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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

 Juni2022 

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau  Dansk A 

Lærer 

e-mailadresse 

Dorthe Salling Kromann 

dk@vardehs.dk 

Hold  Interkulturel marketing -b2 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Seme-

ster 

Periode Titel Undervisningsforløb/emner 

1 Ef-

terår/vin-

ter 2019 

Tema 1 Ungdom og identitet 

2 Vinter 

2020 

Tema 

2 

Reality og selviscenesættelse 

2 Forår 

2020 

Tema 

3 

Ludvig Holberg 

Præget af covid-19 nedlukning og udgår i mundtlig eksa-

menssammenhæng 

3 Ef-

terår/vin-

ter 2020 

Tema 

4 

Nationalromantikken og nationalromantisk symbolik 

3/4 Vin-

ter/Forår 

2021 

Tema 

5 

Det moderne gennembrud (litteraturhistorie) 

Præget af covid-19 nedlukning 

5  Efterår 

2021 

Tema 

6 

Folkelig- og socialrealisme 1900-1945 (litteraturhistorie) 
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5 Efterår 

2021 

Tema 

7 

Avantgarde – futurisme, ekspressionisme, surrealisme og 

dadaisme 

5/6 Vinter 

2021/22 

Tema 

8 

Romantisme, dobbeltgængermotiv, das unheimliche… 

6 Vinter 22 Tema 

9 

Eksistentialisme 

6 Forår Tema 

10 

Hverdagen – er vi lykkelige (litteratur efter år 2000) 

 

Retur til forside 

 
Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb – disse hentes via hjemmesiden 
 

Semester Peri-

ode 

Titel Undervisningsforløb/emner 

2  Vinter 

2020 

Titel 1 Kultur, marked og kommunikation 

5  Ef-

terår 

2021 

Titel 2   DHO 

  Titel 3 *** 

  Titel 4  

  Titel 5  

  Titel 6  

  Titel 7  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Ungdom og identitet   

 

Indhold 

 Kernestof: 

Aakeson, Kim Fupz (2007) Tennis (Novelle) (3,5 s.) 

Aastrup (1838) Angst (digt) (0,3 s.) 

Andersen, H.C (1835) Prinsessen på ærten (Folkeeventyr) (0,9 s.) 

Andersen, H.C. Prinsessen på ærten (14,01 min) (Filmatisering for børn 2004 – minder 

om kunsteventyr) (5,84 s.) 

Bertelsen, Tinne Serup og Peter Kennebo samt Barbara Kjær-Hansen (2012) Litteratur-

historien på langs og på tværs S. 136, systime (2 s.) 

Bodelsen, Anders (1965) novellen: Alt er tilladt (novelle) (9 s.) 

Christensen, Camilla (1996) Veninder (novelle) (3,5 s.) 

Folkevisen Agnete og Havmanden (https://heimskringla.no/wiki/Agnete_og_Havmanden  (15/12-

19) (Tryllevise) 2 s.) 

Hansen, Kira Richards (2014) Kortfilmen Rodløs 19 min. (7,9 s.) 

Jensen, Thomas Klose (3/11-2017) Unge står på venteliste for at være frivillige, dr.dk 

(artikel)  https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/unge-staar-paa-venteliste-vaere-frivillige (23/10-19) (2,5 s.) 

Jensen, Tina (2018) Dansk i praksis s. 135, systime (om Skam) (1,2 s.) 

Meisling, Peter (2010) Den store danske (Om folkevisen Agnethe og Havmanden)  

https://denstoredanske.lex.dk/Agnete_og_Havmanden (9/12-19) (0,75 s.) 

Pape, Morten (2018) Uddrag af ”Guds bedste børn” første del prolog samt kap. 1 og 2 

(50 s) 

Petersen, Malene Lembcke (7/2-2018) Hvornår har jeg gjort mit bedste? Unge føler sig 

presset af forældre dr.dk (artikel) https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvornaar-har-jeg-gjort-mit-bedste-unge-

foeler-sig-presset-af-foraeldre    (20/11-19) (2s.) 

 

Politiken (4/9-12) Skal ølhanerne lukkes for de yngste på ungdomsuddannelserne? (arti-

kel) (1 s.) 

Politiken (21/9-12) Hvis unge skal drikke mindre alkohol, skal vi have kulturændringer – 

ikke forbud, kommentar (artikel) (2 s.) 

Reklame for Deo Parfume (1985) Vi unge (1,5 s.) 

Reklame for Giorgio Armani parfume (2019) (1,5 s.) 

Saugstrup, Peter August (2013) om Agnete og Havmanden og folkeviser, youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=HkvfIf75laI(4,41 min) (2 s.) 

Skam (2017) sæson 2 afsnit 8 NRK (Norsk) (40,16 min) (16,7 s.) 

 

PowerPoint om reklamer (3 sider) 

 

Supplerende stof; 

Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) Krydsfelt, systime (eventyrmodel) 

(1 s.) 
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Nielsen, Anette Hauge, Maria Katrine Staugaard Lindequist og Julie Baden Korch-

Frandsen (2014) Dansk på ny S. 152 (2,5 s.) 

Rangvid, Mimi og Mads (2014) brug litteraturhistorien – eventyr (1 s.) 

