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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til litterær analyse 

Titel 2 Identitet og selvfremstilling 

Titel 3 Retorik og argumentation (del 1) 

Titel 4 Genreforløb  

Titel 5 Folkevise og folkeeventyr 

Titel 6 Medieværket: 3. sæson af SKAM  

Titel 7 Romantikken, Romantisme og Poetisk Realisme 

Titel 8 Det Moderne Gennembrud 

Titel 9 Nye Rejsende (værklæsning) 

Titel 10 Symbolisme og Det Folkelige Gennembrud  

Titel 11 Armadillo (dokumentarforløb) 

Titel 12 Modernisme og Eksistentialisme 

Titel 13 Sproghandlinger og Facework 

Titel 14 Diskursanalyse 

Titel 15 Fortællende Journalistik 



Titel 16 Salmer, svensk litteratur og det løse  

Titel 17 (Repetition) 

 
  



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

 
 
 
Titel  
 

Introduktion til litterær analyse 

Indhold  
Primær: 
”En flinker fyr”, ”Alle kan ro”, ”Sidste skoledag” af Pia Juul 
”Angst” af Emil Aarestrup 
”En stol for lidt” af Helle Helle 
”Hotel California” (sangtekst) af The Eagles 
”Udenfor” af Per Højholt 
”Kongens Have” fra digtsamlingen Min Lillebror af Christel Wiinblad 
”Barndom” af Yayha Hassan 
 
Sekundær: 
 
Håndbog i Dansk s. 8-17 + 38-52 + 54-68 
 

Omfang 
 

8 moduler (25 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Introducere danskfagets grundbegreber og grundlæggende analyse og 
fortolkningsmetoder 
 
Analysere og fortolke forskellige typer tekster  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Identitet og selvfremstilling 

Indhold Primær: 
”Jeg går ud på badeværelset”, ”Jeg er skredet fra privatfest” af 7/11 (2014) af 
Caspar Eric 
”Det her er en kærlighedshistorie” fra Guld (2014) af Victor Boy Lindholm 
 
”Are you lost in the world like me?” Musikvideo af Moby 



 
Sekundær: 
”Se Selfie” af Bent Fausing 
 
 

Omfang 
 

5 moduler (12 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Reflektere over og arbejde med begrebet selvfremstilling 
 
Arbejde kritisk med de sociale mediers mulige påvirkninger af selvopfattelse, 
relationer, tim/rum osv.  
 
Opøve en større bevidsthed om de sociale medieplatform Facebook, Instagram og 
Snapchat 
 
Arbejde med ny, dansk lyrik  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Retorik og argumentation 

Indhold Primær: 
 
Ulla Dalerups tale ved DFs årsmøde 
”Den satans religion” af Henrik Nordbrandt (2007) fra religion.dk 
”Dan Türell om Kokain” ligger på www.youtube.com 
 
Sekundær: 
Begreb om dansk: s. 95-107 
 

Omfang 
 

6 moduler (15 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

Introducere Toulmins model og det retoriske pentagram 
 
Arbejde med anvendte argumenter og billedsprog i taler og artikler  
 
Fremme bevidsthed om egen sprogbrug og argumentation hos kursisterne. 



Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Genreforløb 

Indhold Primær:  
 
Living Dead – teaterforestilling af Christian Lollike 
1. Afsnit af The Walking Dead (HBO-serie) 
“Polterabend” af Jan Sonnergaard 
“Tomsgårdsvej” af Amalie Laulund Trudsø  
”Eventyret” af Pär Lagerkvist 
”Det vakkelvorne køkkenbord jeg sidder og skriver dette ved” af Søren Ulrik 
Thomsen 
”Glas” af Pia Juul 
Uddrag af ”Min Kamp” (s. 7-12) af Karl Ove Knausgård 
”Mortal kombat”, ”Det primære formål med hjertet er at lave hjertelyde” og ”jeg 
kan læse en roman(…) af Mira Gonzalez 
 
Sekundær:  
Dramaturgiske grundbegreber 
Fakta- og fiktionskoder 
 

Omfang 
 

7 moduler (19 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Give kursisterne bevidsthed om forskellige genrer, genretræk og 
genreforventninger.  
 
