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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 2 
 

Medier 

Indhold I dette forløb har vi arbejdet med medietekster med fokus på nyhedsformidling. Vi har 
taget udgangspunkt i avisen og har bevæget os over i nyhedsformidlingen på internet-
tet og i tv.  
Derudover har vi arbejdet med den personlige blog og reklamer. 
 

Grundbogsmateriale:  
Ole Schultz Larsen 2021. Håndbog til dansk, Systime (https://hbdansk.systime.dk/ ) 
Kapitel 5.1: Avisjournalistik (28, 2 sider) 

- Hvad er en avis? 
- Avistyper 
- Stofområder 
- Samfundsområder 

o De fem nyhedskriterier 
o Ydre komposition (layout) 
o Kilder 
o Vinkling 
o Avisens genrer 
o Nyhedsjournalistik 
o Meningsjournalistik 
o Fortællende nyhedsjournalistik 
o Servicejournalistik 
o Indre komposition 
o Det journalistiske sprog 
o Fake news og clickbait 

 
 

Kapitel 5.7: (3 sider) 
 - Den personlige blog 
 - Fra selvfortælling til personligt brand 

 
Kapitel 5.8 (9 sider) 

- Podcast (Virtuelt/Covid19) 
 

 
Mads Rangvid og Mimi Møller 2018.  Perspektiver i dansk, Dansklærerforeningens For-
lag A/S (https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/)  

Kapitel 11:  
- Flygtninge i nyhedskredsløbet (0,7 sider) 
- Flygtningekrisen (1,8 sider) 
- Nyhedsdækningens første fase (5,6) 

https://hbdansk.systime.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c667
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c668
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c671
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c672
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c675
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c679
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c681
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c682
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c685
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c686
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c692
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c694
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c699
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c701
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c705
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c1436
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275#c1367
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275#c1365
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/
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- Dybere ind i sagen ( 2,8 sider) 
- Facework på nettet (2,4 sider) 
- Vi handler med sproget (2,4 sider) 

 
 
Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe 2019. Den iscenesatte virkelighed, Systime 

- Nyheder (https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p129) ) 
( Fokus på analyse af nyhedsindslag: Udtryk, form, indhold og budskab) ( 8 si-
der) 

- Samlet analyse af et nyhedsindslag: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p129  ( 2 sider) 

 

 
 

Artikler til genrebestemmelse: (8 sider) 
- ”Carsten Jensen: Hvordan jeg lærte at elske Inger Støjberg”, Politiken, 17. marts 

2017 
- ”Lukkede hjerter”, Information, 21. december 2017 
- ”Selvbedrag om flygtninge”, JyllandsPosten, 27. januar 2016 
- ”Til barnets bedste”, NORDJYSKE Stifttidende, 7. oktober 2012 
- ”Her er hunden som bed Thor”, Frederiksborg Amts Avis, 16. marts 2013 
- ”Rend og hop på Bakketoppen”, Frederiksborg Amts Avis, 11. maj 2013 

 
Artikler: (25 sider) 

- ” Eneren Bendtner” ( portrætartikel) 

- ”Gravede ligdele ned i blosterkumme”, Ekstra Bladet, 7. november 2018 
- ”Black Friday har kurs mod rekord, JyllandsPosten, 6. november 2018 
- ”Flygtningepres åbner for ny kurs”, Politiken 10. september 2015 
- ”Politiken mener: Nordens Ungarn, Politiken, 10. september 2015 
- Marie Krarup: ”Ja, medlidenhed er misforstået”, BT 9. september 2015 
- Manu Sareen: ”Nej, det er vores pligt at hjælpe, BT 9. september 2015 
- Frivilligt: Blod mod blod, Politiken 2005 ( New journalism) 
- Kæmper med mareridt og druk, Ekstra Bladet, 21. maj 2004 ( New journalism) 
- Johannes C. Jensen: ” De røde har glemt os mænd” (læserbrev) bragt i Informa-

tion i maj 2011 

- ”Retslæger: Peter Madsen er pervers”, Ekstra Bladet, 9. marts 2018 

- ”Jeg ville bare have hende over bord, jeg ville bare have hende til at fordam-

pe”, Politiken fredag den 9. marts 2018 

- Digitale fortællinger:  Borgerkrigen er slut, men i Columbias bjerge er freden 

farlig:https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p129
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p129
https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig
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%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig  

