
 
 
Undervisningsbeskrivelse for 2pak419 (Dansk) 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 
  

Termin Juni 2020 

Institution HF & VUC København Syd 

Uddannelse 1-årigt pakkehold (sygeplejerske / socialrådgiver / pædagog) 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) René Staustrup 

Hold 2pak419 (Dansk) 

Holdet er en blanding af kommende sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. De 
har således haft stamklasse i dansk og engelsk og derudover har strukturen været som 
enkeltfag. Eleverne har haft seks fag der alle skal bestås og dermed give adgang til de 
respektive uddannelser gennem kvote 2. 
Al materiale markeret med gul har været virtuel undervisning pga. Coronasituationen. 

  
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Introduktion: danskfagets genrer 

Titel 2 Nyhedsformidling (medborgerskabsforløb) 

Titel 3 Middelalder og folkeviser 

Titel 4 Oplysningstiden 

Titel 5  Argumentation 

Titel 6 Romantikken 

 Titel 7  Det moderne gennembrud 

 Titel 8 Dokumentar- og kortfilm (fakta / fiktion) 

 Titel 9  Digital dannelse 

Titel 10 Mellem- og efterkrigstiden 

Titel 11 Litteratur efter 1960 

Titel 12 Litteratur i de sidste 5 år 



 
 
  
  

Titel 1 Introduktion: Danskfagets genrer 

Indhold Kernestof: 
H. C. Andersen: Klods-hans 
H. C. Andersen: Prinsessen på ærten 
Øhlenschlæger: Guldhornene (uddrag) 
Nexø: Lønningsdag (en idyl) 
Holberg: Jeppe på Bjerget (uddrag) 
 
Sekundær litteratur 
Litteraturportalen: De tre hovedgenrer 
Eget materiale: Blooms taksonomi 

Omfang 13 lektioner 
28 ns. 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet skal eleverne kunne: 
-genkende og redegøre for de tre skønlitterære genrer i dansk: 

- Epik 
- Lyrik 
- Drama 

- opbygge en kort tekst efter Blooms taksonomi 
- selvstændigt tilrettelægge korte fremlæggelser 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde der mundede ud i korte fremlæggelser i matrixgrupper. 
Skriftligt producerede eleverne taksonomiske refleksioner over deres 
arbejde. Flere af de anvendte tekster vil gå igen i senere forløb. 

 

Titel 2 Nyhedsformidling (Medborgerskabsforløb) 

Indhold Kernestof  
Artikler:  
Nordjyske 
BT 
Jyllandsposten 
Fyens Stiftstidende 
“Puttefest i Dyrehaven” 
“Mand slået ned med høne” 
 
Sekundær litteratur 
Ole Schults Larsen: Håndbog til Dansk, Systime 2015 (kap. 5)  
https://hhxelev.dk/minerva-modellen/ 

Omfang 40 lektioner 
25 ns. 

https://docs.google.com/document/d/1J5XHWJt_eZHTi-bzIqgq7H2HXcw8nhfiJXUtZb-XINM/edit
https://drive.google.com/open?id=1NBK2K_R63vPXQvsopEz-TVMuR_raH6gAKwrEtRAPfs0
https://docs.google.com/document/d/1C7TSomrkNboM1QXcJlMHzgFz-G4sSEF6nErszVxsBCs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JqgvsdHes-6_OnfPeasdKIo66TcVXi3onWB7lTld9rA
https://drive.google.com/open?id=1X0BjdpEv9l5WXXVb156Ysy76BZVfHs3SwVgfxQKGgPo
https://docs.google.com/document/d/1no0_TPBb-mqYgg3KXpkVJAKBp9Mob2Kmg4J-TbKepKE/edit
https://docs.google.com/document/d/1h1tqTTP9S1zAamjqDc6tx-yG6InYHely8QDuvX98LUQ/edit
https://nordjyske.dk/nyheder/ansat-stjaeler-fly-i-usa-og-styrter/a1636aa4-9260-4cb8-a41a-61bab00b08cb
https://www.bt.dk/udland/12-aarig-dreng-stjal-sin-mors-kreditkort-og-tog-paa-luksusferie-over-4.000
https://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3408966/Naboer-Stadig-masser-af-hashhandel-p%C3%A5-Christiania/
https://www.fyens.dk/indland/Fynsk-fodboldvold-Spillere-spyttede-og-kastede-genstand-efter-dommer/artikel/3148248
https://docs.google.com/document/d/17Yppa5zSIAOJ9-fV3sbK3FjAKutj8TpxRb-_Bi5vdMg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ptuHf-UVORjt6IT2lUXO4AhmzhCgNOlzTmAdZTCRpbs/edit?usp=sharing
https://hhxelev.dk/minerva-modellen/