Om-

fang 

32 lektioner, 120,59 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

Fokus har været at give eleverne en ide om, hvordan der sker en identitetsdannelse i ung-

dommen. Temaet er valgt, fordi det er noget eleverne kan relatere til og det er dermed op-

lagt og nemt for dem at snakke om samt forstå. Samtidig har der været fokus på, at netop 

identitetsdannelse og de ting som sker i ungdommen, er universelt, hvilket har gjort det 

relevant at hente tekster ind fra andre tidsperioder end den nyeste tid (efter år 2000). 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Målet har været gennem forskellige arbejdsformer at give eleverne et indblik i forskellige 

arbejdsformer på gymnasiet såsom tavleundervisning, dialog, gruppearbejde og virtuelt ar-

bejde. Undervisningen har først og fremmest være deduktiv med en høj grad af lærersty-

ring, da det er det første egentlige tema. Det betyder, at de fx har brugt tavlen til at vise 

personkarakteristik, som vi så efterfølgende har gennemgået mundtligt. En stor del af den 

mundtlige undervisning har de efterfølgende arbejdet med skriftligt. Afslutningsvis har de 

kunnet vælge mellem at skrive en analyse af novellen Tennis eller fremlægge den mundt-

ligt – individuelt.  

Der har været fokus på at give eleverne redskaber til at analyser. Målet har været struktur 

og retningslinjer for, hvilke metoder der bruges til at analyser forskellige teksttyper. Det 

betyder at vi bla. Har arbejdet med Raskins 7 parametre, Aktant modellen, billedanalyse.  

Titel 2 

 

 Reality og selviscenesættelse 

Indhold  Reality 

Kernestof: 

Bang, Jørgen (2011) TV 1930- Danmarkshistorien.dk http://danmarkshistorien.dk/lek-

sikon-og-kilder/vis/materiale/tv-1930/   (10-1-2018)  (2,3 s) 

Christensen, Helle Bjerre (juni 2015 Dagbladet Information) Faktalink  http://www.fakta-

link.dk/titelliste/reality-2013-de-nye-tvstjerner/baggrund-om-reality-tv (25/11-2017) (2,1 s) 

http://www.faktalink.dk/titelliste/reality-2013-de-nye-tvstjerner/internationale-tendenser-i-reality-tv  (4/1-2018) (1,7 

s) 

http://www.faktalink.dk/titelliste/reality-2013-de-nye-tvstjerner/reality-tv-i-danmark (15/1-18) (1,5 s.) 

Citatmosaik om reality, Dansk i grundforløbet, Frydenlund 2013 (2,3 s.) 

Larsen, Ole Schultz (2016) Håndbog til dansk, systime (4,5 s.) 

Kromann, Dorthe Salling transskription af radioudsendelsen ”Den store Bagedyst har 

flere seere end krimiserien Broen”. P1 28/10-2015 kl. 15:14 (4,7 s.) 

Washuus, Dorte (27/9-2013) Kristeligt Dagblad TV2 gjorde fjernsyn både jordnært og 

moderne (10/1-2018) (3 s.) 

 

DR1 Den store Bagedyst (2015 afsnit 3:8) 12 min. http://www.dailymotion.com/video/x5fewrb  

(12/12-2017) (5 s.) 

DR2 temalørdag (2011) Generation Reality (69:00) CFU, hval (25 s.) 

Luksusfælden sæson 6 afsnit 1, (2:04) https://www.youtube.com/watch?v=Pac6XxGwe7w (28/11-

2017) (0,3 s.) 
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Paradise Hotel klip med Pernille 2012 (2:00) https://www.youtube.com/watch?v=Pac6XxGwe7w 

(28/11-2017) (0,3 s.) 

 

Note omkring Reality og Aristoteles teori (0,3 s.) 

 

Supplerende stof: 

Kulturministeriet om TV2danmark a/s https://kum.dk/kulturpolitik/medier/tv/tv-2-danmark-as/ 

(10/1-18) (0,5 s.) 

TV2 om TV2 http://omtv2.tv2.dk/tv-2s-medier/public-service/public-service-paa-tv-2/ (10/1-18) (0,3 s.) 

 

Selviscenesættelse   

Kernestof: 

Den store danske om Dan Turèll. http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_littera-

tur/Efter_1940/Dan_Tur%C3%A8ll  (25/1-18) (0,6 s.) 

Den store danske om selvbiografi http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Genrebegre-

ber/selvbiografi (23/1-18) (0,1 s.) 

Hassan, Yahya (2019) digtsamlingen Yahya Hassan 2, Gyldendal (75 s) Værk 

Litteratursiden om autofiktion https://litteratursiden.dk/lister/autofiktion (23/1-18) (0,1 s.) 

 

Sørensen, Mimi og Mads Rangvad (2014) Brug litteraturen s. 261, systime (4,3 s.) 

• Herunder Yahya Hassans digt ”Barndom” og Yahya Hassans egen video. 

Turèll, Dan  

• Ned ad gaden fra samlingen Dan Turèll i byen greatest hits, 1998 (2,5 s.) 

• Postbud og Pionér fra samlingen Onkel Danny fortæller greatest hits, 1997 

(4 s.) 

 

DR1 Lørdagshjørnet  1979 – Dan Turèll (8 min) ttps://www.youube.com/watch?v=cmyV5g3WF4w 

(3 s.) 

DR1 Den fulde sandhed – Lotus del 1., CFU hval (45 min) (19 s.) 

 

Supplerende stof: 

Faktalink. Dk https://faktalink.dk/titelliste/reality-2013-de-nye-tvstjerner (7/2-18) (0,3 s.) 

Litteratursiden.dk https://litteratursiden.dk/temaer/dan-turell-oktober-2003 (0,1 s.) 

Ordnet http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=autofiktion (23/1-18) (0,2 s.) 

 

Om-

fang 

 

 26 lektioner 163 sider. 