 
Personlig blogs: (8 sider) 
Far til fire piger: http://fartilfirepiger.dk/2017/09/ 

Far uden filter: http://farudenfilter.dk/om/ 

Portrætartikel af en klassekammerat (Skriftlig aflevering) 
 
Amalie Haun:” I får fik mit gymnasie en onlinekalender med kønne piger og sjofle 
kommentarer”, debatindlæg i Politiken den 12. december 2016 (skriftlig aflevering) ( 1 
side)  

 
 
Værk: En uges nyhedsudsendelser på DR kl. 18.30 (50 sider) 

 
 
Podcast (fokus på detektivfortællinger). Virtuelt/Covid19 ( 20 sider) 

- Min farfars to liv   
- Dronekrigeren (del 1) (skriftlig aflevering)  

 
Kortfilm  
Hamy Romezan og Rungano Nyoni. Listen, 2014 (10 sider) 
 

Reklamer:  
- Reklame fra Spies: ”Rejser for familien” ( 2 sider) 
- Naturens rige #Plads, plads, plads (2015) og Aalborg film (2016) ((20 sider)) 

Supplerende stof: TED Talks: Eli Pariser om filterbobler: 
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-
477346 (5 sider) 
 
Mimi Olsen, 2021. Film skal ses i dansk, Systime 
(https://filmskalsesidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage)  
  Raskins parametermodel  
 
Dokumentar: Skilsmisse i børnehøjde TV2 2016 ( 25 sider) 

 
TV – TV – TV – Nyhederne, DR 2 ( 15 sider) 
 

SO1 Forløb: Digitalisering: IT, Jura og Samfundsfag 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig
https://politiken.dk/udland/art5998811/Borgerkrigen-er-slut-%E2%80%93-men-i-Colombias-bjerge-er-freden-farlig
http://fartilfirepiger.dk/2017/09/
http://farudenfilter.dk/om/
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-477346
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-477346
https://filmskalsesidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=frontpage
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Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål:  
- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og 

med dokumentation 
- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i 

tilhørende etiske problemstillinger 
 

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturel-
le, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationa-
le, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
-  analysere og vurdere ikke-fiktive tekster 

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

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 
-  digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-
de/ 

 
 

Retur til forside 
 
 

Titel 3 
 

Krop og identitet 

Indhold I dette forløb har vi beskæftiget os med krop og identitet.  Vi har arbejdet ud fra 
forskellig perspektiver: Kroppen som et udtryk for holdninger, kroppen som et 
spejl for individets identitet, kroppen som et middel til at afprøve grænser og 
tidens kropslige ideal samt skam og stigmatisering.  
Vi har desuden arbejdet med tekstlæsningens grundlæggende begreber og me-

toder. Vi har arbejdet med danskfagets forskellige genrer, og vi har analyseret og 
fortolket og perspektiveret ud fra forskellige vinkler: den litterære, den sproglige 
og den mediemæssige.  
 
Grundbogsmateriale: 
 
Mette Hansen 2020. Kroppen i tykt og tyndt, Systime 
(https://krop.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0&cmd=toc)  

- Kapitel 3.7: Senmoderniteten og den udstillede og perfektionerede krop: 

https://krop.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0&cmd=toc
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https://krop.systime.dk/index.php?id=157&L=0 ( 3,5 sider) 
 
Anne Bornerup Græsborg og Mette Møller Jørgensen, 2021. Diskursanalyse i 
dansk – sprog, magt og identitet, Dansklærerforeningens Forlag 
(https://diskurs.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc) 

- Om diskursanalyse – introduktion til begreber (1 side) 
- Den ikoniske Marlboro mand- rygning er maskulint (1 side) 
- En nutidig rygekampagne – rygning er sundhedsskadeligt (1 side) 
- Kampen mellem diskurser (1 side) 
- Begrebsoversigt, opgaver og analyseeksempler (3,5 side) 

 
Ole Schultz Larsen 2021. Håndbog til dansk, Systime 

(https://hbdansk.systime.dk/ ) 
- Kapitel 5.2: Dokumentarfilm (9 sider) 
- Kapitel 4.1: Argumentation ( 9 sider) 