 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet kan eleven: 

● redegøre for og analysere forskellige 
○ avistyper 
○ nyhedskriterier 
○ layoutformer 

● Demonstrere viden om forskellige typer journalistik 
● Demonstrere indblik i sprogets funktion og anvendelse i 

forskellige avistyper 
● Analysere, fortolke og perspektivere autentiske tekster 
● demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder 

dets samspil med kultur og samfund 
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 
● Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 

information i udvalgte medier 
● At kunne reflektere over, hvad det vil sige, at være aktiv 

debatterende medborger 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede med autentiske tekster hvor de øvede 
nyhedsformidlingens mange begreber. Afslutningsvis var de på 
ungdommens folkemøde hvor de som journalister skulle skrive 
forskellige typer artikler for forskellige avistyper. 

  

Titel 3 Middelalderen 

Indhold Kernestof  
Ebbe skammelsøn 
Torbens Datter 
 
Sekundær litteratur 
Bertelsen & Kjær-Hansen: Litteraturhistorien på langs og på tværs 
(kap 1), Systime, 2012 

Omfang 20 lektioner 
15 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet skal eleverne kunne: 
- Identificere typiske kendetegn i forskellige folkeviser 
- Placere folkeviser i en historisk kontekst 
- Anvende berettermodellen på folkeviser 
- Perspektivere folkeviser til en nutidig kontekst 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede i grupper med de forskellige folkeviser. De 
skulle analysere de underliggende motiver i teksterne, anvende 
berettermodellen på teksterne og sluttelig fremlægge deres 
resultater i matrixgrupper. Forløbet var en del af et fortløbende 
skriftlighedsforløb derfor skulle eleverne afslutningsvis lave en 
skriftlig aflevering hvor citatteknik var i fokus.  

https://docs.google.com/document/d/1e789A_bffpOcCOuQqOrzisWPUMddDp_8F_aTis8M2OQ/edit
https://drive.google.com/open?id=1Kn5sMtI6A3RsgoGmthND42I_9pfFhmdLArYszyivmWs


 
 
 

Titel 4 Oplysningstiden 

Indhold Kernestof  
Kaspar Rostrup:Jeppe på bjerget (film), Nordisk Film, 1981 
Holberg: Jeppe på Bjerget (uddrag) 
Holberg: Epistel 91 
Holberg: Epistel: Ægteskab og tvang 
Heiberg: Ordener hænger man på idioter 
 
Sekundær litteratur 
Bertelsen & Kjær-Hansen: Litteraturhistorien på langs og på tværs 
(kap. 4), Systime, 2012 
Bag om Jeppe på bjerget (2 første sider)  
Nielsen, Lindequist & Korch-Frandsen mf: Dansk på ny, Hvad er et 
essay? Systime 2019  
Bag om: Ordner hænger man på idioter 

Omfang 22 lektioner 
210 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet kan eleverne 
- redegøre for de litterære strømninger der kendetegnede 

perioden 
- demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur, 

samfund og tid. 
- analysere en tekst der er både historisk og skønlitterær 
- vise kendskab til genren essay 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne fik indblik i Holbergs univers ved at behandle “Jeppe på 
Bjerget” med tre forskellige indgangsvinkler: 

- film 
- tekst (rollelæsning) 
- selvfremstillede interviews med ‘Jeppe’, ‘Nille’ og ‘Baronen’ 

Afslutningsvis skulle eleverne individuelt skrive et essay med et 
selvvalgt emne  bygget op omkring Holbergs skabelon: 

- påstand 
- paradoks 
- konklusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1X0BjdpEv9l5WXXVb156Ysy76BZVfHs3SwVgfxQKGgPo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gfyE_FMc4K8-1wkMLWmBp0ymieIyufchbYD3j_JyEuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1EwkrY1OIfv3cy08_gKvBsaKRdEUcKHIafc72xSA8jyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1maXP0U1xmcEnz95ALplJPqTtjDvetTfEpnObycwWcmw/edit?usp=sharing
https://unipress.dk/media/12747/komedier_1_jeppe_p__bjerget.pdf
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ordener-haenger-man-paa-idioter-af-pa-heiberg-1790/


 
 

