.systime.dk 

https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=218#c969  

Læs om opinionsgenrerne i Grundbog til Dansk:  

https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=391 

Læs leder: Information 18.03.2020  

https://www.information.dk/udland/leder/2020/03/paa-niaarsdagen-

krigen-coronavirusset-ankommet-syrien 

4.2.6 Opinionsgenrerne 

grundbogtildansk.systime.dk 

Impressionistisk skrivestil:  

https://bl.systime.dk/index.php?id=186&L=0 

Omfang Ca. 45 lektioner af 45 min. 

Særlige fokuspunkter At kunne redegøre for hvad der karakteriserer informationsgenre, opi-

nionsgenre og den mere fortællende journalistik 

At kunne redegøre for hvad der karakteriserer informationsgenre, opi-

nionsgenre og den mere fortællende journalistik  

At kunne redegøre for nyhedskriterier 

At kunne beskrive layout og design  

At kunne analysere billeder i forhold til avistype  

At kunne anvende minervamodel 

At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

At demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske 

litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur samfund 

At demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet 

https://www.dr.dk/drtv/episode/oegendahl-og-de-store-forfattere_-herman-bang_110326
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=218#c969
https://grundbogtildansk.systime.dk/index.php?id=391
https://www.information.dk/udland/leder/2020/03/paa-niaarsdagen-krigen-coronavirusset-ankommet-syrien
https://www.information.dk/udland/leder/2020/03/paa-niaarsdagen-krigen-coronavirusset-ankommet-syrien
https://bl.systime.dk/index.php?id=186&L=0
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i dag 

At navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til informa-

tion i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

Mediemæssige perspektiver Her undersøges med en medieanalytisk 

tilgang et genremæssigt varieret udvalg af tekster, herunder nyhedsfor-

midling, dokumentartekster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer og 

tekster fra sociale medier.  

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, forsideanalyse, omskrivning, skrift-

lig opgave: skriv et debatindlæg, analyse af Ekstra bladet udenfor citat med 

fokus på avisens udvikling og de filmiske virkemidler, begrebspuslespil  

 

Titel 5 

 

Filmanalyse 

Indhold Tekster  Teori 

Kortfilm: Tyren  https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tyren?uniuser=male886b 

Kortfilm: 

LOVEFIELD 

(Mathieu Rat-

the) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro  

Kortfilm: "The 

Last 3 Minutes" 

 https://www.youtube.com/watch?v=j_Ao173E_CE  

VÆRK: 

Dokumentarfilm: 

Naturens uorden 

 https://filmcentralen.dk/alle/film/naturens-uorden 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tyren?uniuser=male886b
https://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro
https://www.youtube.com/watch?v=j_Ao173E_CE
https://filmcentralen.dk/alle/film/naturens-uorden
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TV-dokumentar: 

Fars pige, DR3 

 https://www.dr.dk/drtv/se/fars-pige_165110 

  

Dokumentarfilm: 

Eskimo Diva 

 https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/eskimo-diva 

  

Daimi  https://lb.systime.dk/index.php?id=288 

Novellefilmen: 

Ung mand falder 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ung-mand-falder 

 

Håndbog til dansk (ibog) 

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

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

Dokumentarfilm og mockumentary - https://hbdansk.systime.dk/?id=224  

Den iscenesatte virkelighed (ibog) 

Virkeligheden i medierne - https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p126 

Eget skema over de fem dokumentartyper (observerende, dybdeborende, poetiske, delta-

gende, dramatiserede)  

Raskins Parametre for en god kortfilm 

DR-program: Tv!Tv!Tv! om tilrettelæggelse  

Video-essay FEMO 

https://mediefagsydkysten.wordpress.com/2017/06/22/femo-genvej-til-filmiske-frames/  

Læs om filmiske virkemidler i Håndbog til Dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222   

Læs om filmens dramaturgi:  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223   

Filmleksikon:  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler 

https://www.dr.dk/drtv/se/fars-pige_165110
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/eskimo-diva
https://lb.systime.dk/index.php?id=288
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/ung-mand-falder
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222
https://hbdansk.systime.dk/?id=p223
https://hbdansk.systime.dk/?id=224
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p126
https://mediefagsydkysten.wordpress.com/2017/06/22/femo-genvej-til-filmiske-frames/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=222
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
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Læs om dokumentarfilm i bogen: Håndbog til Dansk: 

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

Læs om Bølgemodellen i bogen: Håndbog til Dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223#c737 

Skema over dokumentarfilmsgenrer 

Omfang Ca. 21 lektioner af 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

At kunne beskrive filmsprog/filmiske virkemidler.  

At kunne argumentere for genrebestemmelse/kendetegn.  

At kunne forklare og anvende Raskins parametre  

At kunne lave en samlet analyse og fortolkning underbygget af filmiske virkemidler. 

At kunne karakterisere forskelle mellem fiktion og fakta 

– kommunikationsanalyse 

– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler 

– analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge 

– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til reme-

diering. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde med fokus på præsentation af forskellige kortfilm, krea-

tive praktiske øvelse: lav en handling via screenshots og producere en kortfilm. 