 

Særlige 

fokus-

punkter 

 Målet med reality har været at give eleverne et indblik i medierne måde at påvirke vores 

tro på os selv. I den forbindelse har det været relevant at inddrage tendensen til selvisce-

nesættelse. Her har der været fokus på særligt Dan Turèll og Yahya Hassan, da begge har 

en offentlig og privat side, som viser at vi ikke får hele sandheden at se gennem den of-

fentlige formidling.   
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Fokus på analyse af sprog, visualisering, fiktionskoder samt faktion. Herudover kategori-

sering af genre bl.a. essay og erindring. 

Historisk gennemgang af de visuelle mediers udvikling 

 

 

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

 Der har været fokus på en stilladseret fremgang. Eleverne er på klassen blevet præsente-

ret for reality klip og teorier. Herefter er der blevet dannet grupper, hvor de selvstændigt 

har analyseret realityprogrammer, som er blevet fremlagt på klassen.   

Individuel skriftlig analyse af Dan Turèlls tekster samt sammenligning af dem. Virtuelt har 

eleverne lavet en tidslinje om Yahya Hassan i Padlet. 

Der er arbejdet med en kombination af visuelle og litterære tekster – fiktion samt fakta.  

 

Titel 3 Ludvig Holberg udgår i mundtlig eksamenssammenhæng 

Om-

fang 

Kernestof: 

Berthelsen, Sune (2019) Holberg og oplysningstiden, Aarhus Universitetsforlag, You-

tube (11 min) Holberg og oplysningstiden - YouTube (4,6 s) 

Bertelsen, Tine Serup, Peter Kennebo og Babara Kjær-Nielsen (2012) Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs - drama (5,5 s.) 

Bøndergaard, Anne (2012) Textanalyse s.4726, 4891, systime (2 s.) (om drama og replik-

ker) 

Fibiger, Johannes og Gert Lütken (2020) Litteraturens veje s.146, systime (1,2 s.) 

Holberg, Ludvig Epistler 89 1748-1854. Moderniseret retskrivning. Hentet fra holbergs-

skrifter.dk, V2.11 (1,2 s.) 

Holberg, Ludvig Fablen: Om Ænderne og Sælhunden. (0,6 s.) 

Holberg, Ludvig (1741) uddrag af Niels Klims underjordiske rejse (kap. 1 og 9) (s. 13,7 

s.) 

Holberg, Ludvig (1748) Manuskript: Erasmus Montanus (47 s.) Værk. Herudover har vi 

set skuespillet som spillefilm - DR kultur 23/23-3009 Cfu.hval (84 min) (35,3 s.) 

Holberg Ludvig (1723) Uddrag af Manuskript: Jeppe på Bjerget, første agt scene 1-4(3 

s.) 

Jensen, Anders Klarskov (2018) Menanders og Gnavpotten s. 175, Systime (0,6 s.) 

Kristensen, Sine Dalsgaard, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken 

(2010) Litteraturens huse, systime (1,5 s.) (Om komedierne og Erasmus Montanus samt 

omtale af Niels Klims underjordiske rejse) 

Teilmann, Peter Christensen (2012) Ludvig Holberg 1684-175-4. Kulturbærer og front-

løber i 1700-tallet, danmarkshistorien.dk (2,5 s.) https:-//danmarkshistorien.dk/leksikon-

og-kilder/vis/materiale/ludvig-holberg-1684-1754-kulturbaerer-og-frontloeber-i-1700-

tallet/ 

 

Supplerende stof: 

 Andersen, H.C.  (1837) Kejserens nye klæder (3 s) 

Bøndergaard, Anne (2012) Textanalyse s. 4891, systime (1,8 s.) (Det klassicistiske 

drama)   

https://www.youtube.com/watch?v=QuTNgYBQR7U
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Fog Birte mf (2012) Kommunikation/IT A, systime - Shannon-Weavers kommunikati-

onsmodel (1 s.) 

Teilmann, Peter Christensen (2012) Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget 1722. Tragiko-

misk tabernar eller selvironisk tabumester, danmarkshistorien.dk (20/4-20) (2. s)  

 

 

Om-

fang 

22 lektioner, 125,5 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

Det har været fokus på at forstå Ludvig Holberg i en litterær og historisk kontekst og der-

med, hvordan han indirekte satte spørgsmålstegn ved tidens normer. Herudover har der 

analytisk været fokus på dramaet og kompositionen i dramaet. 

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

En stor del af forløbet har været virtuelt. Her har vi hat fokus på hjælpemidler som 

zoom, facebook, googledocs og skolen intranet. Der har i forløbet været fokus 

på både skriftlighed og mundtlighed, hvor der er blevet langt væk på både 

individuelle og gruppe præstationer. Eleverne har fået en indsigt i, hvordan Ludvig 

Holberg var en overgangsfigur og en indsigt i den betydning han har haft for 

dansk mentalitet og kultur. Metodisk har det været væsentligt at give eleverne en 

forståelse af sproget samt kommunikationen 

i Holbergs komedier med udgangspunkt i Erasmus Montanus. 

Titel 4 Nationalromantikken og nationalromantisk symbolik 

Indhold Kernestof: 

Arla reklamefilm (18 sep. 2019) ”Skridt for skridt” https://www.you-

tube.com/watch?v=xZGTUN7C72Q  (0,45 min) (3 s) 

Andersen, H.C. Holger danske (1845) Det kongelige bibliotek http://wayback-

01.kb.dk/wayback/20101108104440/http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/even-

tyr.dsl/hcaev032.htm  (5/10-20) (3,6 side) 

Bøndergaard, Anne (2012) Textanalyse, systime (4,5 side) (litteraturhistorie – Romantik-

ken med fokus på national..) 