Titel 5 Argumentation 

Indhold Kernestof  
Kennedys Berlintale 
Ali fra Yallahrups nytårstale 
Dronningens nytårstale 2014 
Martin L. Kings tale (I have a dream)  
Juridisk kønsskifte er det rene kaos (artikel Kr. Dagbl.) 
Greta Thunbergs tale ved klimatopmødet i FN 2019 (svensk) 
BT: Bjørn Lomborg kritik af Greta Thunberg 
 
Sekundær litteratur 
Toulmins argumentationsmodel  
Ole Schultz Larsen: Håndbog til DANSK, Dansklærerforeningen & 
Systime, 2015  
Nielsen, Lindequist & Korch-Frandsen: Dansk på ny, Systime A/S 
2019 
Eget materiale: Det retoriske pentagram 
https://www.gymdansk.dk/laswells-kommunikationsmodel.html 

Omfang 
  

Anvendt uddannelsestid 
33 lektioner. 
105 ns. 

Særlige 
fokuspunkter 

● At få en viden om, at sprog kan være manipulerende. 
● At kunne redegøre for begreberne denotation og konnotation 

og anvende dem i praksis. 
● At kunne lave en argumentationsanalyse af en debat 
● Kendskab til og brug af begreberne: ordvalgsargument, 

kommunikationssituation, retoriske virkemidler, det retoriske 
pentagram, påstand, belæg, hjemmel, gendrivelse, 
rygdækning, styrkemarkør og argumentationskneb 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede i par og grupper med autentiske tekster både i 
skrift og film. Arbejdet var tilrettelagt så eleverne løbende lagde flere 
begreber på teksterne for så til sidst selv at skulle skrive en tale der 
så blev fremført for klassen eller i mindre grupper. 

  

Titel 6 Romantikken 

Indhold Kernestof: 

Guldhornene 
DF’s valgsang 
Michael Falch I et land uden høje bjerge 
Der er et yndigt land 
Re-sepp-ten 
Shubidua: Danmark 
John Mogensen: Der er noget galt i Danmark 
Du gamle, du fria (svensk) 
Ja vi elsker dette landet (norsk) 

https://docs.google.com/document/d/1GpK7sryGKgB3a5Sn9eSyjTZqAvbsnwub2eps7-GY5io/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTBqhWDFKI
https://www.youtube.com/watch?v=8K0LcHOB6Vs
https://docs.google.com/document/d/1gDllGedTdOwPCezW36dBvjIobsAK_wk1pYcZrJyPzEA/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1mMz7ESbE-QkqX-XrEU84ToB53nX0EFN_0VDP8-uTnXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1lTCnObhbsWQ8Yi3WrCQy6LnJnIr4bvGeVlDB7akQOeA/edit
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/dansk-klimadebattoer-kritiserer-greta-thunbergs-fn-tale/7816871
https://docs.google.com/document/d/1QsaktaO6gU6vG4s80nK5SJnfJhbkn8EIOePlaO1-pI4/edit
https://docs.google.com/document/d/1-mZ8wAMapUncduNzneKzSw1n4PB1rmZE4m3sfPbY9xs/edit
https://www.gymdansk.dk/laswells-kommunikationsmodel.html
https://drive.google.com/open?id=17pv67Uk_qkbjiw6KsRMNGkPhk_-u-doB8WrDlWJlgIM
https://docs.google.com/document/d/1-OawjW1a0GbQRiJLVNh8qLpcUoIczsbXwyVT9Q9o-_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FzRAq9Xu1cg_6EO6jOqd_YeNU4q5qv3dFsnLYfRhukc/edit
https://docs.google.com/document/d/1qHx9RgsD4VbknCs-l9Q9XLtPV-9nBUXPztn2PO4g9sg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NKODJLqBeP-s_h1qYFrHr5WuuBu4Ie9w4s6mgq8y8bo/edit
https://docs.google.com/document/d/1WndhRPnD0olpIYeXFsQmTsv5QwXwoepq94n4rpwiVcY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LU4LU4kc__8qtuBgUjcdKVPyy_mUmb1YlzB3uGBnXnk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p_Np_B5sEbo4jUHWK6idnib9eZ4kbcQWYbU_1-_Odzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S3dQlgU7cofpIQmbbHYFxHqZ3UaX9766rRrDzTWkQzM/edit?usp=sharing


 
 

Johan Krohn: Et besøg 
HCA: Moderen med barnet 
HCA: Den lille pige med svovlstikkerne 
Sildig opvaagen (værk) 

 

Sekundær litteratur 

Sørensen & Rangvid: Brug Litteraturhistorien s. 61 - 100 
Lütken & Fibiger: Litteraturens veje s. 161 - 163 

Omfang 44 lektioner 
70 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet kan eleverne 
- redegøre for de litterære strømninger der kendetegnede 

perioden 
- demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur, 

samfund og tid. 
- analysere en tekst der er både historisk og skønlitterær 
- gennemskue og redegøre for den upålidelige fortæller 
- læse og forstå kortere svenske og norske tekster 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede i grupper med forskellige syn på nationalisme, 
både fra romantikken og nyere tekster. De fremlagde i 
matrixgrupper med henblik på at skrive en komparativ analyse af to 
tekster: en fra romantikken og en nutidig. 
Arbejdet med Sildig opvaagen (værk) baserede sig mest på at 
kunne gennemskue Blichers brug af den utroværdige fortæller, 
hvilket gerne skulle hjælpe eleverne senere i forløbet. 

 

Titel 7 Det moderne gennembrud + Det folkelige gennembrud 

Indhold Kernestof 
Herman Bang:Pernille 
Pontoppidan: Naadsensbrød 
Yahya Hassan: UDEN FOR DØREN 
Drachmann: Ude og hjemme  
Brandes forelæsninger 
Nexø: Lønningsdag 
Information: #meetoo 
 
 
Sekundær litteratur 
Den moderne litteraturs gennembrud 
1800’tallet på vrangen (00:00 - 06:48)  
Pontoppidan 
Drachmann 
Digtanalyse 
1800’tallet på vrangen (19:20 -  26:04) 
Naturalisme 

https://docs.google.com/document/d/1cIwf7oCCfSchhq6OgCZ8cOllJLuepOW-fWh20K7hxPs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aPQWlzW5WInccvgwE8SdqI9Hvjg1IsNi_W5Hh1SvzlY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DALkNVbh1hcGloyeTSQ13KGZllM-VuCV2KpiWeZaFoA/edit
https://docs.google.com/document/d/183rXSbwCXxt5HSm8PNcUi_AQRVATsP3XFMaf01IZBus/edit
https://docs.google.com/document/d/1w8ba3wiDgPbt9iNF0IbgCtjCo3w6X_fEUpkzS10BVSA/edit
https://drive.google.com/open?id=1_-GE3Z8FcOgZ4T_nT1apveHYcMkhGAp3V1a_AwBR6pU
https://docs.google.com/document/d/1Oi_CptK6206eqhvria_CP83W22XdL1CwnrZeZBNOg_8/edit
https://docs.google.com/document/d/1P4UKOX9CXmT-qUcKgR2zBAsodXhVdE0vsAh3BM1u5TM/edit
https://docs.google.com/document/d/16JdfkdIarlm7jZnF3uGupMyT8WVDDoKzIXN96-Ik6ys/edit
https://docs.google.com/document/d/1nj--goO8_idxQDsZmhtaN8I9h1OnMD51x_ohKT6YshQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xu6L0aGr_Rne5s0-O1NRA5PB209XHKBexo3x-0Hmlz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xu6L0aGr_Rne5s0-O1NRA5PB209XHKBexo3x-0Hmlz0/edit
https://drive.google.com/open?id=1JqgvsdHes-6_OnfPeasdKIo66TcVXi3onWB7lTld9rA
https://docs.google.com/document/d/15WkfAStyiKqanMMgpA4qbeNqQupBY-gfXZcyV1TJXfU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_xprz6UQtACaq03tCL5YwvTppj9bSje1UIPoB4u2abk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=kZFIoEXzu6U&index=2&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G
https://docs.google.com/document/d/1AOdZMKMyTIYagmRttXmJyro6ujwZG6hJSy9eYiruAZA/edit
https://docs.google.com/document/d/1mMTVzb4nPernIjOeataCeiRo3JQdQckWsoH0ENnWgqI/edit
https://drive.google.com/file/d/0B--VM5rWXSbaWmlSbE1GLTBmVTg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kZFIoEXzu6U&index=2&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G
https://docs.google.com/document/d/1vNchPLS4IFNxGplEod58iIBwydwavvPu0NT780QeScI/edit


 
 

Herman Bang 
Impressionisme 
1800’tallet på vrangen (00:00 - 08:44)  

Omfang 25 lektioner 
152 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet skal eleverne kunne: 
- Redegøre for de litterære strømninger der præger perioden 
- Dokumentere kendskab til toneangivende forfattere og tekster fra 
perioden 
- Perspektivere tekster fra samme periode og andre 
litteraturhistoriske 
perioder. 
- Vise kendskab til den litterære udvikling herunder samspillet 
mellem tekst, kunstner og samfund. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

I forlængelse af modulet om romantikken arbejdes der med 
tidstypiske tekster fra perioden. Kursisterne arbejder i grupper med 
samme tekst, dog med forskellige fokuspunkter. Som afslutning 
laver de individuelt en skriftlig opgave der har komparativ analyse 
som fokuspunkt. 

 

Titel 8 
  

Dokumentar- & kortfilm (fakta / fiktion) 

Indhold Kernestof  
Eva Marie Rødbro,I Love You I Miss You I Hope I See You Before I 
Die, Danmark, 2019 (Medieværk) 
Uddrag af: 

● Valomanden 
● Højhuset 
● Fængslet 
● Hængt ud på nettet 
● Fogh bag facaden 
● Langt ude - ORKA 
● Under anklage 

(alle klip fra DR-dokumentar) 
● Operation X, Narret til porno, TV2 

Jens Dahl: 2 piger 1 kage, 2013 
Eigil Hedegaard: Far Behind, 2019 
Joachim Ladefoged: Mirror, 2009 
Christensen og Hvam: KLOVN, Årstiderne, Zentropa 2005 
Christensen og Hvam: Når virkelighed og fantasi flyder sammen, 
Zentropa 2005 
Michael Moore: Bowling for Columbine, Dog Eat Dog Films 2002 
Michael Wilson: Michael Moore hates America, HCW Films 2004 
Sekundær litteratur 
http://www.monsoontv.dk/de-7-parametere 
Langdahl, Olsen & Quist: Krydsfelt: Grundbog i dansk, Gyldendal, 
2010 

https://docs.google.com/document/d/1W4eN7TWjl0pg2OM0_k0p93xSfKu4G3lpCTy44MCYeTo/edit
https://docs.google.com/document/d/1mnoV3hXW5rl8Z46XTVLEmez9g01Gji3J3MZtceRmJRM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=wtpLXrIbm2Q&list=PLk8eHQN829BOl_f2JYjkoAiL_rhtyDC4G&index=4
http://www.monsoontv.dk/de-7-parametere


 
 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2015 

Omfang 33 lektioner 
355 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Fakta & fiktion 
Dokumentartyper 
Raskins syv parametre 
Billedbeskæring 
Perspektiv 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne arbejdede ifb. med kortfilm i grupper hvor de skulle (i 
matrixgrupper) fremlægge deres oplæg med diskussion af hvorvidt 
Raskins syv parametre for en vellykket kortfilm var opfyldt.  
Eleverne arbejdede individuelt og i plenum med dokumentargenren, 
der primært har bestået af skriftligt arbejde (spørgsmål / svar) der blev 
fremlagt i plenum. 
  

 
 

Titel 9 
  

Sociale medier & Digital Dannelse 

Indhold Kernestof 
Michael Jeppesen: “Hængt ud på nettet”, DR2 2017 
Line tolstrup Holm: Når Facebook gør os dummere, Berlingske 2016 
Jens Rebensdorff: En uge uden Facebook gør os gladere, Berlingske, 
2015 
  
Sekundær litteratur  
Vincent F. Hendricks & Camilla Mehlsen, “LIKE” (uddrag) 2019 

Omfang 
  

15 lektioner 
182 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Sproghandlinger 
Ekkokamre 
Sociale normer 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har læst teorien, besvaret spørgsmål og deltaget i online 
diskussion af normer på nettet. 

 

Titel  10 Mellem- & efterkrigstid 

Indhold Kernestof 
Tom Kristensen  og Empressionisme 
Bønnelycke og Futurisme 
Schade og Surrealisme 
 
Peter Seeberg: Hjulet, Eftersøgningen og andre noveller, Gyldendal, 

https://docs.google.com/document/d/18cFoxH_QAtYbuhjnFwNEFJOWnydX4-pO39eERlUQ2NY/edit#
https://docs.google.com/document/d/1fJ9zhcdz2A0LBR3h3gHU9rOS9tyW_wM5iHWzy5O52EY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NceDJHQvros24bzPl1jKzGeeMKduJikEEHM6n-v0hGw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ROkjjxTB5qjYXh85WldBA2GszSkAtwgPxzkQKCzKNfs


 
 

1962  
Karen Blixen Ringen, Skæbne-Anekdoter, 1958 
Klaus Rifbjerg: Livet i Badeværelset, Konfrontation, Det Schønbergske 
Forlag 1960 
Cecil  Bødker: Øjet, Fremad, 1961 (værkslæsning)  
  
Sekundær litteratur  
Sørensen & Rangvid: Brug litteraturhistorien, s. 145 - 148, Systime 
2014  
Liselotte Henriksen: Eksistentialismen i dansk: fra Kierkegaard til 
Sonnergaard, Systime 2017 

Omfang 30 lektioner 
125 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Efter forløbet kan eleverne 
- redegøre for de litterære strømninger der kendetegnede 

perioden 
- forholde sig overordnet til eksistentialisme 
- demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur, samfund 

og tid. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning / Gruppearbejde / individuelt skrivearbejde..  
Eleverne skulle arbejde med de tre tekster fra mellemkrigstiden med 
særlig fokus på form og billedsprog. I direkte forlængelse arbejdede 
eleverne med to af teksterne fra efterkrigstiden hvor de skulle fokusere 
på de eksistentielle valg. I gruppefremlæggelser fremlagde eleverne en 
tekst fra hver periode for derigennem påvise de grundlæggende 
forskelle. 
Afslutningsvis skrev eleverne egne digte hvor fortælleren var erstattet 
med en genstand. Dette skulle gerne give eleverne en ide om Rifbjergs 
plan om at se verden uden mennesket nødvendigvis er centrum. 

  
 
 
 

Titel 11 Litteratur efter 1960 

Indhold Kernestofstof 
Vita Andersen: Arkitektens specialitet, Tryghedsnarkomaner, 
Gyldendal 1977 
Anders Bodelsen: Signalet, Drivhuset, Gyldendal 1972 
Michael Strunge: SKRÅT OP, Skrigerene 1980 
Michael Strunge: Den hæslige by, Vi folder drømmens faner ud 1978 
Søren Fauli: De Skrigende Halse, Cosmo Film 1993  
Astrid Salbach: Chefen, Månens ansigt, Gyldendal, 2005 
Helle Helle: Fasaner  
 
Sekundær litteratur 

https://docs.google.com/document/d/1vxH5cRDAS5yj0KXAqEuPR-eTlaoEL_2ckeDVQPl0zao/edit
https://docs.google.com/document/d/1NhiI9H4M0Hr-pOAQ4cJ0tzbNFz0qu1KNX_N-qbmkStQ/edit
https://drive.google.com/open?id=1CWNKjnIX_Ti2FVORb9cgKLknx0W2asyIvhO_xi8QpLc
https://drive.google.com/open?id=17oHZgT3CC3NUkZrSsmfOLxvnnFAjU6hey8mFUYvEveY
https://docs.google.com/document/d/1D09IeXNyG-ciWqnTI8bIVAVkxpHpVlfgaKePmtSWvos/edit
https://drive.google.com/open?id=1Ds6ufX56FT2f3MUaLqfuwUnKDKBdr-8qEMdpzXW9Jl8
https://docs.google.com/document/d/15QX-5KAWroTwGjxQwCuhCwsivtRquabdM6s14nJLn50/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/open?id=1_mInotgjKOc_Sudmo3V1cXDWHtyH1qqKoQgBES1STb8


 
 

Anne Marie Mai: Mais litteraturkanon, DK4 
Helle Helle: https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8 
Helle Helle: Noter, af Dansknoter, 1999 (uddrag) 
Hansen, Kennebo & Bertelsen: Litteraturhistorien - langs og på tværs, 
Systime, 2012 
Sørensen og Rangvild: Brug litteraturhistorien, Systime 2014 

Omfang 20 moduler 
222 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Bekendelseslitteratur 
Ny- og Socialrealisme 
Kropsmodernisme 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har primært arbejdet individuelt med kerneteksterne i form af 
spørgsmål / svar. Dette er så blevet bearbejdet i virtuel 
klassegennemgang. 

  
 

Titel 12 Litteratur i de sidste 5 år (autofiktion) 

Indhold Kernestof 
Leonore Christina Skov: Den der lever stille,Politikens Forlag, 2018 
(uddrag) 
Morten Pape: Planen, Politikens Forlag 2015  (uddrag) 
Caspar Erik: Dagbog fra dage med Corona, Caspar Erics Blog, 2020 
 
 
Sekundær litteratur 
Kjær-Hansen, Kennebo & Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og 
på tværs, Systime, 2020 

Omfang 10 lektioner 
25 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Selvbiografisme 
Autofiktion 
Dobbetkontrakt 
Fakta / fiktion / faktion 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning og individuelt arbejde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GW3cw1g7to8