  

Titel 6 

 

Tematisk forløb om køn, krop og ligestillingsdebat 

Indhold Tekster: 

Torbens datter (folkevise) 

Menstruationssangen af Anika Aakjær, ZULU Comedy Galla, 2019  

Digt: Der bor en ung pige i mig af Tove Ditlevsen   

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=223#c737
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Protestsang: Hej Søster af Trille, 1976 

Novelle: Karen Jul af Amalie Skram 

Dronningens fødselsdagstale 2020 af Dronning Margrethe, DR 

Nytårstale til mine medsøstre af Sara Omar, 2019 Deadline DR2 

Værk: Drama: Et dukkehjem af Henrik Ibsen (1879) 

Fokus: Ligestillingsdebat og naturalisme 

Værk: Uddrag af Instagramprofil 2019-2020: Twerk Queen Louise 

Fokus:  

Kommunikation, retorik og argumentation på de sociale medier 

Selviscenesættelse 

4. bølgefeminisme  

Socialkonstruktivisme  

Tekster til opgaveformulering ved den debatterende artikel:  

#Hetoo af Leny Malacinski 

Liktorernes tyranni af Ole Bornedal 

Jeg har oplevet krænkelser på gaden, på arbejdspladsen og sejlklubben. Det er netop, hvad #Metoo handler 

om af Pernille Marie Bärnheim 

Videoer fra forløbet:  

Video med børn og legetøj – kønsroller:  

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI  

Video med TwerkQueen – empowerment:  

https://www.youtube.com/watch?v=YSzVZ8L0ijQ  

Hør første afsnit af "Ludermanifestet" på DR P1: 

https://www.dr.dk/radio/p1/ludermanifestet/ludermanifestet-1-6  

Video med TwerkQueen fra KVINFO-Møde:  

https://www.youtube.com/watch?v=glYirhlKOc8  

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?v=YSzVZ8L0ijQ
https://www.dr.dk/radio/p1/ludermanifestet/ludermanifestet-1-6
https://www.youtube.com/watch?v=glYirhlKOc8
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Video med Twerk: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-YKoZhtbyY  

Reklame fra Always:  

https://www.youtube.com/watch?v=VPG0Z2Jddjw 

Reklame for Libresse:  

https://www.youtube.com/watch?v=gVz45WO8Mgc  

Reklame for bind ved influencer Julia Sofia:  

https://www.youtube.com/watch?v=3y8q9VgFJ5o  

STORYTIME: Jeg fik et bind af en fremmed dame!?  

Blika – Computer eller kondomer?  

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

Stryhns – Skurvogn:  

https://www.youtube.com/watch?v=zFysHBwLi6o  

Danske spil: Der er så meget kvinder ikke forstår:  

https://www.youtube.com/watch?v=cy5zwaQ_A-E  

Videoklip fra Klovn:  

https://www.youtube.com/watch?v=PhUU9gFeZDg  

Baggrundsmateriale: 

 

Håndbog til dansk (ibog) 

Retorik - https://hbdansk.systime.dk/?id=204 

Argumentation - https://hbdansk.systime.dk/?id=205 

Billeder - https://hbdansk.systime.dk/?id=240 

Reklamer - https://hbdansk.systime.dk/?id=227  

https://www.youtube.com/watch?v=p-YKoZhtbyY
https://www.youtube.com/watch?v=VPG0Z2Jddjw
https://www.youtube.com/watch?v=gVz45WO8Mgc
https://www.youtube.com/watch?v=3y8q9VgFJ5o
https://www.youtube.com/watch?v=yDLYQkeyYAo
https://www.youtube.com/watch?v=zFysHBwLi6o
https://www.youtube.com/watch?v=cy5zwaQ_A-E
https://www.youtube.com/watch?v=PhUU9gFeZDg
https://hbdansk.systime.dk/?id=204
https://hbdansk.systime.dk/?id=205
https://hbdansk.systime.dk/?id=240
https://hbdansk.systime.dk/?id=227
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Retoriske virkemidler - https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html 

Forskellige reklamemodeller fra https://indidansk.dk 

Tekstuddrag: Naturalistisk teater fra bog: Klar Scene 

Intro til realistisk og naturalistisk skrivestil – det moderne gennembrud: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=140&L=0 

Tv-drama: Et Dukkehjem, DR 1974 her:  

https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem 

Tv-serie: 1800'tallet på vrangen, Afsnit 7  

https://www.dr.dk/undervisning/historie/1800-tallet-paa-vrangenV 

Læs intro til Et Dukkehjem her:  

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=1306 

Animationsvideo om sædelighedsfejden fra Brug litteraturhistorien:  

https://bl.systime.dk/index.php?id=192#c471  

Læs om køn her:  

https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen 

 Læs om Queer her:  

https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/queer 

 Læs om heteronormativitet her:  

https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/heteronormativitet 

Hør kendte fortæller om køn her: 