Danpo reklame ”Fri for Campylobacter” set i samvirke https://classic.samvirke.dk/ma-

gasin-artikel/danpo  (28/9-20) (1 s.) 

Dansk folkeparti (juni 2015) kampagneplakat ”Vi inviterer til Grænsekage” 

https://danskfolkeparti.dk/politik/kampagner/ (28/9-20) (1 s) 

Grundtvig, N.F.S. (1817) Moders navn er himmelsk lyd. (1 s) 

Holm, Anders (2015) Grundtvig introduktion og tekster S. 128, systime (4,7s) 

Illum, Barbara og Rune Kastberg Søndergaard (2020)  Textur s. 147ff, systime  (7,3 s.) 

(Danskhed og diskurser) 

Langvad, Maja Lee (2006) Bag tonede ruder i Maja Lee Langvad: Find Holger Danske, 

borgen. (1 s.) 

Lorentzen C.A. (1809) maleriet, der viser Dannebrogs fald fra himlen i forbindelse med 

slaget ved Lyndanisse i 1219 (1 s) 

Lundby, Johan Thomas (1847) landskabsmaleri (1 s.) 

Nyeborgerlige.dk (2015) principprogram: Danmark har brug for Nye Borgerlige (2 s.) 

Ohlenschläger, Adam (1819) Der er et yndigt land (2 s) 

https://www.youtube.com/watch?v=xZGTUN7C72Q
https://www.youtube.com/watch?v=xZGTUN7C72Q
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108104440/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/eventyr.dsl/hcaev032.htm
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108104440/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/eventyr.dsl/hcaev032.htm
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108104440/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/eventyr.dsl/hcaev032.htm
https://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/danpo
https://classic.samvirke.dk/magasin-artikel/danpo
https://danskfolkeparti.dk/politik/kampagner/
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Stange-Hansen, Martin (instruktør) (2003) Kortfilmen: Der er en yndig mand, 29 min. 

(12 s.)  

Vestergaard, Gunvor (2015) Kulturnu, s.146ff og 183, systime (14,9 s) (om nationalisme, og 

kultur) 

 

Supplerende stof: 

Danmarkshistorien.dk om ”Der er et yndigt land” af Adam Ohlenschläger,1819 (0,6 s.) 

Larsen, Ole Schultz (2015) Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier s. 230 (s. 1,5) 

 

Lassen, Birgitte Bjerre og Grete Ravn Nielsen (2017) Ind i sproget s. 263ff, systime (4 

sider) 

Retoriske virkemidler: Retoriske virkemidler (gymdansk.dk) (1 s.) 

Vestergaard, Gunvor (2015) Kulturnu, s. 150, systime (0,6s.) 

 

PowerPoint om Nationalromantikken og nationalromantiske tendenser i tiden (5s) 

 

Om-

fang 

22 lektioner, 72,7 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har været særligt fokus på at give eleverne et indblik, hvordan nationalromantikken 

kom udtryk i 1800-tallet, og hvordan vi stadig benytter nationalromantisk symbolik. Her 

er inddraget både litteraturhistorie, såvel som sproglig analyse og begreber relateret til kul-

turforståelse. Det har ført til snak om holdninger til nationalisme samt, hvad nationalisme 

er. Herudover har der været fokus på visualiseringen af nationalitet og nationalisme.  

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Undervisningen har skiftevis foregået i plenum og grupper. Fokus har været på at skabe 

forskellige grupperelationer, hvor eleverne har haft mulighed for at give og tage viden 

samt konstruktivt udforske deres viden og forståelse af begrebet nationalisme i relation til 

testmaterialet.   

Titel 5 Det moderne gennembrud (litteraturhistorie) 

Indhold Kernestof: 

August, Bille (instruktør) (2018) Lykke-Per (168 min) Værk (70 s) 

Bertelsen, Tine Serup, Peter Kennebo og Babara Kjær-Nielsen (2012) Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs s. 211 (1,5 s.) (Det naturalistiske drama) 

Brendekilde, Hans Andersen (1889) Maleriet udslidt (1 s.)  

Bøndergaard, Anne (2015) Danske forfattere s. 856 og 859 (8,5 s.) (Portræt af Henrik 

Pontoppidan) 

Bøndergaard, Anne (2012) Textanalyse, systime s. 4892, 5195 (0,6 s.) (Det naturalistiske 

drama) (Henrik Ibsen) 
Bang, Herman (1887) Den sidste balkjole, Nordstjernen (2,7 s) 
Helle, Helle (1996) To kilometer. Rester. Samleren (3,4 s.) 

Ibsen, Henrik Et dukkehjem, Mungo Parks nyfortolkning 2002, DR2, cfu.hval (91 min) værk 

(37,9 s.)  
Jensen, Johannes V. (1910) Himmerlandshistorien Bo’l Gyldendal (ved Aage Marcus 2015) (2 
s) 

https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
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Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Trine Serup Bertelsen (2012) Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs, S. 139ff og 263, 273, systime (21,4 s) (skrivestile) (Helle, Helle 

og minimalisme) 

Kristensen, Sine Dalsgaard, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken (2010) litteratu-

rens huse, systime s. 2066 (0,5 s) 

Litteratursiden.dk August Strindberg https://litteratursiden.dk/forfattere/august-strindberg 

(23/11-20) (2,5 s.) 
Litteratursiden.dk Henrik Ibsen Henrik Ibsen | Litteratursiden (27/2-19) (2,8 s.) 

