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Titel 1 
 

Den gode historie 

Indhold Primær litteratur: 
Ole Schultz Larsen : ”Håndbog til dansk” Kapitel 3 
(2017) Systime 
 
Naja Marie Aidt: ”Som englene flyver” (1993) 
Martin A. Hansen: ”Offer” (1947) 
Naja Marie Aidt: ” Den blomstrende have” (1993) 
Johannes V. Jensen: ”Nåede de færgen?” (1925) 
Peter Adolphsen: ”Madeleine. En lille trist roman” (1996) 
Jan Sonnergaard: ”Polterabend” (1997) 
 
Supplerende stof: 
Film: Carl Th. Dreyer: “De nåede færgen” ( 1948) 
Lotte Svendsen: ”Cafe Hector” (1996) 
Rokokoposten.dk 
 
Selvvalgt værk 
 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Introduktion til faget, arbejde med genre, samt fakta- og fiktionskoder.  
Derefter fokus på gode historier på tværs af tid og genre med fokus på 
analytiske begreber i tekstanalyse, herunder: 
Fortællertyper, komposition, konflikter, tid og miljø, personkarakteristik, 
fremstillingsformer.  
 
Selvvalgt værk med tilhørende boganmeldelse 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, matrix, individuelt 
arbejde, læreroplæg, skriftlige fremstillinger, kreative skriveøvelser og 
fremlæggelser 

  



Titel 2 
 

Identitet og dannelse 

Indhold Faglitteratur: 
Ole Schultz Larsen : ”Håndbog til dansk” s. 150-168 
(2017) Systime 
Artikler: 
-Berlingske: ”LTF-leder dømt for trusler, men undgår udvisning” 9. oktober 2017 
-Berlingske: ”Politiets strategi: »Skal man et uhyre til livs, skal man kappe hovedet 
af slangen«” 20. august 2017 
-Jyllandsposten: ”Burkeforbud straffer kvinder i stedet for at hjælpe dem” 
07.10.2017 
-Bt: Nasar Khader: ”Burka- og Niqubforbud snart, tak” 28. juli 2017 
-BT: ”Anders er medlem af facebookgruppen Offensimentum. Det er bare for 
sjov” 13. september 2017 
-Ekstra bladet: ”Facebook lukker fortsat grupper” 14. september 2017 
 
Skønlitteratur: 
Yahya Hassan: ”Barndom” og ”Uden for døren” (2013) 
Uddrag af Karl Ove Knausgård: ”Min kamp 1” (2009) 
Supplerende stof: 
Onlineposten.dk 
Facebookopslag 
Klip fra Jonatans Spangs ”Lillemand” 
 

Omfang 
 

Ca. 26 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Dette forløb fokuserede på dannelse og identitet. Forløbet begyndte med et fokus 
på at debattere sagligt, med argumenter og retoriske virkemidler – her blev 
påstand, belæg, hjemmel, pentagrammet og appelformerne introduceret. Vi talte 
generelt om at følge med i den verden man lever i og debattere den med nogle 
man er uenige i. Her lavede vi en klassedebat hvor grupper skulle debattere mod 
hinanden i emner der var aktuelle: 
1. Skal lederen af banden Loyal to Familia, Shuaib Khan udvises fra Danmark? 
2.Maskeringsforbud i Danmark 
3.Offensimentum – bagtalelse på nettet 
 
Efter dette fokuserede vi på selviscenesættelse på nettet og så forskellige 
eksempler på at virkeligheden iscenesættes og fordrejes på nettet.  
Efter dette undersøgte vi autofiktion i litteraturen og sammenlignede den med 
selviscenesættelse på nettet. Vi havde i hele forløbet fokus på opførsel på nettet.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, matrix, individuelt arbejde, 
læreroplæg, klassedebat 
 



Titel 3 
 

Sproget 

Indhold Sproget.dk 
Ordnet.dk 
Dns.dk 
Bedredansk.nu 
 
Per vers – årets ord 2014 
https://genius.com/Per-vers-arets-ord-part-2-lyrics  
Pernilles sjoveste sprogkiks 
https://www.youtube.com/watch?v=1L0WvXc26Ks 
 
 
 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

I dette forløb har vi fokuseret på sproget, både etymologi, men også grammatik.  
Eleverne har skulle lave sprogvideoer med fokus på grammatiske problemer. Vi 
har lavet cirkeltræning og rettet fejltekster i klassen.  
Vi har i grammatikforløbet fokuseret på  
Tegnsætning, endelser, sammensatte ord, hans eller sin, for eller får, ligge eller 
lægge, nutids-r. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, spil (Den lille sprogquiz), 
cirkeltræning, sprogvideoer, gruppefremlæggelser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 4 
 