At være det modsatte køn 

Tekst med baggrundsviden om Trille:  

http://www.folkroskilde.dk/trille-band.html  

Læs om feminismens bølger her: 

https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=156 

https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
https://indidansk.dk/
https://litthist.systime.dk/index.php?id=140&L=0
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
https://www.dr.dk/undervisning/historie/1800-tallet-paa-vrangenV
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=1306
https://bl.systime.dk/index.php?id=192#c471
https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/koen
https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/queer
https://www.sexlinien.dk/emneside-seksualitet-og-koen/heteronormativitet
https://www.youtube.com/watch?v=kJ0i2Qv0sdY
http://www.folkroskilde.dk/trille-band.html
https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=156
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Video med Sara Omar – om Dødevaskeren:  

https://www.youtube.com/watch?v=1YVxK3XR0nM  

Læs om fjerde bølge og nydansk kvindekamp her: 

https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=157 

Billedsprog:  

https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs  

Retoriske virkemidler:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc  

Retorik og argumentation:  

https://www.youtube.com/watch?v=35bqJ90khEA  

Om argumentation: Argumentationsmodel, Påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivel-

se og styrkemarkører 

Sproglige virkemidler:  

https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs  

Baggrundsmateriale til den debatterende artikelgenre:  

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=789 

DRTV: Danmarkshistorien på vrangen: Sex gennem tiderne:  

https://www.dr.dk/drtv/se/danmarkshistorien-paa-vrangen_-sex-gennem-tiderne_150959  

Omfang Ca. 42 lektioner af 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

At kunne analysere taler/reklamer med henblik på retorik og argumentation 

At kunne anvende retorikken og argumentationens former på egen tale 

At kunne redegøre for kommunikationen i reklamer  

At kunne analysere billeder med fokus på denotation og konnotation 

I skal kunne lave en grundig kommunikationsanalyse, hvor I argumenterer for jeres på-

stande.  

I kan kunne anvende det retoriske pentagram og analysere en tekst med kendskab til de 

https://www.youtube.com/watch?v=1YVxK3XR0nM
https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=157
https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs
https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc
https://www.youtube.com/watch?v=35bqJ90khEA
https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=789
https://www.dr.dk/drtv/se/danmarkshistorien-paa-vrangen_-sex-gennem-tiderne_150959
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retoriske virkemidler og deres effekt på kommunikationssituationen. I skal kende og 

kunne anvende appelformerne i en sproglig analyse af kommunikation i fx en tale, en re-

klame eller et indlæg på Instagram. 

I skal kunne anvende begreberne: Deep backstage, backstage, frontstage og middlesta-

ge ved analyse af kommunikation på de sociale medier 

I skal have kendskab til de 4 feminismebølger og Queer-teori, og I skal kunne anvende 

jeres viden i forbindelse med analyse af kommunikation på de sociale medier og kommuni-

kation i reklamer, og andre tekster.  

Reklameanalyse: denotativt, konnotativt og tekstligt niveau.  

I skal have kendskab til billedsprog, herunder metaforer, døde metaforer, sammenlig-

ninger. I skal kunne anvende jeres viden om billedsprog i en analyse af et digt, en protest-

sang, en tale eller en reklame.  

I skal have viden om argumentation, herunder påstand, belæg, gendrivelse og rygdæk-

ning - God, dårlig  eller hensigtsmæssig. Argumentationsfejl. Argumentationsmarkører.  

I skal have viden om det moderne gennembrud og ligestillingsdebatten i en historisk 

kontekst. I skal have viden om sædelighedsfejden.  

I skal vide, hvad et naturalistisk drama er.  

I skal kende til den realistiske, naturalistiske skrivestil og livssynet knyttet til det moder-

ne gennembruds litteratur.  

I skal kunne skrive en debatterende artikel 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med fokus på præsentation af tidsperioden, træning i 

oplæsning af teaterstykke og ældre litteratur  

Individuelt skrivearbejde  

Fremlæggelse på video Selvstændigt arbejde med den debatterende artikel 
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Titel 7 Tematisk forløb om fattigdom til debat 

Indhold Tekster:  

Gabriellas Sang - Så som i himlen – Fra filmen Som i Himlen, 2004 

Torbens datter: Folkevise 

Uddrag: Jeppe på bjerget - Ludvig Holberg (1723) 

Den lille pige med svovlstikkerne - H.C. Andersen (1845) 

Marie. En erindring fra Vesterhavet - St. St. Blicher (1845) 

Naadensbrød - Henrik Pontoppidan (1887) 

Er lyset for de lærde blot - N.F.S. Grundtvig (1839) 

Fattigliv - Herman Bang (1880) 

Er du mors lille dreng? - Dokumentar (1998) TV2 

Jens Vejmand - Jeppe Aakjær (1905) 

VÆRK: Roman: Aminas Breve - Jonas T. Bengtsson (2005)  

Uddrag: Planen - Morten Pape (2015) – Prologen  

Billeder: 