Monet, Claude (1872) maleriet solopgang (1 s.) (International litt.) 
 

Pontoppidan, Henrik (1887, Fra Hytterne) Ane-Mette (7,3 s.) 

Pontoppidan, Henrik (1898 – 1904) Uddrag af Lykke-Per (kap. 1 og 28) (36 s.) 

Poulsen, Henrik (2012) Grundbog til dansk s. 294 og 245 (3,1 s) (Kritisk realisme og na-

turalisme)  

Strindberg, August (1886) Lurad, Samlade Verk, bind 16. Nationalupplaga. Almqvist & Wik-

sells Förlag, 1982 (2,4 s.) (Svensk) 

Sørensen, Karen (2013) Dramatik en grundbog, systime s.144  (1,2 s) (Aristoteles) 

Sørensen, Mimi og Mads Rangvid (2014) Brug litteraturhistorien s. 186 (2 s.) 

 

Supplerende stof: 

Forfatterweb.dk Henrik Ibsen (27/2-19) (3,4 s.) 

Larsen, Ole Schultz (2010) Naturlig selektion, Psykologiens veje, systime s. 5567 (2,5 s.) 

Løgstrup, Birgit (2012) Sociale klasser på landet i 1800-tallet, Danmarkshistorien.dk (0,5 s.) 

Sørensen, Anders Thornvig (2011) Sociale klasser på landet i 1800-tallet, danmarkshistorien.dk 

(1,1 s.) 

 

Øgendahl, Mick, DR1, set på Mitcfu 

• Herman Bang, 28 min. 2018 (11,66 s.) 

• Johannes V. Jensen, 29 min. 2018 (12 s.) 

• Henrik Pontoppidan 28. min 2019 (11,66 s.) 

 

Om-

fang 

38 lektioner, 250,62 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har været særligt fokus på at forstå, hvordan det moderne gennembrud gennem litte-

raturen har gjort opmærksom på samfundsforholdene – og i den forbindelse begreberne 

kirke, køn og klasse. Der har derfor været fokus på centrale forfattere som Henrik Pon-

toppidan og Herman Bang. Det har gjort det relevant at give eleverne et basalt kendskab 

til begreber som naturalisme, imperialisme. Fokus har også været at give eleverne en ind-

sigt i, hvordan netop forfattere fra denne periode har været inspirationskilde for senere 

forfattere. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Forløbet har været præget af covid-19 nedlukning, hvilket betyder, at en stor del af under-

visningen er forgået via teams. Der er forsøgt at inddrage forskellige former for interak-

tive værktøjer udover teams som padlet og facebook. Herudover har det været væsentligt 

at få eleverne til at samarbejde om teksterne og opgaverne, så de stadig har følt sig som en 

https://litteratursiden.dk/forfattere/august-strindberg
https://litteratursiden.dk/forfattere/henrik-ibsen
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klasse. I de timer, hvor der har været tilstedeværelse på skolen, har der været en veksel-

virkning mellem plenum, gruppearbejde og fremlæggelser. 

Titel 6 Folkelig- og socialrealisme 1900-1945 (litteraturhistorie) 

Indhold Kernestof: 

Bøndergaard, Anne (2015) Danske forfattere s. 1039 (1 s.) (Martin A. Hansen) 

Bøndergaard, Anne (2012) Textanalyse s. 5195, s. 5205, systime (2,9 s) (Om Johannes V. 

Jensen) (Om Tove Ditlevsen) 

Ditlevsen, Tove (1943) Barndommens Gade (192s) værk 

Hansen, Martin A. (1947) Agerhønen (tælles med i temaet eksistentialisme) 

Jensen, Johannes V. Himmerlandshistorier – fortællingen Bo’l, Gyldendal (ved Aage 

Marcus 2015) (2 s) 

Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) Litteraturhisto-

rien på langs og på tværs s. 263 og s. 172, systime (4,2 s)(Om Johannes V. Jensen) (Folke-

lig realisme og socialrealisme 1900-1945) 

Nasjonal Digital Læringsaerna Sosialrealisme og magisk realisme - Norsk (PB) (LK06) 

- NDLA  (28/9-21) (2 s) (Om Rudolf Nilsen) (Norsk) 

Nexø, Martin Andersen (1900) Lønningsdag (En idyl) (2,5 s) 

Nilsen, Rudolf (1925) digtet “Gategutt” (1 s) (Norsk) 

Södergran, Edit (1919) Digtene “Magt” og ”Jag” (1 s) (svensk) 

 

Supplerende stof: 

Henning-Jensen, Astrid (instruktør) (1986) Barndommens Gade (Tove Ditlevsen) 86 

min (35,8) 

Kassebeer, Søren (18/2-2018) Dengang nobelpristageren Jensen jordede jyderne, An-

meldelse Berlingske (2,2 s) 

Kromann, Johann Salling (2021) analyse af Lønningsdag (6 s.) 

Øgendahl, Mick, DR1, set på Mitcfu 

• Johannes V. Jensen, 29 min. 2018 (12 s.) 

 

Om-

fang 

54 lektioner, 264,4 sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

Omdrejningspunktet har været en indsigt i, hvordan litteratur i perioden 1900-1945 har 

fortalt historier om de fattigste både på landet og i byen. Det betyder, at der særligt har 

været fokus på socialrealismen. Vi har kort berørt, hvordan bl.a. Nexø også havde en poli-

tisk tone i sine tekster. Der har været fokus på tekstanalyse.  

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Temaet har været præget af gruppearbejde og via analysearbejdet er der arbejdet med en 

visualisering af Barndommens Gade – omskrivning til tegneserie. Herudover har der væ-

ret fokus på at læse andres analyser og vurderer dem. 