Klargøre forskellene mellem novelle og kortprosa og kortprosa og digte 
 
Introducere begrebet ”autofiktion” og forsøge at anvende det som 
forståelsesramme for udvalgte nyere, litterære produkter. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 



Tavleundervisning 
 
 
Titel  
 

Folkeeventyr og folkeviser 

Indhold Primær: 
 
Gruppefremlæggelser om selvvalgt eventyr fra www.grimmstories.com  
 
”Ringen” af Karen Blixen 
”Historien om Sebastian di Sandoval” af Karen Blixen  
 
Folkeviser: 
Ebbe Skammelsøn 
Germand Gladensvend  
 
Sekundær:  
 
”7 fantastiske analyser af Karen Blixens Ringen” af Leif Søndergaard 
 

Omfang 
 

9 moduler (24 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

Kendskab til folkevise og -eventyrgenrerne, træne metodiske læsninger 
(aktantmodel, psykoanalyse) og sætte den ældre litteratur i forhold til to af Karen 
Blixens tekster for at give en bevidsthed om litteraturhistoriens intertekstuelle gæld.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppefremlæggelser 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Medieværket: 3. sæson af SKAM  

Indhold 3. sæson af NRKs ungdomsserie SKAM.   
 
Sekundær: ”Vi vil lære unge piger at være uperfekte”, Information 12/08/2016 
 

Omfang 
 

5 moduler (14 lektioner)  



Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Arbejde med et afgrænset medieprodukt med fokus på intertekstualitet, identitet, 
ungdomskultur, fremstilling, filmiske virkemidler (klipning, effekter, musik)  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Oplysningstiden, Romantik, Romantisme og Poetisk Realisme  

Indhold ”Epistel 89” og ”Erasmus Montanus” (uddrag) af Ludvig Holberg 
”Indvielsen” af Schack Staffeldt  
”Vort modersmål er dejligt” af Edvard Lembcke 
”I Danmark er jeg født” af Natasja  
”Danmark mit fædreland” af H.C. Andersen 
”Muddermålet” af Benny Andersen 
”Klokken” af H.C. Andersen 
”Historien om en Moder” af H.C. Andersen 
”Hosekræmmeren” St. St. Blicher 
”Den sorte kat” af Edgar Allan Poe  
Uddrag af ”Trækopfulgens Krønike” af Hariku Murakami (s. 158-161) 
 
Film: 
”The Matrix” (1999) 
”It Follows” (2014) 
 
Sekundær: 
 
 
Om oplysningstiden som introduktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw 
 
Fra ”Litteraturens Veje” om Nyplatonisme (s. 144-146) 
 

Omfang 
 

13 moduler (35 lektioner) 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

Generel introduktion til Romantikken, Nationalromantikken, Kunsteventyr, Poetisk 
Realisme og Romantisme og horror, efter en kort indledning til Holberg og 
oplysningstiden generelt. Perspektiverende har holdet set to film, der begge trækker 
på forskellige idéer, der kan findes i romantikken og romantismen.  
 



Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Det Moderne Gennembrud  

Indhold Primær: 
 
”Ane Mette” af Henrik Pontoppidan 
”Frøkenen” og ”Foran alteret” (uddrag) af Herman Bang 
”Et Dukkehjem” (uddrag, sidste akt) af Henrik Ibsen 
”Udslidt” (maleri) af Hans Andersen Brendekilde 
 
Sekundær: 
Litteraturhistorien på Langs og på Tværs s. 125-140 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner (6 moduler) 
 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Et grundlæggende kendskab til det moderne gennembruds kulturhistoriske 
betydning, dens forfattere og dens litteratur. At få kursisterne til at reflektere over 
de tematikker, der dengang blev taget op, i dag.   
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Værklæsning – ”Nye Rejsende” (2017) af Tine Høeg  