 
Mia Bang Nedergaard 2018. Krop, skam og stolthed. Dansklærerforeningens For-
lag 

- Skam og stigmatisering: s. 10 – 18 (8 sider) 
- Den ideelle krop: s. 19-22 (4 sider) 
- Den spiseforstyrrende som norm: s. 28-29 (1 side) 

 
Tekster:  
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-02-14 Clement 
Kjærsgaard: Er det ok at leve usundt? ( 10 sider) 

Liberal alliancen: Mere personlig frihed: (1 side) 
(https://diskurs.systime.dk/index.php?id=217 

Signe Wenneberg: Madeliten svigter underklassen, der æder sig ihjel i fritu-
remad: https://diskurs.systime.dk/index.php?id=207 (2, 5 sider) 

Charlotte Weitze. De røde sko. 2005 (6 sider) 

Bjarne Reuter. Lille spejl på væggen der. 1983 (uddrag) (3 sider) 

Rudolf Broby-Johansen. Bordelpige dræber ufødt. 1922( 
https://bl.systime.dk/?id=p215&L=0 ( 0,5 side)  

Peter Seberg. Patienten. 1962 ( 3 sider) 

Edgar Allen Poe. Hjertet, der sladrede. 1843 (6 sider) 

Dokumentar: Skam dig, Emma. DRKultur 2005 (30 sider) 

Signe Marxen 2017. Sort galde. (uddrag af roman) (afleveringsopgave) (9 sider) 

https://krop.systime.dk/index.php?id=157&L=0
https://diskurs.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://hbdansk.systime.dk/
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-02-14
https://diskurs.systime.dk/index.php?id=217
https://diskurs.systime.dk/index.php?id=207
https://bl.systime.dk/?id=p215&L=0
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Mads Brenøe 2001. Bjerget. (uddrag af roman) ( 9 sider) 

Værk: Kaspar Colling Nielsen. 2013. Den danske borgerkrig. (222 sider) 
Obligatorisk skriftlighedsforløb: fokus på skriftlige delkompetencer inden for 
litterær analyse: At kunne skrive et resume, udvælge relevante citater, citere 
korrekt og bruge citaterne videre i analysen, skrive personkarakteristikker og 
underbygge dem med citater, skrive en indledning, opstille en fortolkningshypo-
tese og lave en fortolkning. 
 
Supplerende materiale:  

Generation Plastik (1), DR3, 2013 (dokumentar) ( 20 sider) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio 1597-99. Narcissus. (maleri) ( 1 side) 

Eleverne har selv søgt på Narcissusmyten på internettet ( 2 sider) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål:  
 

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

-   anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formåls-

bestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumente-
re, 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 viden om og reflektere over fagets identitet og metoder. 
 
 
Kernestof:  

- mangfoldige litterære genrer 
- sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommu-

nikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster 
- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 
- oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tekster 

i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/ 
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Retur til forside 
 

Titel 4 
 

Sprog og kommunikation 

Indhold Vi har repeteret faglig viden fra tidligere forløb om sprog og analyse af ikke-
fiktive tekster og derefter bygget ovenpå med flere faglige begreber inden for 
stilistik, retoriske virkemidler, argumentation (Toulmins model), argumentati-
onskneb, og appelformer. Endvidere har vi arbejdet med billedsprog. 
 

 
Grundbogsmateriale: 

Ole Schultz Larsen 2021. Håndbog til dansk, Systime  
- Kapitel 4: Sprog (10 sider) 
- Kapitel 4.1: Argumentation (9 sider) 

- Kapitel 4.9: Retorik (6 sider) 
 

Birgitte Darger mfl. 2009.Begreb om dansk, Dansklærerforeningens Forlag. Kapi-
tel 8: Argumentation og retorik s. 95-107 (12 sider) 
 
Michael Bregendahl mfl. 2020. Markedskommunikation, Systime 

- Informations- og oplysningskampagner 
(https://markedskommunikation.systime.dk/index.php?id=426) ( 2 sider) 

- Kommunikationsarbejdets platform for informations- og oplysningskam-
pagner (https://markedskommunikation.systime.dk/?id=p603) ( 9,7 sider) 