Titel 7 Avantgarde – futurisme, ekspressionisme, surrealisme og dadaisme  

Ind-

hold: 

Kernestof: 
Ball, Hugo (1917) Karawane (1 s) Internationalt litt. 
Boccioni, Simultane visioner, ca. 1912. Olie på lærred, 60,5 x 60,5 cm (1 s) Internatio-
nalt kunst 

https://ndla.no/subject:1:f3d2143b-66e3-428c-89ca-72c1abc659ea/topic:5:186579/topic:4:195781/resource:1:195769/5675
https://ndla.no/subject:1:f3d2143b-66e3-428c-89ca-72c1abc659ea/topic:5:186579/topic:4:195781/resource:1:195769/5675
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Busk, Katrine Charlotte (2021) Billedkunstbogen, side 177, Columbus (gennem sy-
stime) (2 s) 
Bødtcher-Hansen, Maja og Mischa Sloth Carlsen (2020) Med tiden, S. 291, Gyldendal 
(7,5 s) (Futurisme og om Fribytter) 
 
Bøndergaard, Anne (2012) textanalyse s. 5205, s. 5195, systime (Johannes V. Jensen 
– tælles med I realisme) (0,25 s) (Dadaisme)  
Bønnelycke, Emil (1917) Gaden (2 s.) 
Fibiger, Johannes og Gerd Lütken (2021) Litteraturens veje, 224f systime (7,7 s) 
(Avantgarde og ekspressionisme)  
Hessellund, Birgit og Bent Holm, Denstoredanske https://denstoredanske.lex.dk/fu-
turisme (6/1-2021) (1,3 s) (Futurisme) 
Jensen, Johannes V (2006) Memphis Station (3 s) 
Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) 
Litteraturhistorien på langs og på tværs side 204, systime (3,5 s) (skrivestile og Johan-
nes V. Jensen) 
Kristensen, Tom (1920) Fribytter fra Fribytterdrømme (0,5 s) 
Laugesen, Peter (1998) Når engle bøvser Jazz (1,2 s) 
Marinetti, Fillipo Tomaso (uddrag 1909) Futurismens Manifest (3,3 s) International 
litt. 
Mark Lise & Lise Skytte Jacobsen (2018) Kunstens stemmer, Side 261 og 277 (2 s) (Fu-
turisme, Surrealisme) 
Nolde, Emil maleri af bølge (1 s) International litt. 
Sørensen, Mimi og Mads Rangvid (2014) Brug litteraturhistorien side 213, systime 
(1,4 s) 
Supplerende stof: 
Bertelsen, Tine Serup, Peter Kennebo og Babara Kjær-Nielsen (2012) Litteraturhistorien på 
langs og på tværs s. 171 (10,2) (Tidlig modernisme)  
Dalsgaard Kristensen, Sine, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken (2010) Litteratu-
rens huse Side 2686, systime (2,1 s) (Mellemkrigstiden)  
 
PowerPoint: Dadaisme og Surrealisme (8 s) 

 

Om-

fang: 

24 lektioner, 57,95 sider   

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har været særligt fokus på, hvordan forskellige stilarter indenfor kunsten og litte-
raturen kom til udtryk særligt i perioden 1900 og her finde det, der afgør stilarten. 
Det betyder, at der er lagt vægt på sproglige udtryk såvel som billedlige udtryk.  

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Udover at analyser billede og testmateriale har eleverne skulle arbejde med formid-
ling og dermed selv finde et maleri eller en tekst, som de skulle lave en podcast over. 
Herudover har de skulle fremstille et kunstværk, hvor en af de fire gennemgåede 
kunstformer vises – dadaisme, futurisme, ekspressionisme, surrealisme Formålet har 
været gennem en ”kreativ” tilgang at få eleverne til at huske forskellene i de fire stil-
arter. Der er arbejdet individuelt samt i grupper. 

Titel 8 Romantisme, dobbeltgængermotiv, das unheimliche… 

https://denstoredanske.lex.dk/futurisme
https://denstoredanske.lex.dk/futurisme
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Indhold Kernestof: 
Andersen, H.C (1848) Skyggen https://www.andersenstories.com/da/andersen_for-
taellinger/skyggen (8/12.21) (9,7 s.) 
Blicher, Steen S. (1829) Hosekræmmeren (13,9 s) 
Blixen, Karen (1958) Ringen (Tælles med i temaet eksistentialisme) 
Fibiger, Johannes og Sine Dalsgaard Kristensen (2021) Litteraturens genveje s. 195, 
systime (3,2 s) (romantismen og det uhyggelige) 
Ingemann, B.S (1835) Varulven i Trefortællinger (9,4 s) 
Jackson, Michael musikvideoen (1984) Thriller (5,6 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA  (6/1-22) International litt. 
 
