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Lærer(e) Michelle Jepsen 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
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1 

Litteraturhistorie: Romantikken 

Titel 
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Periode: Det moderne gennembrud 

Titel 

3 

Skriftlighedsforløb 

Titel 
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Mediehistorie, sociale medier, journalistik og reality 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Litteraturhistorie: Romantikken 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, 

Systime 2014. Side 91-114. 

 

A.W. Schack Staffeldt: ”Indvielsen”, 1804. 

 

Adam Oehlensläger: ”Guldhornene”, 1803. 

 

Sveriges nationalsang: ”Du gamla, du fria”, 1844. 

Norges nationalsang: ”Ja, vi elsker dette landet”, 1860. 

H. C. Andersen ”Danmark, mit fædreland”, 1850. 

 

N. F. S. Grundtvig: ”Langt højere bjerge så vide på jord”, 1820. 

 

St. St. Blicher ”Hosekræmmeren”, 1829. 

 

Emil Aarestrup: ”Paa Sneen”, 1838. 

 

H. C. Andersen: ”Skrubtudsen”, 1866 + ”Holger Danske”, 1845. 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 45 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

 

- udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 

referat, redegørelse, karakteristik og diskussion 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– analysere trykte og elektroniske medietekster, såvel mundtligt som 

skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske og kommunikative 

sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 
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– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 

dokumentere. 

– mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 

– billeder og filmklip 

– oversatte og nordiske tekster 

– danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år 

– tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og 

tankegang 

– litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt 

arbejde/pararbejde/gruppearbejde/fremlæggelser. 

 

Retur til forside 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Periode: Det moderne gennembrud 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, Systime 2014. Side 

116-135. 

 

Georg Brandes: ”Hovedstrømninger i det nittende århundredes Litteratur” - Uddrag af 

indledningen, 1871: 

http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?p_udg_id=12&p_sidenr=1&hist= 

H&nnoc=adl_pub 

 

Henrik Pontoppidan: ”Muldskud”, 1890 + ”Ørneflugt”, 1894. 

 

Herman Bang: ”Frøkenen”, 1883. 

 

HOVEDVÆRK: 

Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”, 1879 

 

Filmatisering af ”Et dukkehjem” fra 1974 https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---

70erne/52120/et-dukkehjem 

 

Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose: ”Det moderne gennembrud #MeToo” 2019. Side 

35-38 om det naturalistiske drama. 

 

”Håndbog til dansk”: Transaktionsanalyse: https://hbdansk.systime.dk/?id=c652&L=0  

 

Omfang 

 

28 lektioner á 45 minutter 

http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?p_udg_id=12&p_sidenr=1&hist=H&nnoc=adl_pub
http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?p_udg_id=12&p_sidenr=1&hist=H&nnoc=adl_pub
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
https://hbdansk.systime.dk/?id=c652&L=0
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Særlige 

fokuspunkter 
– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, 

nuanceret og argumenterende 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, 

redegørelse, karakteristik og diskussion 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære 

tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– analysere elektroniske medietekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske og psykologiske sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af 

nutidens tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og 

medier og samspillet med kultur og samfund 

– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og dokumentere. 

– mangfoldige litterære genrer 

– nordiske tekster 

– danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år 

– tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang 

– litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/pararbejde/gruppearbejde. 

 

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

 

Titel 3 

 

Skriftlighedsforløb 

Indhold Kommaregler og kommaøvelser 

 

Terminsprøvesæt fra august 2016: 

http://eksamensopgaver.toha.dk/opgaver/hhx162dana12082016/ 

 

Appelformer https://www.gymdansk.dk/appelformer.html 

Retoriske virkemidler https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html 

Toulmins argumentationsmodel https://www.gymdansk.dk/toulmins-

argumentationsmodel.html 

Nykritik https://www.gymdansk.dk/nykritikken.html 

Novelleanalyse https://www.gymdansk.dk/analyse-af-prosa-noveller.html 

Komparativ analyse 

http://eksamensopgaver.toha.dk/opgaver/hhx162dana12082016/
https://www.gymdansk.dk/appelformer.html
https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
https://www.gymdansk.dk/toulmins-argumentationsmodel.html
https://www.gymdansk.dk/toulmins-argumentationsmodel.html
https://www.gymdansk.dk/nykritikken.html
https://www.gymdansk.dk/analyse-af-prosa-noveller.html
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Kortfilmsanalyse 

Essay som genre 

 

Omfang 

 

16 lektioner á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

- udtrykke sig skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, 

nuanceret, redegørende, analyserende, vurderende, diskuterende og 

argumenterende. 

– anvende forskellige skriftlige genrer 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– analysere trykte og elektroniske medietekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske og kommunikative sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 

– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 

dokumentere. 

– billeder og filmklip 

– danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år 

– tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og 

tankegang 

– litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/pararbejde. 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Mediehistorie, sociale medier, journalistik og reality 

Indhold Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: ”Krydsfelt” Gyldendal 2010, s. 265-

282. 

 

Håndbog til dansk ”Sociale medier” 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275&amp;L=0 

 

Sange: 

Christopher ”Irony”, 2028 + Taylor Swift ”You Need to Calm Down”, 2019. 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275&amp;L=0


 

Side 6 af 6 

 

”Litteraturhistorien på langs og på tværs” – om det 21. århundrede 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=293&L=0 

 

HOVEDVÆRK: 

Thomas Korsgaard: ”Dengang jeg troede, jeg var assistent for Gustav”. Zetland, 

2015. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/zetland-

singles/Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+Gustav/Zetland+-

+Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+-+Thomas+Korsgaard.pdf 

 

PP: Goffmann og Meyrowitz (frontstage, backstage, mm.), New Journalism, Fakta 

og fiktion – dobbeltkontrakten. 

 

”For lækker til love” sæson 10, afsnit 2. 

 

Omfang 

 

Marts-maj 

Særlige 

fokuspunkter 

– udtrykke sig mundtligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret 

og argumenterende. 

– anvende forskellige mundtlige genrer, herunder referat, redegørelse, 

karakteristik og diskussion. 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige 

tekster. 

– analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 

kommunikationssituation. 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge. 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. 

– mediehistorie. 

– tendenser i samtiden. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde. 

 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=293&L=0
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/zetland-singles/Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+Gustav/Zetland+-+Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+-+Thomas+Korsgaard.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/zetland-singles/Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+Gustav/Zetland+-+Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+-+Thomas+Korsgaard.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/zetland-singles/Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+Gustav/Zetland+-+Dengang+jeg+troede%2C+jeg+var+assistent+for+-+Thomas+Korsgaard.pdf