 
Tekster: 
Tekster fra skriveportalen 
 

1) Læserbrev: Lad dem dog bo det samme sted hele tiden ”Hvor skal børne-
ne bo” (1 side) 

2) ”Tørklæder til debat” (1 side) 
3) ”Energidrik eller ej” (1 side) 
4) ”Mor, mor og børn” (leder) (1 side) 

 
 

Taler:  
Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008, uddrag (fokus på argu-
mentation) ( 2 sider) 
Ulla Dahlerup: Tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2002, uddrag (fokus på 
sproglige billeder) (2 sider) 
Greta Thunbergs tale ved FN’s klimatopmøde 2019, uddrag (1 side) 
Jonas Eika: Tale ved modtagelsen af Nordisk Råds litteraturpris 2019 (1, 5 side) 
Lars Løkke Rasmussens afskedstale som partiformand 2019 (2 side) 
 

https://markedskommunikation.systime.dk/index.php?id=426
https://markedskommunikation.systime.dk/?id=p603
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Argumenterende tekster:  
Anders Colding-Jørgensen.  Snapchat vinder kampen om gymnasielevers op-
mærksomhed. Information 19/2 2015 ( 2 sider) 

Signe Wenneberg: Madeliten svigter underklassen, der æder sig ihjel i fritu-
remad: https://diskurs.systime.dk/index.php?id=207 ( også læst under forløbet 
om Krop og identitet) 

 
Værk: But Why- kampagne (Antirygekampagne), Sundhedsstyrelsen  
Oplysningsfilm: (40 sider) 
Episode 1: https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY&t=3s  
Episode 2: https://www.youtube.com/watch?v=9VmnEgt2avU  

Episode 3- drenge: https://www.youtube.com/watch?v=5NNnI-JuB9k   
Episode 3 - piger: https://www.youtube.com/watch?v=9tGkCRehQnk  
 
Analyse af But Why-kampagnens brug af influencers: 

- Johanne Kohlmetz: http://johannekohlmetz.dk/2017/10/3-tegn-paa-at-

du-ikke-bare-er-festryger/ ( 3 sider) 

-  Anders Schultz  https://www.instagram.com/p/BbjjtKtnk9B/?taken-

by=anders_schultz (kort indlæg 1. 5 side) 

- Alberte Whitta: https://www.instagram.com/p/BbR3OTolzoQ/?taken-

by=albertewhitta ( 1 side) 

 
Skriftlige analyser: 
Peter Olesen. Mobiltelefonens mange forbandelser. Politiken 17/3 2018 (2 sider) 

But – Why – kampagnen: blogindlæg (2 sider) 
 
Skriftlighedsforløb: Essay ( 30 sider) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

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, her-
under redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og re-
flektere 

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  ̶perspektivere tekster ud fra vi-
den om fagets stofområder og viden om kulturelle, æstetiske, historiske, 

https://diskurs.systime.dk/index.php?id=207
https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9VmnEgt2avU
https://www.youtube.com/watch?v=5NNnI-JuB9k
https://www.youtube.com/watch?v=9tGkCRehQnk
http://johannekohlmetz.dk/2017/10/3-tegn-paa-at-du-ikke-bare-er-festryger/
http://johannekohlmetz.dk/2017/10/3-tegn-paa-at-du-ikke-bare-er-festryger/
https://www.instagram.com/p/BbjjtKtnk9B/?taken-by=anders_schultz
https://www.instagram.com/p/BbjjtKtnk9B/?taken-by=anders_schultz
https://www.instagram.com/p/BbR3OTolzoQ/?taken-by=albertewhitta
https://www.instagram.com/p/BbR3OTolzoQ/?taken-by=albertewhitta
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almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og 
erhvervsrelaterede sammenhænge 

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt ind-
sigt i tilhørende etiske problemstillinger 

 
Kernestof: 

- dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, fag-
lige og professionelle sammenhænge 

- multimodale tekster 
-  sagtekster, herunder journalistik, politiske tekster, kommerciel kommu-

nikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster  ̶
-  digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/ 

Retur til forside 
 

 
 

Titel 5 
 

Litteraturhistorisk periode: Det moderne Gennembrud 

Indhold I dette forløb har vi arbejdet med den litteraturhistoriske periode Det moderne 
Gennembrud. Vi tog afsæt i Romantikken, så kontrasten til Det moderne Gen-
nembrud blev meget tydelig. 
 
 

Grundbogsmateriale: 
 
Litteraturhistorien på langs og på tværs 
(https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc)  

- Kapitel 6: 1870-1890: Det moderne gennembrud (18,7 sider) 
(https://litthist.systime.dk/?id=125)  

 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid 2021. Brug litteraturhistorien, Systime 
(https://bl.systime.dk/)  

- Mande og kvinderoller til debat: Sædelighedsfejden 
(https://bl.systime.dk/?id=p192) ( 2 sider) 

 
 

Det moderne gennembrud 
Henrik Pontoppidan. Nådsensbrød, 1887( 5 sider) 
Henrik Pontoppidan. Et endeligt, 1881 ( 5 sider) (skriftlig aflevering) 
Herman Bang. Den sidste balkjole, 1887 (4 sider) 
Herman Bang. Branden. 1884 ( 4 sider) 
Amalie Skram. Forrådt, 1892 (uddrag af roman) (8 sider) 
 
Malerier 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://litthist.systime.dk/?id=125
https://bl.systime.dk/
https://bl.systime.dk/?id=p192
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Bertha Wegmann. Portræt af Jeanna Bauck, 1881 (1 side) 
Erik Henningsen. Summun jus, summum injuria. Barnemordet, 1886 (1 side) 
 
Supplerende materiale:  
P. S. Krøyer. Italienske hattemagere, 1880 (1 side) 
P.S. Krøyer. Fra Burmeister og Wains jernstøberi, 1885 (1 side) 
Forfatterweb: Amalie Skram (8 sider) 
Skjulte Danmarkshistorier: https://vimeo.com/207104994 ( 4 sider) 
 
 
Værk: Henrik Ibsen. Et dukkehjem (Virtuelt: Covid19) (104 sider) 
(norsk) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål 

- analysere og fortolke fiktive tekster 
- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssi-
ge, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge 

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

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formåls-
bestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumen-
tere, diskutere, vurdere og reflektere 

 
 
Kernestof 

- mangfoldige litterære genrer 
- svenske og norske tekster på originalsprog 
- tekster fra centrale litteraturhistoriske perioder 
- oversatte tekster, der bidrager til at perspektivere dansksprogede tek-

ster i en nordisk, europæisk eller global sammenhæng 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
/skriftligt arbejde/ 
 
 

Retur til forside 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/207104994


 

Side 12 af 16 

 
 

Titel 5 
 

Litteraturhistorie 

Indhold Om forløbet: 
 
Vi har arbejdet med de sidste 400 års litteratur. Vi har desuden beskæftiget os 
med forskellige metoder i danskfaget.  
 
Grundbogsmateriale 
 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid 2021. Brug litteraturhistorien, Systime 

(https://bl.systime.dk/)  
- Middelalderen: slægt, ære og hævn  (https://bl.systime.dk/?id=135) (6 

sider) 
- Oplysningstiden: nar og norm, druk og ædruelighed (4 sider) 

 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid 2021. Brug litteraturhistorien: Romantikken 
(Hele kapitlet) (https://bl.systime.dk/index.php?id=132&L=0 ) (8 sider) 
 
 
Litteraturhistorien på langs og på tværs 
(https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc)  

- Kapitel 7: 1890-20 Modernisme og realisme (34 sider) 

- Kapitel 8: Det 21. århundrede: eksperimenterende realisme (39 sider) 

Ole Schultz Larsen 2021. Håndbog til dansk, Systime  
- Kapitel 3: litteratur (24, 7 sider) 

Teori om metoder:  
HHX-guiden til studieområdet, Systime.  
Kapitel 4.2: Metoder i dansk (6,3 sider) 

 
Værk: Thomas Korsgaard: Tyverier ( 2019) ( 133 sider) 
 
 

PERIODE NOVELLER, ROMA-

NER, DIGTE 

Supplerende materiale 

Middelalder Riddervise: Torbens 

datter  (Virtuel: Co-

vid19) ( 2,2 sider) 

 

Oplysningstiden 1720 – 
1800 

Ludvig Holberg: Epi-

stel 91 (om kaffe) 

 

https://bl.systime.dk/
https://bl.systime.dk/?id=135
https://bl.systime.dk/index.php?id=132&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
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(Virtuelt: Covid19) ( 1 

side) 

 

Romantikken Romantikken:  
Adam Oehlenschläger 
1805. Morgenvan-
dring (1 side) 
 
N.F.S. Grundtvig 
1820.  Danmarks trøst 
(1 side) 

 
H.C. Andersen 1845.  
Den lille pige med 
svovlstikkerne (4 si-
der) 
 
 
Emil Aarestrup 1838. 
På sneen (1 side) 
 
Sten Steensen Blicher 
1836. Marie –en erin-
dring fra Vesterhavet. 

(3 sider) 
 

Malerier:  
- Johan Lundby: 

Gravhøj (1 side) 
- Christoffer-Wilhelm 

Eckersberg. Bella og 
Hanna M.L. Nathan-
sons ældste døtre, 
1820 (1 side) 

 
Supplerende materiale:  
Kylie Minouge og Nick Cave: 
Where the wild roses grow 
(musikvideo) 
 

Folkelig realisme, soci-
alrealisme 
 
Delvis virtuel undervis-
ning pga. Covid19 

Martin Andersen Ne-

xø 1900. En lønnings-

dag (En idyl).( 3 sider) 

 

 

tidlig modernisme 
(1890 – 1945) 

Johannes V. Jensen 

1906. Interferens (2 

sider) 

 

Tom Kristensen 1920.  

Det blomstrende 

slagsmål.  ( 2 sider) 

 

 

Efterkrigsmodernisme Martin A. Hansen.  
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( 1945-60) 
Delvis virtuel undervis-
ning pga. Covid19 

Soldaten og pigen 

1947 (5 sider) 

 

Karen Blixen 1958. 

Ringen (6 sider) 

1960er modernisme Klaus Rifbjerg 1962. 

Det er blevet os på-

lagt.  (2 sider) 

 

Peter Seeberg 1962. 

Patienten. ( 3 sider) 

 

Ny realisme 1960-1980 Vita Andersen 1977. 

Fredag, lørdag, søn-

dag. ( 2 sider) 

 

Storbymodernisme 
1980 – 1990 

Michael Strunge 

1981. Natmaskinen (1 

side) 

 

Minimal modernisme ( 
1990-2000) 

Helle Helle. En stol for 

lidt ( 1.5 sider) 

 

Det 21. århundrede: 
Eksperimenterende 
realisme 
 
Delvis virtuel undervis-
ning pga. Covid19 

Tendens: Autofiktion 
Lone Hørslev. Giftige 
blomster og bær, 
2009( 2 sider) 
Lone Hørslev. Pinlig 
privat, 2009 (1 sider) 
 
Yahya Hassan 2013.. 
Barndom. (1 side) 
 

Temaer: 
Magisk realisme:  
Charlotte Weitze. De 
røde sko, 2005 ( 6 
sider)  
Charlotte Weitze. 
Mørke cyklister, 2005 
(7 sider) 
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Kulturmøder:  
Christina Hagen: 
White Girl ( 2012 og 
2017) ( 4 sider) 
 
Halfdan Pisket. Dan-
sker, 2016 (Grafisk 
roman) ( 12 sider) 
 
Socialrealisme og 

ulighed 
Kathrine Marie Guld-
ager 2004. Nørreport 
( 6 sider) 
 
Uden for tema:  
Christina Hesselholdt. 

I familiens skød, 2007 

( 8 sider) 

Victor Leksell. Svag, 

2020 (svensk) ( 2 si-

der) 

 
Værk: Thomas Kors-
gaard: Tyverier (no-
vellesamling) ( 139 
sider) 
 
Værk: Nordkraft 
(film) (100 sider) 

   

   

   

 
SO7-forløb sammen med Historie: fokus på 1960erne og 1970erne 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
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Særlige fokus-
punkter 
 

Faglige mål:  
- 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  

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

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

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formåls-
bestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumente-

re, diskutere, vurdere og reflektere  
- analysere og fortolke fiktive tekster 

 
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, Mar-
tin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Pe-
ter Seeberg og Klaus Rifbjerg 

- litteratur-, sprog- og medieanalytiske begreber og metoder 

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

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

/skriftligt arbejde/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