Jürgensen, Dennis (1995) Sidste time (108 s.) (Værk) samt filmen af samme navn 
1996 (32,9 s) 
Kierkegaard, Søren (1843) Uddrag af forførerens dagbog: den 7. april (3,2 s) 
Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) Litteraturhi-
storien på langs og på tværs s. 165 (3,8 s) (Romantisme) 
Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) Krydsfelt s. 203 og s. 164, systime 
(0,6 s) (Om Steen S. Blicher og Søren Kierkegaard) 
Lystbæk-Hansen, Julie (2019) Litteratursiden.dk  https://forfatterweb.dk/over-
sigt/jurgensen-dennis#anchor10106 (22/3-19) (1,3 s) 
Presley, Elvis “My Way”   Aloha From Hawaii, Live in Honolulu, 1973 (1,4 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=ixbcvKCl4Jc (6/1-22) International litt. 
Sørensen, Mimi og Mads Rangvid (2014) Brug litteraturhistorien, s. 177, systime (0,5 
s) (Om Steen S. Blicher) 
 
Powerpoint om Romantisme og teori (6 s) 
 
Supplerende stof: 
Ambrosius-Olesen, Annette (2014) Myter til tiden, Grundskolen, systime s. 254, s. 
270, s. 1001, s. 1036  (3,9 s) 
Andersen, H.C (1852) Det er ganske vist (1,7 s) 
Bødtcher-Hansen, Maja og Mischa Sloth Carlsen (2020) Med tiden S. 260, Gyldendal 
(om Kierkegaards forførerens dagbog) (8 s) 
Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) Litteraturhi-
storien på langs og på tværs s. 192 og (udpluk af kap. 9), systime (Romantikken og ro-
maner (3,7 s) 
Kristensen, Sine Dalsgaard, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken (2010)  
Litteraturens huse, systime s. 2468, 2697 og 1616 (analyse af gysertekster og film) 
(psykoanalytisk metode og fra barn til voksen) (4,9 s)     
Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) Krydsfelt s. 203, systime (fortæl-
ler) (1 s) 
Nielsen, Anette Hauge mf (2017) Dansk på ny s. 151, systime (Novelle) (1,5 s) 
Ravn, Flemming André Philip og Troels Wolf (2021) Psykologi fra celle til selfie S. 150, 
systime (Jung) (7,1 s) 
Sørensen, Erling (2016) Genrefilm og filmgenre, systime (4,9 s) 

https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/skyggen
https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/skyggen
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
https://forfatterweb.dk/oversigt/jurgensen-dennis#anchor10106
https://forfatterweb.dk/oversigt/jurgensen-dennis#anchor10106
https://www.youtube.com/watch?v=ixbcvKCl4Jc
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Sørensen, Jan (2011) metoder dansk, systime (kap. 4) (Psykoanalyse Freud) (3 s) 

Om-

fang: 

32 lektioner, 238, 2 sider   

Særlige 

fokus-

punk-

ter: 

Teksterne er læst ud fra en psykoanalytisk tilgang, hvilket betyder at eleverne har 
fået kendskab til Freud og Jung. Målet har været at give dem en indsigt i, hvordan vi 
oplever os selv, hvordan omgivelserne oplever os og betydningen af, at være et ”helt 
menneske”. Derfor har vi også draget paralleller til reality og selviscenesættelse. Tek-
sterne som tidsmæssigt ligger under romantismen er derfor både læst i en litteratur-
historisk kontekst samt ud fra en psykoanalytisk tilgang. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former: 

Teksterne er som udgangspunkt gennemgået på klassen, men undervisningen er sup-
pleret med selvstændigt arbejde, hvor eleverne i mindre grupper har skulle afkode fx 
Michael Jacksons og Elvis Presleys liv. Herudover har vi leget detektiver i forhold til en 
afkodning af personerne i romanen ”Sidste time”.  

Titel 9: Eksistentialisme 

Ind-

hold: 

Kernestof: 

Arndt.dk https://berlin.heike-arndt.dk/dk/anssi-hanhela-fi (22/2-22) (0,5 s) (Om Anssi Han-

hela) 
Blixen, Karen (1958) Ringen (7,2 s) 
Bøndergaard, Anne (2015) Danske forfattere, systime S. 1030 (0,1 s) (Om Martin A. Hansen) 
Hanhela, Anssi (2013) maleriet: Gratis Freestyle (1 s). International litt. 
Hansen, Martin A. (1947) Agerhønen (4,6 s) 
Helle Helle (1996) Fasaner (3,8 s) 
Henriksen, Liselotte (2017) Eksistentialisme i dansk, systime S. 245 (1,5 s) 
Illum, Barbara og Rune Kastberg Søndergaard (2022) Textur, systime s. 377 (1 s) (Om Martin 
A. Hansen) 
Kristensen, Sine Dalsgaard, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken (2010) Litteratu-
rens huse, Systime s. 2018 samt s. 207 (3,1 s) (Om Peter Seeberg og Spionen) 
Seeberg, Peter (1962) Spionen (8,8 s) 
Syberg, Karen (5.aug. 2011) Meningen med livet er livet, Information (5 s) https://apps.info-
media.dk/mediearkiv/link?articles=e2ceff6d  
 
PowerPoint om Eksistentialisme og teorier – Kierkegaard, Nietzsche, Albert Camus og Satre 
fra eksistentialisme i dansk, systime (10 s)  
 

Supplerende stof:  
Camus, Albert (1942) Sisyfos myten s. 2025 i litteraturens huse, systime (4 s) Interna-
tional litt. 
Henriksen, Liselotte (2017) Eksistentialisme i dansk s. 190, systime (0,9 s) 
Illum, Barbara og Rune Kastberg Søndergaard (2022) Textur, systime s. 377 (1,1 s) 
(eksistentialisme) 
Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) Krydsfelt s. 204, systime (0,1 s) 
(minimalisme)  
 

Om-

fang: 

14 lektioner, 52, 3 sider    

https://berlin.heike-arndt.dk/dk/anssi-hanhela-fi
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e2ceff6d
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e2ceff6d
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Særlige 

fokus-

punkter 

Temaet kan ses som en overbygning på Romantisme, dobbeltgængermotiv, das un-
heimliche…, hvilket gør at der i forløbet har været fokus på at trække på viden fra det 
forrige forløb. Der har her været særligt fokus på det at tage et valg i livet og den be-
tydning det har. Det betyder også at tekster er læst med udgangspunkt i, hvor i tek-
sten der sker et valg. Herudover har meningen med livet været i fokus og det at finde 
lykken i livet.   