H. A. Brendekilde 1889 – Udslidt 

Erik Henningsen 1892 - Sat ud 

Christian Krogh - Albertine i Politilægens venteværelse 1887 

Erik Henningsen 1886 - Barnemordet 

DRTV - Danmarkshistorien på vrangen: Sygdomme gennem tiderne:  

https://www.dr.dk/drtv/episode/danmarkshistorien-paa-vrangen_-sygdomme-gennem-

tiderne_150963 

Det moderne gennembrud - dansk litteratur 

www.dr.dk 

Tekster til arbejde med den debatterende artikel:  

Giver det mening at tale om fattigdom i Danmark? Af Joachim B. Olsen og Majbrit Berlau,  

https://www.dr.dk/drtv/episode/danmarkshistorien-paa-vrangen_-sygdomme-gennem-tiderne_150963
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmarkshistorien-paa-vrangen_-sygdomme-gennem-tiderne_150963
https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE
http://www.dr.dk/
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november 2016, Berlingske Tidende 

Moderne litteratur overser fattigdom af Dorte Washuus, Kristeligt Dagblad 2014 

Svigter litteraturen de fattige i Danmark? Tinna B. Andersen,  

litteratursiden.dk 

Åbent brev om børnefattigdom, Unicef, januar 2019  

Baggrundsmateriale:  

Video om folkeviser:  

https://www.youtube.com/watch?v=_mdo-GB29g8  

Video med oplæsning af folkevisen:  

https://www.youtube.com/watch?v=hczIr2V0e2w  

Tekst om folkeviser i Brug litteraturhistorien, Systime 

Video om Oplysningstiden:  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=123  

Uddrag 1. Akt, scene 1-3 af komedien: Jeppe på Bjerget her:  

http://holbergsskrifter.dk/holberg-

public/view?docId=skuespill%2FJeppe%2FJeppe_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=start 

Om oplysningstidens livssyn og rationalisme:  

https://litthist.systime.dk/?id=152  

Om klassicisme:  

https://litthist.systime.dk/?id=153  

Om oplysningstidens genrer her - særligt om komedien: https://litthist.systime.dk/?id=154  

Video med oplæsning af kunsteventyr:  

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

Program om H. C. Andersen:  

https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-h-c-andersen_110321  

Om poetisk realisme her:  

https://www.youtube.com/watch?v=_mdo-GB29g8
https://www.youtube.com/watch?v=hczIr2V0e2w
https://litthist.systime.dk/index.php?id=123
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=skuespill%2FJeppe%2FJeppe_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=start
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=skuespill%2FJeppe%2FJeppe_mod.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=start
https://litthist.systime.dk/?id=152
https://litthist.systime.dk/?id=153
https://litthist.systime.dk/?id=154
https://www.youtube.com/watch?v=wOvRCuIJwlI
https://www.dr.dk/drtv/se/oegendahl-og-de-store-forfattere_-h-c-andersen_110321
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https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2159  

Om romantisme her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=163 

Om H. C. Andersen her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=172 

Om H. C. Andersens eventyrgenre her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=175 

Analysevejledning til eventyr:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=215 

Læs om St. St. Blicher her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=161 

Læs om Blichers noveller her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=162 

Om Grundtvigs oplysningstanke og teksten her:  

https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/e-g/er-lyset-for-de-laerde-

blot/  

Hør sangen her:  

Er lyset for de Lærde blot? 

Video om det moderne gennembrud:  

https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE  

Om Henrik Pontoppidan:  

https://bl.systime.dk/?id=191 

Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime:  

Realisme, naturalisme og impressionisme:  

https://litthist.systime.dk/?id=140 

 Retninger under det moderne gennembrud: 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2159
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=163
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=172
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=175
https://hbdansk.systime.dk/?id=215
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=161
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=162
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/e-g/er-lyset-for-de-laerde-blot/
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/e-g/er-lyset-for-de-laerde-blot/
https://www.youtube.com/watch?v=ja1PIIqS2_c
https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE
https://bl.systime.dk/?id=191
https://litthist.systime.dk/?id=140
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 <https://bl.systime.dk/?id=193>  

Skrivestil og sprog 

https://litthist.systime.dk/?id=140 

Læs om Herman Bang her:  

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=837 

Læs om litterære forbilleder:  

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=840 

Se video om impressionisme:  

Impressionisme i det moderne gennembrud 

Video om den impressionistiske skrivestil:  

https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo  

Realisme vs. Modernisme: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=126#c989 

Forskellige realismetraditioner: 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=127#c1005 

1890-2000: Modernisme og realisme 

litthist.systime.dk 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=172#c1170> 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1170 

Hvad er en novelle?  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171 

Video om forskellige realismetraditioner:  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=127#c1005 