De første fortællinger: Folkeviser, folkeeventyr og myter 

Indhold Ebbe Skammelsøn 
Harpens kraft 
Erik Dal:: ”Snehvide” Folkedigtning, 1967 
Brødrene Grimm (Oversat af Villy Sørensen 1995) ”Rødhætte” 1821 
Charles Perrault: ”Rødhætte” 1697   
H.C. Andersen: ”Den grimme ælling” 
Lignelsen om Den fortabte søn – Lukas 15,11-32 
Anine Rud, græsk folkesagn genfortalt: ”Pandoras æske” (1926) 
Myten om Odin og mimers brønd 
Kain og Abel 1. Mosebog 4 kap. 1-16 
Odysseus narrer kyklopen – genfortælling 
 
 

Omfang 
 

Ca. 16 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

I dette forløb har vi fokuseret på de første fortællinger. Vi har fokuseret på 
folkeviser og disses egenskaber og temaer, herunder trylleviser og ridderviser. 
Ligeledes har vi læst folkeeventyr og fokuseret på moralen. Eleverne skulle 
ligeledes vælge en grundfortælling/myte og fremlægge den med fokus på 
fortællingens morale, samt historiens nutidige relevans. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, 
læreroplæg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 5 
 

Oplysningstid 

Indhold Faglitteratur: 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: ”Litteraturhistorien på langs 
og på tværs” (Systime) – kapitel 4 ”Oplysningstiden” 
Primær littertur: 
Ludvig Holberg: Epistola CCCXC (Epistel nr. 390) 
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (værk) 
Film: 
Historien om Danmark – Enevælde og Oplysningstid (tv-serie) 
 
 
 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

I dette forløb har vi fokuseret på Oplysningstidens ideer og tanker. Vi har 
læst uddrag af Erasmus Montanus med fokus på Syllogismer og fornuften. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, 
læreroplæg 

 
 
 
Titel 6 
 

Romantikken 

Indhold A.W. Schack von Staffeldt – ”Indvielsen” (1804) 
Opdateres… 
 

Omfang 
 

Opdateres ….  

Særlige fokuspunkter Opdateres…. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, 
gruppefremlæggelser, læreroplæg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titel 7 
 

Det moderne gennembrud 

Indhold Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891) 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsens brød” (1887) 
Herman Bang: ”Foran alteret” (1880) 
Herman Bang: ”Fattigliv” (1880) 
 
Malerier: 
PS Krøyer -  Italienske landsbyhattemagere, 1880 
Erik Henningsen -  ”Sat ud” 1892 
H.A. Brendekilde ”Udslidt” 1889 
Michael Ancher ”Den drunknede” 1896 
H.A. Brendekilde -”En landevej” 1893 
Erik Henningsen ”Barnemordet” 1886 
 

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har i dette forløb fokuseret på de nye strømninger der overtager Danmark 
efter romantikken – der begyndte med Brandes forelæsning. Vi har fokuseret på 
de tre k’er, køn, kirke og klasse og undersøgt samfundskritikken i forskellige 
tekster fra Det moderne gennembrud.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, 
læreroplæg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 8 
 

Løgn! 

Indhold Ole Schultz Larsen : ”Håndbog til dansk” s. 21-27 og 225-227 
(2017) Systime 
Primære tekster 
St. St. Blicher ”Sildig opvaagnen” (1828) (værk) 
Kristian Kampman: ”Johns ekstraarbejde” 1978 
Nicole N. Horanyi: ”En fremmed flytter ind” (2017) Det danske filminstitut 
Sekundære tekster 
Gaffa: ”Slipknot-koncert aflyst grundet maskeringsforbud” 01.04.2018 08:00 
 
Berlingske: ”Regeringen vil begrænse fremmedsprog i det offentlige rum” 
SØNDAG D. 1. APRIL 2018 KL. 07:00 
 
Klip fra Penge – interview med Casper Rieper Holm  
https://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/moedet-med-svindleren-og-
charmoeren-casper-rieper-holm  
 
Selvvalgt værk – Bogmesse

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har i dette forløb fokuseret på løgn og løgnere. Vi begyndte med at undersøge 
ordet løgn og de associationer og semantiske felter ordet fører med sig. Vi har 
gennemgået fakta og fiktionskoder med fokus på hvordan man kan skelne 
sandhed fra løgn og i den forbindelse læst to artikler fra 1. april, der ikke var 
sande. Vi har set på løgn i film og set ”En fremmed flytter ind” med fokus på 
gengivelse af erindring, autenticitetsmarkører i film, og løgneren Casper Rieper 
Holm. I den forbindelse havde vi besøg af fængselspræst Peter Walin, der til 
dagligt arbejde med patologiske løgnere. Han holdt et foredrag om løgnere baseret 
på et interview med Casper Rieper Holm fra programmet Kontant 
Til sidst i forløbet fokuserede vi på løgnen i litteraturen med fokus på den 
upålidelige fortæller. Vi har arbejdet med Sildig Opvaagnen som værk og sluttede 
af med en retssag. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, foredrag, læreroplæg, 
retssag

 