Indhold  
”Nye Rejsende” af Tine Høeg  
 

Omfang 
 

 
12 lektioner (6 moduler) 



 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
At læse noget ny litteratur, uden fortærskede læsninger eller periodisk 
forudindtagethed. At træne nærlæsning og overblik over en større mængde tekster 
inden for samme forløbsmæssige enhed. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Symbolisme og Det Folkelige Gennembrud  

Indhold Primær: 
 
”I en frugthave” af Sophus Clausen 
”Jens Vejmand” af Jeppe Aakjær  
”Lønningsdag” af Martin Andersen Nexø 
”Den hvide streg” og ”Sne” af Helge Rode  
”Tordenbygen” af Thøger Larsen 
”Interferens” af Johannes V. Jensen 
 
Sekundær:  
Litteraturens veje s. 142-145  
 
 

Omfang 
 

10 lektioner (5 moduler) 
 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

Forløbet Symbolisme og det folkelige gennembrud er tænkt som et forsøg på at 
bygge en ”bro” til modernismen, hvor tekstlæsningerne har været med fokus på 
referencerne til tidligere tiders strømninger, men også de begyndende moderne 
tendenser.  
 
   

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 



 
 
 
 
 
 
Titel  
 

Armadillo (Dokumentarforløb) 

Indhold  
Primær:  
”Armadillo” (2010) 
 
Sekundær:  
”Den iscenesatte virkelighed” (at analysere levende billeder) af Horsbøl og Harboe  
”De fire dokumentariske grundformer” i ”MedieDK” af Stig Hjarvard 
”Fakta og fiktionskoder” i ”Dokumentaren i undervisningen” af Kirsten Andersen 
http://www.gymdansk.dk/fakta--og-fiktionskoder.html 
 
 
 

Omfang 
 

 
10 lektioner (5 moduler) 
 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
Kursisterne skulle i dette forløb primært arbejde selvstændigt med at tilegne sig 
viden om dokumentargenren, se Armadillo, og herefter udarbejde en fremlæggelse 
for resten af klassen af en tildelte sekvens.  
   

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde / projektarbejde 
Klasseundervisning 
Fremlæggelse 

 
 
Titel  
 

Modernisme og Eksistentialisme 

Indhold Primær: 
”Odalisk Skønhed”, ”Bordelpige dræber ufødt”, ”Stridsmænd for det vi elsker”, 
”Ligskænder”, ”Fødsel” og ”Eneste” fra ”BLOD” af Rudolph Broby-Johansen  
”Agerhønen” af Martin A. Hansen  
”Disjecta Membra” af Ivan Malinowski 
”Dødsfuga” af Paul Celan 
”Hullet” af Peter Seeberg 
”Det er blevet os pålagt” af Klaus Rifbjerg 



”Sommerfugledalen” af Inger Christensen  
”Uro i forstaderne” af Leif Panduro 
 
Sekundær:  
”Eksistentialisme i dansk” – fra Kierkegaard til Sonnergard (systime iBog), 
introduktion, Søren Kierkegaard og Nietzsche  
Klip fra BAZAR: https://www.youtube.com/watch?v=2awil8JphOc&t=1401s 
  
 
 

Omfang 
 

(32 lektioner) 16 moduler 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
At indføre kursisterne i den moderne litteraturs tendenser, genrer, brud og 
tematikker, og træne nærlæsning med udfordrende og anderledes litteratur.  
At arbejde med eksistentialisme, og tydeliggøre netop de genremæssige brud med 
de tidligere tiders litteratur som en konsekvens af tabsoplevelsen i modernistiske 
menneskesyn. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Sproghandlinger og facework 

Indhold Primær:  
”Frøken Julie” (uddrag) af August Strindberg 
”Jokeren” af Kjell Askildsen 
Klip fra ”Klovn”: https://www.youtube.com/watch?v=GdS35INusv4 
Klip fra ”Blinkende lygter”: 
https://www.youtube.com/watch?v=CO3LwBKxAkM 
Opgaver om sproghandlinger og facework i Håndbog i Dansk (iBog) kap. 4 
”Sproghandlinger og facework” af Ole Schultz Larsen 
 
Sekundær: 
Håndbog i Dansk (iBog) kap. 4 ”Sproghandlinger og facework” af Ole Schultz 
Larsen 
”Sproghandlinger – brug af sprog i dansk” s. 28-45 + 46-48 + 57 af Jann Scheuer  
 

Omfang 
 

 
14 lektioner (7 moduler)



 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
At give kursisterne en forståelse for og et begrebsapparat til analyse af sprog i 
forskellige kontekster og med forskellige hensigter. At reflektere over egen 
sprogbrug og egne direkte og indirekte sproghandlinger både i og uden for 
undervisningen.  
At kunne inddrage sproghandlingsteori til litterær analyse.    

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
Titel  
 

Diskursanalyse  

Indhold Primær:  
 
Reklamer 
Fitness World-reklame: http://nyheder.tv2.dk/2015-01-03-raser-paa-sociale-
medier-her-er-fitness-reklamen-der-faar-danske-kvinder-til-at-se-roedt 
Fresh fitness reklame: https://www.youtube.com/watch?v=1b90fTIrkAw 
#Blivmurer: https://www.youtube.com/watch?v=JIcjLyLYhbs 
DF-valgvideo (2008): https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es 
 
Sundhedsblog: https://www.helsam.dk/artikler/sund-med-mad/detox-
foraarsrengoering-af-kroppen 
  
Debat om køn med Lone Frank og Nazila Kivi: 
https://www.youtube.com/watch?v=tUV_rY-Uh0c&t=594s 
    
Sekundær:  
Diskursanalyse i Dansk, systime kap. 1 af Mette Møller Jørgensen m.fl.  
 

Omfang 
 

 
10 lektioner (5 moduler) 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
At kursisterne skal forstå de grundlæggende principper inden for diskurs og 
diskursanalyse, og kunne anvende begreberne til at forstå og analysere forskellige 
overordnede diskurser om, fra dette forløb, krop og køn.    

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 



Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

   
 
Titel  
 

Fortællende Journalistik  

Indhold ”Et svin i Berlin” i Information 1990 af Morten Sabroe  
”50 sekunder” Politiken, 8. juni 2003 Af Hans Davidsen-Nielsen og Bo 
Søndergaard 
”Englevinger” (uddrag) i Politiken, 2009 af Flemming Kristiansen og Kim Faber 
 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner (6 moduler) 
 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
At give kursisterne et begrebsapparat til at beskrive både klassisk nyhedsjournalistik, 
men også fortællende journalistik. At give dem forståelse for  
   

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
 
Titel  
 

Salmer, svensk litteratur og det løse 

Indhold ”Keed af Verden, Kier af Himlen” af Thomas Kingo  
”De Levendes Land” og ”Hil dig frelser og forsoner” af Nikolai Frederik Severin 
Grundtvig  
”Far och Jag” af Pär Lagerkvist  
 
Sekundær:  
”Kingo og Grundtvig mellem Himmel og Jord” af Kasper Støvring i Berlingske 
https://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2014/08/22/kingo-og-grundtvig-mellem-
himmel-og-jord/ 
 
 

Omfang 
 

 
8 lektioner (4 moduler) 
 



Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

Arbejde med salmerne som udtryk for stilistik, stor kompositionsbevidsthed og 
med fokus Vanitassymbolik.   
 
   

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde 
Klasseundervisning 
Individuelt arbejde 
Skriftlig aflevering 
Tavleundervisning 

 
Titel  
 

 

Indhold  
 
 

Omfang 
 

 
 
 

Formål og 
særlige 
fokuspunkter 

 
   

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

 