Tekst om autofiktion Bog: De seneste 5 års litteratur, Systime 

Video med intro til Planen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixt-tnz71As 

https://bl.systime.dk/?id=193
https://litthist.systime.dk/?id=140
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=837
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=840
https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo
https://www.youtube.com/watch?v=cFn4tQ7R2zo
https://litthist.systime.dk/index.php?id=126#c989
https://litthist.systime.dk/index.php?id=127#c1005
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=172#c1170
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1170
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1171
https://litthist.systime.dk/index.php?id=127#c1005
https://www.youtube.com/watch?v=Ixt-tnz71As
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Video med interview af Morten Pape:  

https://www.youtube.com/watch?v=E9ltuDm1eKI 

Baggrundsviden om Jonas T. Bengtsson via Forfatterweb:  

https://forfatterweb.dk/oversigt/zbengtsson00/zbengtsson02?print=yes  

Omfang Ca. 36 lektioner af 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

-At analysere skønlitterære tekster (noveller og romaner) med fokus på temaet fattigdom til debat, 

samt den historiske kontekst og realismetraditionen  

-At analysere lyriske tekster med fokus på sproglige virkemidler, temaet fattigdom  

og den historiske kontekst  

-At skrive en debatterende artikel, hvor du anvender argumentatoriske kneb 

At kunne redegøre for periodens samfundsforhold og de litterære udtryk.  

At have fokus på litteraturhistorie og de forskellige ismers indhold. 

At kunne analysere tekster/billeder med fokus på det litteraturhistoriske 

At kunne karakterisere det naturalistiske drama 

At kunne perspektivere tankerne for det moderne gennembrud op til nutiden  

-I skal lære lidt om den litteraturhistoriske periode: oplysningstiden 1700'tallet - rationalisme  

og klassicisme  

-I skal lære om den litteraturhistoriske periode: romantikken - herunder poetisk realisme  

og romantisme 

-I skal lære om den litteraturhistoriske periode: det moderne gennembrud 1871-1900  

og periodens litterære idealer - herunder naturalisme og impressionisme 

-I skal lære om den litteraturhistoriske periode: det folkelige gennembrud –  

herunder social realisme 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg, matrix-grupper 

Selvstændigt skriftligt arbejde med den debatterende artikel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9ltuDm1eKI
https://forfatterweb.dk/oversigt/zbengtsson00/zbengtsson02?print=yes
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Titel 8 Romantik og lyrik 

Indhold Tekster:  

Hulelignelsen af Platon 

Guldhornene af Adam Oehlenschläger:  

Indvielsen af Schack Von Staffeldt 

Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger:  

Skyggen  af H.C. Andersen  

Der er et yndigt land (1823) af Adam Oehlenschläger 

Angst og Paa sneen (1838) af Emil Aarestrup 

Kong Kristian stod ved højen mast af Johannes Ewald 

Danmark af Gnags 

Frit Land af Ulige numre 

Intro til Jul i den gamle by – julekalender DR  

Sang: Juletræet af Peter Faber 

Salme: Lysets engel gaar med glans af B. S. Ingmann 

Med fokus på: 

Livssyn i Romantikken, nyplatonisme, universalromantikken, 

nationalromantikken, biedermeier, poetisk realisme, romantisme 

og dobbeltgængermotiv 

 

VÆRK:  

Kursisterne har i dette forløb læst et selvvalgt lyrisk værk i forbindelse 

med et biblioteksbesøg.  

 

Video om billedsprog - 



 

 

Side 25 af 36 

https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs 

Analyse af digte - https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195  

Billeder: 

J.Th. Lundbye Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde 1847 

Caspar David Friedrich : Der Wanderer über dem Nebelmeer ("Vandreren 

over tågehavet") cirka 1818 

Caspar David Friedrich: Munken ved havet, 1808-1810 

C.W. Eckersberg: En nøgen fra ryggen set kvinde sætter sit hår foran et spejl. 

1837 

Martinus Rørbye: Kirurgen Christian Fenger med hustru og datter, 1829. Ribe 

Kunstmuseum 

P.C. Skovgaard: Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen, 1857. Statens Museum 

for Kunst 

Læs om romantikkens samfund:  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=161 

Læs om universalromantik og Adam Oehlenschläger:  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=159 

Læs om lyrik:  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=198 

Videoer til sproglig analyse:  

https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc  

https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0 

https://www.youtube.com/watch?v=XDFb3R7U714 

https://www.youtube.com/watch?v=JaR8eBfYDjs
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=195
http://da.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
http://da.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/index.php?id=159
https://litthist.systime.dk/index.php?id=198
https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc
https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0
https://www.youtube.com/watch?v=XDFb3R7U714
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https://www.youtube.com/watch?v=1iVxpqKSObs  

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

Bog: Textanalyse, Systime: 

https://textanalyse.systime.dk/?id=4848 

-Det lyriske digt 

-Det episke digt  

-Prosadigte og knækprosa  

Bog: Håndbog til Dansk, Systime: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=195 

-Analysevejledning til digte 

Læs om sproglige billeder her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=188 

Læs om sproglige figurer her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=194 

Læs om rim og rytme her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=198 

Læs om semantiske felter her (semantisk skema):  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c519 

https://www.youtube.com/watch?v=LuwR7w6kWec  

https://www.youtube.com/watch?v=Nsq0-2WuGMw  

Omfang Ca. 49 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter At kunne redegøre periodens samfundsforhold og filosofiske tanker 

samt de litterære udtryk.  