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Arbejdsformen har især været i plenum.   

Titel 10: Hverdagen – er vi lykkelige (litteratur efter år 2000) 

Ind-

hold: 

Dahl, Kristian Thulesen (2018) uddrag af tale fra årsmødet (2,9 s) 
Gräs, Ulrik (2015) Musik for tvivlere (5 s) 
Greve, Bent (2011) Hvorfor er Danmark et af verdens lykkeligste lande? https://vi-
denskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-af-verdens-lykkeligste-lande 
(28/2-22) (2,4 s)  
Grue Anne (2012) Beeeep, Beeeep (11 s) 
Helwig-Larsen, Marie (2018) Hygge er årsag til, at Danmark dominerer listen over 
verdens lykkeligste folkefærd år efter år  https://videnskab.dk/kultur-samfund/der-
for-dominerer-danmark-listen-over-verdens-lykkeligste-folkefaerd-aar-efter-aar 
(28/2-22) (2,3 s) 
Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) Litteraturhi-
storien på langs og på tværs S. 294 (1 s) (realisme) 
Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) Krydsfelt s. 153 (2,4 s) (litterære 
tendenser i det 21. århundrede) 
Nissen, Louise Stigsgaard og christina Jul Nielsen (4. juli 2015) Danskerne føler, at de 
har for lidt tid, Berlingske https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-foeler-de-
har-for-lidt-tid  (4,5 s) 
Rifbjerg, Klaus (2006) Kaffe i novellesamlingen “En naturlig forklaring” (2 s) 

Thomson, Claire (2016) https://videnskab.dk/kultur-samfund/hygge-den-nye-danske-
eksportsucces (28/2-22) (2,8 s) 
Weitze, Charlotte (2011) Lupus i novellesamlingen ”Det hvide kvarter” (14,8 s) 
 
Youtube videoer – reklamer med fokus på lykke og hygge 

• Carlsberg (2017) Carlsberg - The Danish Way Mads Mikkelsen 
https://www.youtube.com/watch?v=jEKLwFdntPs  (1 s) 

• Carlsberg (2018) Carlsberg the Danish way – hygge, film by advertising Agency 
Fold 7 https://www.youtube.com/watch?v=MfRxFInBb4Q (0,8 s) 

• Halifax (2022) Hygge home Danmark https://www.you-
tube.com/watch?v=8tw5gbwoOEE   (0,3 s) 

Supplerende stof: 
Helstrup, Marie Zeuthen (2022) Mundtlighed i dansk S. 146 ff, systime (5,1 s) (ana-
lyse af taler) 
Kjær-Hansen, Barbara, Peter Kennebo og Tinne Serup Bertelsen (2012) Litteraturhi-
storien på langs og på tværs s. 293 (3 s) (om det 21 århundrede) 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-af-verdens-lykkeligste-lande
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-af-verdens-lykkeligste-lande
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-dominerer-danmark-listen-over-verdens-lykkeligste-folkefaerd-aar-efter-aar
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-dominerer-danmark-listen-over-verdens-lykkeligste-folkefaerd-aar-efter-aar
https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-foeler-de-har-for-lidt-tid
https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-foeler-de-har-for-lidt-tid
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hygge-den-nye-danske-eksportsucces
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hygge-den-nye-danske-eksportsucces
https://www.youtube.com/watch?v=jEKLwFdntPs
https://www.youtube.com/watch?v=MfRxFInBb4Q
https://www.youtube.com/watch?v=8tw5gbwoOEE
https://www.youtube.com/watch?v=8tw5gbwoOEE
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Larsen, Ole Schultz (2015) Håndbog til dansk s. 227 og 205, systime (9,4 s) (reklame-
analyse) 
 
Youtube videoer – reklamer med fokus på lykke og hygge 

• Jernbanemuseet, Odense (2019) Hygge med familien på Danmarks Jernbane-
museum https://www.youtube.com/watch?v=rToSRj2Ei6E  (0,5 s) 

• Jysk (2021) Tips til en stue og en sofakrog fuld af hygge https://www.you-
tube.com/watch?v=OruadheXN8I (0,3 s)  

• Visitkøge (2020) Kom tæt på naturen i Køge med hyggelige naturprojekter/fe-
rie i Danmark https://www.youtube.com/watch?v=x2PdWIPOIVk  (1 s) 

Om-

fang: 

32 lektioner, 72,5 sider   

Særlige 

fokus-

punk-

ter: 

Der har i forløbet været særligt fokus på analyse af sprog i artikler og taler samt ana-
lyse af reklamefilm. Herudover har fiktionstekster suppleret for at forstå, hvordan 
skønlitteraturen ofte afspejler samfundstendenser. Begreberne lykke og hygge har 
været i fokus og der er trukket linjer til eksistentialisme. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former: 

Ud fra elevernes mundtlige analyser er der lavet eksempler på tavlen. Herudover har 
eleverne i grupper arbejdet med reklamefilm og suppleret hinandens fremlæggelser 
med spørgsmål og ekstra materiale.  

Retur til forside 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rToSRj2Ei6E
https://www.youtube.com/watch?v=OruadheXN8I
https://www.youtube.com/watch?v=OruadheXN8I
https://www.youtube.com/watch?v=x2PdWIPOIVk
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