At have fokus på litteraturhistorie og de forskellige ismers indhold. 

At kunne analysere billeder med fokus på det litteraturhistoriske 

At kunne anvende billedsprog i en analyse 

https://www.youtube.com/watch?v=1iVxpqKSObs
https://www.youtube.com/watch?v=PKRHpeFuCCc
https://textanalyse.systime.dk/?id=4848
https://hbdansk.systime.dk/?id=195
https://hbdansk.systime.dk/?id=188
https://hbdansk.systime.dk/?id=194
https://hbdansk.systime.dk/?id=198
https://hbdansk.systime.dk/?id=c519
https://www.youtube.com/watch?v=LuwR7w6kWec
https://www.youtube.com/watch?v=Nsq0-2WuGMw
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-I skal kende til gængse sproglige virkemidler og billedsprog - se over-

sigt over sproglige figurer og billedsprog under den 30.09 i OneNote 

-I skal kunne lave en sproglig analyse med fokus på sproglige virkemid-

ler i lyriske tekster 

-I skal kende til genrebetegnelserne: lyrisk digt, episk digt, prosadigt, 

knækprosa  

-I skal have viden om romantikken og de romantiske strømninger - 

herunder:  

-Universalromantik  

-Nationalromantik 

-Nyplatonisme 

-Biedermeier  

-Poetisk realisme  

-Romantisme 

-I skal kende begreberne: strofe og vers 

-I skal kende forskel på et traditionelt og et moderne digt 

-I skal kunne definere den ydre og indre komposition i en lyrisk tekst 

I skal kunne lave et rimskema og forholde jer til tekstens form og effekt 

af denne 

-I skal vide, hvordan man "spotter" en metafor i en lyrisk tekst 

-I skal vide, hvordan man "spotter" en sammenligning i en lyrisk tekst  

-I skal kende til besjælinger og personifikation  

-I skal vide, hvad et semantisk skema er, og hvordan man anvender dette 

ved analyse af lyriske tekster 

-I skal kunne spotte negativt- og positivt ladede ord og I skal kunne forholde 

jer til effekten og betydningen af forfatterens ordvalg i en lyrisk tekst.  
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-I skal kunne forholde jer til tekstens stil og tone  

-I skal kunne genkende forskellige gentagelsesfigurer og anvendelse allittera-

tion 

-I skal kunne bevæge jer på de taksonomiske niveauer (det redegørende, det 

analytiske, det fortolkende og perspektiverende niveau) - Og I skal 

kunne fortolke og perspektivere teksten.  

-I skal kunne anvende burgermodellen i jeres kommunikation, hvor I har 

en analytisk pointe, et bevis i form af citat, en uddybende kommen-

tar/forklaring, en delkonklusion og en bro til det næste emne/den næ-

ste analytiske pointe.  

VÆRKLÆSNING - digtsamling m. selvvalgt digtsamling  

-Fokus på den mundtlige formidling  

-Fokus på disposition  

-Fokus på konstruktiv respons  

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, kreative skriveøvelser – gåtur i na-

turen – skriv universalromantisk, skriv romantistisk osv.  

Individuelt skrivearbejde – refleksionsskrivning  

Klassedialog  

 

Titel 9 Modernisme og eksistentialisme  

Indhold Tekster:  

Ringen, Karen Blixen 1958 

Det blomstrende slagsmål  af  Tom Kristensen  

På Memphis station af Johannes V. Jensen  

Patienten af Peter Seeberg  

Livet I badeværelset af Klaus Rifbjerg 
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Natmaskinen af Michael Strunge  

Film: Titanic af James Cameron 

Paradisæblerne af Martin A. Hansen 

Nattens Engel af Claus Bohm 

En historie om en dag hvor vi snublede ind i en have af Caspar Eric, 2020 

Baggrundsmateriale:  

Kopieret materiale fra grundbøgerne (materiale er i OneNote) 

Litteraturhistorien på langs og på tværs (ibog) 

Brug litteraturhistorien (ibog) 

Med fokus på: 

Realisme vs. modernisme, mellemkrigstid, ekspressionisme, efter-

krigstid, eksistentialisme, konfrontationsmodernisme, nyrealisme, 

storbymodernisme, postmodernisme, minimalisme 

Video om konfrontationsmodernisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=U1o90alSOeM  

Arbejdsspørgsmål:  

https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen 

Om Johannes V. Jensen:  

https://bl.systime.dk/?id=202 

1900 - 1919: Det store sammenbrud: 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=213 

Titanic - En undergangsmyte: 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=215 

Video om infrastruktur og bilindustri:  

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

Video om ekspressionisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=U1o90alSOeM
https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen
https://bl.systime.dk/?id=202
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=213
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=215
https://www.youtube.com/watch?v=XsGaUQawddc
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https://www.youtube.com/watch?v=ISto_PjXgu0  

Video med digt om Nyhavn – Tom Kristensen:  

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/tom-kristensen  

Video med Trailer til HÆRVÆRK:  

https://forfatterweb.dk/oversigt/perioder/ekspressionisme  

Læs om Tom Kristensen og digtet her:   

 https://bl.systime.dk/?id=212 

Periode: Mellemkrigstid 

https://bl.systime.dk/?id=217 

Reaktioner i litteraturen - kunstnerisk:  

https://bl.systime.dk/?id=215 

Reaktioner i litteraturen - socialt:  

https://bl.systime.dk/?id=214 

Mellemkrigstidens skrivestile:  

https://bl.systime.dk/?id=213 

Analyseredskaber:  

Læs om synsvinkel her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c486 

Se oversigt over fortællertyper her: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1077 

Læs om personkarakteristik her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c479 

Læs om forholdet mellem personerne her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c480 

Læs om miljø her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c478 

https://www.youtube.com/watch?v=ISto_PjXgu0
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/tom-kristensen
https://forfatterweb.dk/oversigt/perioder/ekspressionisme
https://bl.systime.dk/?id=212
https://bl.systime.dk/?id=217
https://bl.systime.dk/?id=215
https://bl.systime.dk/?id=214
https://bl.systime.dk/?id=213
https://hbdansk.systime.dk/?id=c486
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1077
https://hbdansk.systime.dk/?id=c479
https://hbdansk.systime.dk/?id=c480
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
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Læs om tema her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c334 

Læs om perspektivering her:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c337  

Video om Søren Kierkegaard og eksistentialisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&feature=emb_logo  

Video om eksistentialisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=DDViow6-79w&feature=emb_logo  

Video om Jean Paul Sartres eksistentialisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=ohOcptVc8uo  

https://www.youtube.com/watch?v=qpXNRrtuo38 

Video om den eksistentielle krise:  

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

Læs om Karen Blixen her:  

https://bl.systime.dk/?id=221 

Læs om efterkrigstidseksistentialisme her:  

https://bl.systime.dk/?id=225  

Link til film om Syndefaldsmyten:  

https://www.youtube.com/watch?v=7M71yCjqGBc 

Dokumentarfilm: Karen Blixen – en fantastisk skæbne 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/karen-blixen-en-fantastisk-

skaebne?uniuser=male886b  

Læs om eksistentialisme her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=244 

Video om absurdisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=QoePDl14Eyc&feature=emb_logo 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c334
https://hbdansk.systime.dk/?id=c337
https://www.youtube.com/watch?v=bPpRYO0sBOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DDViow6-79w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ohOcptVc8uo
https://www.youtube.com/watch?v=qpXNRrtuo38
https://www.youtube.com/watch?v=aEzMwNBjkAU
https://bl.systime.dk/?id=221
https://bl.systime.dk/?id=225
https://www.youtube.com/watch?v=7M71yCjqGBc
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/karen-blixen-en-fantastisk-skaebne?uniuser=male886b
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/karen-blixen-en-fantastisk-skaebne?uniuser=male886b
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=244
https://www.youtube.com/watch?v=QoePDl14Eyc&feature=emb_logo
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Læs om Martin A. Hansen her:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=247 

Video med oplæsning af Fiskekatten:  

https://www.youtube.com/watch?v=vcKJvXzJF_Y&feature=emb_logo  

Bog: Guide til skriftlig dansk:  

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=110 

Om 60’er modernisme:  

https://litthist.systime.dk/?id=c769 

Om 80’erlyrik:  

https://bl.systime.dk/?id=125  

Om Caspar Eric på Forfatterweb.dk  

Om nyeste litteratur og tendenser i Bog: De seneste 5 års litteratur, Systime 

Link til eksamensopgave:  

https://opgaver.vucstor.dk/HF/Dansk-A/Maj%202020/index.html#  

Omfang Ca. 35 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter At få indblik i periodens samfundsforhold samt de litterære udtryk.  

At have fokus på litteraturhistorie og de forskellige ismers indhold. 

At kunne perspektivere tekster til de forskellige ismer 

Når vi afslutter dette forløb, skal du kunne følgende:  

Du skal kende til den historiske udvikling, der finder sted fra begyndel-

sen af 1900'tallet til efterkrigstiden med fokus på litterære nybrud/nye 

strømninger i litteraturen, modernisme og eksistentialisme.  

Du skal kende til begrebet: modernisme, og du skal vide, at der en tæt 

sammenhæng mellem samfundsudvikling og den modernistiske kunst, 

der afspejler det moderne i samfundet, samt ønsker at bryde med form, 

tradition og normer.  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=247
https://www.youtube.com/watch?v=vcKJvXzJF_Y&feature=emb_logo
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=110
https://litthist.systime.dk/?id=c769
https://bl.systime.dk/?id=125
https://opgaver.vucstor.dk/HF/Dansk-A/Maj%202020/index.html


 

 

Side 33 af 36 

Du skal kunne pege på modernistiske træk i et digt eller en novelle, og 

du skal kunne forklare, hvordan teksten har en forbindelse til den litte-

raturhistoriske kontekst.  

Du skal kende til den filosofiske strømning: eksistentialisme (før 2. ver-

denskrig og efter 2. verdenskrig) 

Du skal kende til både den kristne og den ateistiske eksistentialisme  

Du skal kende til absurdismen 

Vi har både haft fokus på digtanalyse og novelleanalyse 

Du skal kende til følgende stilarter/strømninger:  

-Tidlig modernisme  

-Ekspressionisme  

-Eksistentialisme (Før 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig)  

-Absurdisme 

-Konfrontationsmodernisme  

-No Future generationens PUNK-poesi (ved Michael Strunge) 

-Tendenser i nyeste litteratur - autofiktion, kulturmøder, stedet, katastrofen, 

den digitale stemme og sorg m.m. 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, dialog, gruppearbejde 

 

Titel 10 Repetitionsforløb 

Indhold Tekster:  

Græshoppen af Kjeld Askildsen, 2002 

Intro til Tv-Dokumentar: Hård udenpå fra DR3 2017 

Intro til Tv-Dokumentar: Tykke Ida fra DR3 2017 

Den sidste Balkjole af Herman Bang 1887  
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Analyseredskaber:  

Analysevejledning til noveller:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=171 

Analysevejledning til digte:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=195 

Analysevejledning til eventyr:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=215 

Analysevejledning til sproglig/stilistisk analyse af skønlitteratur:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=214 

Retorisk analyse af taler:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=212  

Retorisk analyse af meningsjournalistik:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=219 

Billedanalyse:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=231 

Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=217 

Medieanalyse af dokumentarfilm:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=228 

Medieanalyse af spillefilm:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=234 

Medieanalyse af trykte reklamer:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=228 

Medieanalyse af reklamefilm:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=230 

Medieanalyse af blog/profil:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=171
https://hbdansk.systime.dk/?id=195
https://hbdansk.systime.dk/?id=215
https://hbdansk.systime.dk/?id=214
https://hbdansk.systime.dk/?id=212
https://hbdansk.systime.dk/?id=219
https://hbdansk.systime.dk/?id=231
https://hbdansk.systime.dk/?id=217
https://hbdansk.systime.dk/?id=228
https://hbdansk.systime.dk/?id=234
https://hbdansk.systime.dk/?id=228
https://hbdansk.systime.dk/?id=230
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https://hbdansk.systime.dk/?id=276 

Ordbogen:  

https://www.ordbogen.com/da/#/ 

  

Gyldendal:  

https://ordbog.gyldendal.dk/#/ 

  

Ordbog over det danske sprog:  

https://ordnet.dk/ods/index_html 

 

Film om minimalisme:  

https://www.youtube.com/watch?v=P-zosnKjMUo 

 

Film om oplysningstiden:  

https://www.youtube.com/watch?v=U8PtD63q_8s  

 

Film med reklameanalyse:  

https://www.youtube.com/watch?v=7HrnmqlAU4o  

 

Film med billedanalyse:  

https://www.youtube.com/watch?v=q2dgMbnK_bI&app=desktop  

 

Film om kompositionsformer:  

https://www.youtube.com/watch?v=mBJNEu8uIL4  

 

Film om fiktion:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=276
https://www.ordbogen.com/da/#/
https://ordbog.gyldendal.dk/#/
https://ordnet.dk/ods/index_html
https://www.youtube.com/watch?v=P-zosnKjMUo
https://www.youtube.com/watch?v=U8PtD63q_8s
https://www.youtube.com/watch?v=7HrnmqlAU4o
https://www.youtube.com/watch?v=q2dgMbnK_bI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mBJNEu8uIL4
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https://www.youtube.com/watch?v=w26RYJF5cc4  

Film om personkarakteristik:  

https://www.youtube.com/watch?v=zoLiWmvuva0 

Vi har brugt uddrag af følgende bøger i Systime:  

Brug litteraturhistorien:  

https://bl.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 

Litteraturhistorien på langs og på tværs:  

https://litthist.systime.dk/ 

Håndbog til dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/  

De seneste 5 års litteratur:  

https://5aarslitt.systime.dk/ 

Danske forfattere:  

https://danskeforfattere.systime.dk/ 

Det moderne gennembrud og feminisme - Gyldendal:  

https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=158 

Guide til skriftlig dansk i HF:  

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=780 

Eksistentialisme i dansk:  

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/ 

Litteraturens veje:  

https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 

Omfang Ca. 20 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter Repetition 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse, respons fra hold-

kammerater, dialog, fælles noter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w26RYJF5cc4
https://www.youtube.com/watch?v=zoLiWmvuva0
https://bl.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://litthist.systime.dk/
https://hbdansk.systime.dk/
https://5aarslitt.systime.dk/
https://danskeforfattere.systime.dk/
https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=158
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/?id=780
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc

