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Titel 1 Introduktion til litteraturlæsning. Tekstlæsningens grundbegreber. Læsetræning, 

læsestrategi og notatteknik. 
Litterært fokus:  90’erlitteratur og realismen.  

Titel 2 Sagprosa, sprog og nyhedsformidling 
Titel 3 Billedanalyse, elektroniske medier, reklame, film, dokumentar.  
Titel 4 Kommunikation og sprog + Grammatikkens førerbevis 
Titel 5  Litterære tilgange 
Titel 6 Folkeviser 
Titel 7  Håndværkere, helte og helhedsplaner, argumentation 
Titel 8 Krig 
Titel 9  Tværfagligt projekt: renovering 
Titel 10  Eksistentialisme 
Titel 11  Teknologisk Dannelse 
Titel 12  Moderne? 
Titel 13 Krimi 
Titel 14 Queer / Normkritik 

 
 
Titel 1 
 

Introduktion til litteraturlæsning. Tekstlæsningens 
grundbegreber. Læsetræning, læsestrategi og 
notatteknik. 
Litterært fokus:  90’erlitteratur og realismen. 

Indhold Køreplan til tekstanalyse 
 
Birgitte Darger m.fl :”Begreb om dansk” – fortællertyper 
s.37-38 og fakta- og fiktionskoder s.  



Slides om litteraturfortolkning i et historisk perspektiv. 
Slides om realismebegrebets udvikling.  
Køreplan til tekstanalyse 
 
”Velsigelsen er ingen garanti…..” Artikel fra Kristeligt 
Dagblad.  
Slides om hurtiglæsning og læseteknik 
 
Carsten Elbro: ”Læsning og læseforståelse” s. 77-79 og 
123-126. 
 
Slides om læringsstil 
Test af læringsstil 
 
 
Jan Stage: "Den dag Dallas Kast kom hjem" 
Jan Sonnergaard: "Bananfluer"   
Camilla Christensen: "Veninder" 
Dennis Jurgensen: "Efterfølgeren" 
Pia Juul: ”En sang til hans søster” 
Naja Marie Aidt: "Omstændigheder" 
Naja Marie Aidt: Alting Blinker 
Helle Helle: Hedebølge 
 
 

Omfang 26 lektioner 
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Læreplanens mål: 
Eleven skal kunne: 

– anvende tekstanalytiske begreber til at give en 
nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af dansksprogede tekster 

 
Test af læsehastighed med ord pr.minut 
Træning i længelæsning 
Træning i hurtiglæsning 
 
Klasseundervisning i læsestrategi og studie- og 
notatteknik 
 
Individuel test af læringsstil 
 
Kompetencer og progression: 



 
 
 

At eleven skal opnå færdigheder i at analysere og 
fortolke tekster fra den nyeste litteratur. 
At eleven skal få indsigt i tendenser i 90’ernes litteratur 
og i postmoderniteten (og således i sin egen samtid). 
At eleven skal blive i stand til at relatere litterære tekster 
til dominerende tendenser i tiden og litteraturen. 
får nogle redskaber til at skrive analyseopgaver 
får erfaring med at arbejde på de tre taksonomiske 
niveauer; redegørelse – analyse – 
fortolkning/perspektivering 
 
Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Eleven skal kunne: 

– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i 
forhold til læseformål og teksttype 

 
Kompetencer: 
Viden om de forskellige læsehastigheder. Evne til at 
vælge den rigtige strategi i forhold til tekstens 
sværhedsgrad og formålet med læsningen. Herunder 
skimmelæsning, studielæsning, overblikslæsning.  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde og anvendelse af 
skriftligt arbejde,  virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Analyse- og forfatterprojekt m. skriftligt elevarbejde og 
fremlæggelser for holdet. 
Mini-skriveøvelse om forløbets noveller 
Individuel skriftlig opgave i tekstanalyse og fortolkning 
fra eksamenssæt december 2015: 
Martin Andersens Nexø: ”Tyvetøs” 
Rytteriet: Video om au pair piger. 

  

Titel 2 
 

Sagprosa, sprog og nyhedsformidling 

Indhold Om TV-nyheder fra Krydsfelt, s. 294-296, 324+351 
Horsbøl, Gitte o.a.: Den iscenesatte virkelighed, s. 11-23 
(2004) 



 
 

Nyhederne og TV-avisen, 4. juni 2014: 
’Formandsskabssagen’ og 24. maj, 2006: 
’Plejehjemssagen’ 
 
Henning Olsson og Henrik Poulsen: ”Ryd Forsiden” s. 
70-86. 
Nyhedsbegrebet, nyhedskriterier, nyhedsgenrer. 
Slides med de fire artikeltyper og de 5 nyhedskriterier. 
 
Køreplan til sagprosa-analyse:   
Minerva-modellen 
Nyhedstrekanten  
Køreplan til sproglig analyse: 
Pragmatisk tekstanalyse 
Abstraktionsniveau og argumenter 
Appelformer 
Retorik-kompendium: 
Birgitte Dager m.fl: ”Begreb om dansk” s. 95-100. 
Statsministerens Nytårstale 2009 
Dronningens Nytårstale 2008 
”Korsmarken – et ramaskrig ved E45” artikel fra 
Kristeligt Dagblad sept 2013. 
Anne Knudsen: ”Kultur til hverdag” 
 
 

Omfang 28 lektioner 
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Eleven skal kunne: 

– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier 
og medieprodukter og sætte dem i relation til deres 
produktions- og receptionsvilkår 

 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 
Fremlæggelse af selvvalgte artikler med analyse 
Individuel skriftlig opgave i redegørelse og analyse af 
argumenter i Statsministerens Nytårstale 2009. 
 

Titel 3 
 

Billedanalyse, elektroniske medier, reklame, film, 
dokumentar.  



Indhold Power point-serier om medieanalyse, dramaturgi og 
reklamestrategier.  
Fakta- og fiktionskoder. 
Billedserie. 
Billedudsnit.  
Herman Bang: ”Thingvalla” 
Jane Kristensen og Jørgen Riber Christensen: ”Medietid 
2.0” s. 115-121. 
John Mogensen m. fl: ”Danskbogen”. ”At se på levende 
billeder”. s. 189-204 Systime 
Filmen ”Gladiator” 1999 
Dokumentar-filmen: ”Testamentet” 2011 
 
Køreplaner til billedanalyse, reklameanalyse og 
reklamefilmanalyse 
 
Elevoplæg med eksempler på medieanalyse.  
 
 
Metz, Janus: Armadillo (2010) 
Horsbøl, Gitte: Den iscenesatte virkelighed – fra 
nyheder til reality (2004) Systime, uddrag baseret på s. 
11-23 + 59-61. 
+ klippene ”Skatteakrobaterne” og ”Pigen med 
minkpelsen”. 
Poulsen, Henrik: Litteraturens film (2005) Gyldendal, 
s.60-62. 
 
Lærerfremstillet kompendium og PPP med introduktion 
til billed- og reklameanalyse, herunder: 
AIDA-modellen 
Minerva-modellen 
Gennemgang af kønsroller i reklamer med fokus på 
sexisme vs. humor  
Andersen, Kathrine Vitus og Anette Sejer Perthou: ”Selv 
om jeg er afklædt, har jeg bukserne på”, Information, 13. 
oktober, 2001  
Høeg-Petersen, Andreas Holck: ”Vi mænd må 
konfrontere de sexistiske idioter”, Politiken, 4. april, 2015 
 

Omfang 38 lektioner 
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Kernestof: 



 
 

 – visuel information, herunder faste og levende billeder 
– mediernes udvikling, form og indhold 
– digitale medier og forskellige teknikker til analyse 
og fortolkning af disse 
 
 

Eleverne skal kunne: 

– formidle viden og budskaber overbevisende og 
præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med 
argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, 
der er tilpasset situationen 
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier 
og medieprodukter og sætte dem i relation til deres 
produktions- og receptionsvilkår 

 
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning.  

Gruppearbejde om oplæg. Elevoplæg med selvvalgte 
medietekster herunder både billedreklamer og 
elektroniske reklamer, dokumentarprogrammer og film i 
uddrag. Feedback fra klassen. Skriftlig opgave i 
reklame-analyse. 
 

Titel 4 
 

Kommunikation og sprog 
Grammatikkens førerbevis 

Indhold DR2: ”Kampen om sproget – truslen fra engelsk” 
Nephew: ”Movieklip” (2004) fra Krydsfelt  
Birk, Helle: ”Om at speake Danglish”, Information (2007) 
Winther, Christian: ”Flugten til Amerika” (1835) – fra 
Krydsfelt  
Gräss, Ulrik: ”Drømmen om Amerika” (1981) fra 
Krydsfelt 
Burcharth, Martin: ”Den snigende amerikanisering”, 
Information (2007 
Lassen, Anna Maria:  Sprog i Brug, Systime 
Rasmussen, Lars Løkke: Nytårstalen 1/1 2017 
(Folketinget 
Mand gættede, at det ikke var ”okay” eller ”fint nok” – 
Rokokoposten 26/3-2016 
Riis, Anne-Grethe Bjarup: Klumme: Kriminaliser sexkøb 
nu, Nationen, Ekstra Bladet 11/1-2010 



Madsen, Svend Aage: Godnat Susan, Godnathistorier – 
syv originale godnathistorier til det 20 århundrede, 
Sesam 1999 
Sørensen, Jan: Metoder i Dansk, Systime (Det sproglige 
område pp 171-177) 
Lærerfremstillet materiale:  

Kommunikationsmodeller 
Sproghandlinger/Facework 
Kohæsion/kohærens 
Lekter: dialekt, sociolekt, multietnolekt 

DR P1: Klog På Sprog, Vært Adrian Hughes 
 

Omfang 40 lektioner 
Særlige fokuspunkter Fra læreplanen:  

Kernestof:  
– det danske sprog og sproglig variation 
– sproglige færdigheder og sproglige 
analyseteknikker 
– faglige og teknologiske sprogformer. 
– forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, 
herunder blandingsformer 
– forskellige teknikker til analyse og fortolkning af 
tekster 
– teknologiske betingelsers betydning for 
kommunikationens indhold og form. 

 
Fokus på  alle kommunikationens elementer. Fokus på 
fortolkningsmuligheder. Fokus på variationer i reception.  
Tekniske, psykologiske, sociologiske vinkler på 
kommunikation 
 
Eleverne skal kunne analysere og vurdere forskellige 
former for kommunikation og formidling. Eleverne skal 
kunne anlægge forskellige fortolkningsmuligheder.  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
Klasseundervisning med individuelle opgaver 
 



 
 

 
 

 
Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlig analyse af 
tekster, skriftlig besvarelse af begrebsafklarende 
opgaver.  
 
Skriftlig feedback fra læreren. 

Titel 5 
 

Litterære tilgange 

Indhold Lærerfremstillet: 
Oversigt over litterære tilgange 

 
Andersen, HC: Skyggen 
Aarestrup, Emil: Paa Sneen 
Aarestrup, Emil: ”Angst” (1838) 
Love Shop: ”Love goes on forever 
 
 
Grundtvig, NFS:  

Nu falmer skoven 
De levendes land 
Lille Guds barn 

Blicher, Steen Steensen: Præludium 
Kingo, Thomas: Far verden, Far vel 
Nordbrandt, Henrik: Lille Krigsbarn 
 
(Forchhammer, Lucas: Seven Years) 
 

Omfang 12 lektioner 
Særlige fokuspunkter Fra læreplanen: 

– anvende tekstanalytiske begreber til at give en 
nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af dansksprogede tekster 

 
Fokus på forskellige tilgange, forskellige præferencer, 
forskellige udgangspunkters betydning for tekstanalysen 
Tekstanalyse, komparative analyser, perspektivering, 
analyse vha. andre tekster.   

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændig 
analyse, præsentation 

Titel 6 Folkeviser 



 
 

 
Indhold Fibiger, Johannes, Lütken, Gerd: Litteraturens veje, 

Systime: Middelalderen pp 53-80 
Ebbe Skammelsøn 
Harpens kraft 
Der stode tre Skalke 
Rather Homemade Productitons: Ebbe Skammelsøn 
https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 
 
 
Sys Bjerre: Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg 
Michael Jackson: Thriller 
 
Selvvalgte folkevier 
 

Omfang 10 lektioner 
Særlige fokuspunkter Fra læreplanen:  

- sprogbeskrivelse, sproglig bevidsthed 
- analyseteknikker 
- digital formidling  

 
 
Eleverne skal have kendskab til middelalderens 
litteratur. De skal kunne analysere 
middelalderlitteraturen på værkets præmisser. Eleverne 
skal kunne identificere sammenhængen mellem 
middelalderens samfundsforhold og litteraturen. De skal 
have kendskab til de forskellige genrer. Eleverne skal 
endvidere kunne perspektivere til nyere tekster og 
fortællemåder. Mundtlig formidling af analysearbejde og 
formidling af en fortælling.  Anvendelse af mundtlig 
fremstilling, digitale fremstillingsformer.  
 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde:  
Analyse, formidlingsarbejde, mundtlig fremlæggelse, 
klasseundervisning, remediering 
 

Titel 7 
 

Håndværkere, helte og helhedsplaner, argumentation 

Indhold Om argumentation og retorik fra Krydsfelt, s. 253-259 
Visit Denmark: ”Danish mother seeking” 
Obama, Barack: ”Tale ved journalistmiddagen” (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0


 
TV-dokumentar: https://www.dr.dk/tv/se/frihed-lighed-
toemmerlus/-/frihed-lighed-toemmerlus-1-4 
Elkjær, Jane Bruun: Direktør: Det er ikke finere at tage 
en gymnasieuddannelse end en erhvervsuddannelse. 
Politiken 18/9-2015 
Simmel, Jonathan: Mit barn skal sgu ikke på teknisk 
skole Politiken 25/1-2015 
Ritzau 10/3-2017:  Udlandsdanskere; Støjberg-forslag 
vil diskriminere faglærte 
Storr-Hansen, Lars: Danmark er på katastrofekurs, 
Berlingske 7/8-2016 
Ludvig Holberg: Epistel 89  
 
 
 

Omfang 16 lektioner 
Særlige fokuspunkter Argumentation, kommunikation. Toulmin, 

kommunikationsmodeller. Dokumentar, Public Service, 
nyhedsformidling.  
Fra bekendtgørelsen: 

– fremlægge en faglig viden og en 
sammenhængende argumentation i et klart og korrekt 
skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig 
fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at 
anvende i en given kommunikationssituation 
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en 
nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af dansksprogede tekster 
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier 
og medieprodukter og sætte dem i relation til deres 
produktions- og receptionsvilkår 
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på 
forskellige teksttyper og værker 
– give begrundede vurderinger af egen og andres 
mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og 
formulere alternativer 

- faglige og teknologiske sprogformer 
– tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer 
– visuel information, herunder faste og levende 
billeder 
– mediernes udvikling, form og indhold 



 
 

– digitale medier og forskellige teknikker til analyse 
og fortolkning af disse 
– teknologiske betingelsers betydning for 
kommunikationens indhold og form. 

 
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, 

mundtlig feedback. 

Titel 8 
 

Krig 

Indhold Nedenstående tekster er fra: Øhrstrøm, Louise Klinke: 
Krig, et danskfagligt forløb, Lindhardt og Ringhof 2016: 
Tekster fra Louise Klinke Øhrstrøm; Krig – et 
danskfagligt forløb. Lindhardt og Ringhof, 2016. 
 
Støt Vore Soldater 
Statistik 
Rasmussen, Halfdan: Definitioner (Krig – digte og 
andere tekster om krig og krisgerfaringer, red. Morten 
Nielsen, Høst & Søn 1983) 
Bang, Herman: Tine ( 1889 kap 2 – fra Gyldendals 
udgave 2012) 
Munch-Petersen, Gustaf: Til mine Forældre (1932)  og  
Det underste land (1933)  ( fra Samlede digte,: Gustaf 
Munch-Petersen, Gyldendal 2015) 
Nielsen, Morten: Det hellige mod (1943) (fra Samlede 
digte: Morgen Nielsen, Gyldendal 2002) 
Bønnelycke: Spartanerne – uddrag J.L. Lybeckers forlag 
1919 
Husum, Lars: Jeg er en hær, uddrag, Gyldendal 2010 
Rifbjerg, Klaus; Støvlerne (1967) (fra Krig – digte og 
andere tekster om krig og krisgerfaringer, red. Morten 
Nielsen, Høst & Søn 1983) 
Mehrn, Anna Maria: Fra Sønderjylland i 1890, 1923 
Kluge, Thomas: Et kort ophold  
Kørner, John: Henrik, 2008 
Kærn, Simone Aaberg: Anders Fogh Rasmussen 
portræt, 2010 
 
 
Den store Danske: Folkeretten. (Tyge Lehmann: folkeret 
i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 10. april 2017 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=77754) 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=77754


 

 
 
Brixvold, Mikkel: Arabisk, Højsyntetisk + Fisketur, Pilk, 
fra Så efterlades alt Flæsekende, Lindhardt og Ringhof 
2014. 
Brixvold, Mikkel: Tis og Kugler, kronik, Dagbladet 
Information, 19/1-2012 
 
Brant, George, Jungersen Lars: Grounded (teaterstykke, 
Svalegangen) 
 

Omfang 22 lektioner 
 

Særlige fokuspunkter Tekstanalyse, argumentation, billedanalyse, sprog 
Fra bekendtgørelsen:  

– anvende it til kommunikation og 
informationssøgning og demonstrere bevidsthed om 
muligheder og begrænsninger. 
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en 
nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af dansksprogede tekster 
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på 
forskellige teksttyper og værker 

 
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse, 

præsentationer 

Titel 9 
 

Tværfagligt projekt: renovering (med matematik og 
teknologi) 

Indhold Fra Rødder:  
Helpdesk, satirevideo 
Hassan, Yahia: Langdigt, Gyldendal 2013 
Turell, Dan: Dybfrostfilm,   
Sehested, Jens Sten: Sonnet u.å midt 1600’tallet 
Jøden: Sonnet 
Høvsgaard, Charlotte B: iBogen Netværker,Systime, – 
kapitlet om ”konvergens” og ”remediering” 
http://netvaerker.systime. dk/index.php?id=145 
Christensen, Inger: Sommerfugledalen – udvalgte 
sonnetter (eleverne vælger selv.) 
 
Lærerfremstillet præsentation om arkitekturhistorie 
Inspiration/sekundær litteratur:  



 
 

Cradlepeople: hjemmeside: 
http://www.cradlepeople.dk/om/ + 
http://www.cradlepeople.dk/upcycling-sandt-eller-
falsk/#.WOTmrG_yipp 
 

Omfang 10 Lektioner 
Særlige fokuspunkter Genrekendskab, genreskred, crossover, Genrernes 

anvendelsesmuligheder, sprog.   
 
Fra bekendtgørelsen 
– sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker 
– det danske sprog og sproglig variation 

– anvende tekstanalytiske begreber til at give en 
nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af dansksprogede tekster 
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier 
og medieprodukter og sætte dem i relation til deres 
produktions- og receptionsvilkår 
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på 
forskellige teksttyper og værker 
– give begrundede vurderinger af egen og andres 
mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og 
formulere alternativer 

 
Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, præsentationer, gendigtning, 

remediering, proces-orientererede arbejdsformer. 

Titel 10 
 

Eksistentialisme  
 
 
 

Indhold Jensen, Johannes V: Paa Memphis Station 
Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt 
Hansen, Martin A: Agerhønen 
Blixen, Karen: Ringen 



 

 
 

Kristensen,Tom: Angst 
Sonnergaard, Jan: Sex 
Nors, Dorte: Kantslag 
Seeberg, Peter: Hvile 
Kierkegaard, Søren: af Forførerens Dagbog 
Sørensen, Villy: De Dødsdømte 
Dagermann, Stig: Att Döda et barn 
Skarsgård, Alexander: Att döda et barn (kortfilm) 
Werner, Gösta: Att döda et barn (kortfilm) 
Fibiger, Johannes, Lütken, Gerd: Litteraturens veje side 
537-38 
Markussen, Rasmus: Hvad er eksistensteologi 
Vangshardt, Rasmus: Hvad er eksistenstialisme 
Henriksen, Liselotte: Eksistentialisme i dansk (uddrag) 
 

Omfang 24 lektioner 
Særlige fokuspunkter Forskellige tilgange til tekstanalyse 

Litteraturhistorisk fokus 
Filosofi, livstydning og litteratur.  
Træning af kritisk, analytisk sans og refleksion – 
livssynet ændrer perceptionen.  
Tekstanalyse – metode – valg – formidling.  
 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde, 
ene-arbejde. 

Titel 11 
 

Teknologisk Dannelse 

Indhold Schiølin, Kasper Hedegård: Teknologi (Tænkepause, 
Aarhus Universitet) 
Lollike, Christian, Johannesen, Sigrid, Hodne, Runar: 
Hospitalet, teaterforestilling, Aarhus Teater 
Glass, Sidsel Worm: Undervisningsmateriale, Hospitalet. 

Omfang 8 lektioner  + teaterforestilling 
Særlige fokuspunkter Teknologi og menneske, hvilken betydning har 

teknologien for hverdagslivet, for menneskesyn, for etik. 
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Titel 12 
 

Moderne? 

Indhold Fibiger, Johannes, Lütken, Gerd: Litteraturens veje: kap. 
17-18 



 

 
 

Brøndum, Peter, Hansen, Thor Banke: Luk samfundet 
op – side 74-80 
Holm-Pedersen, Peder: Stammer fra 
Loe, Erlend: Doppler 
Hejlskov, Andrea: Den store flugt (kap. 1), Instagram, 
Borgerlyst 

Omfang 14 lektioner 
Særlige fokuspunkter Identitet, det moderne set i litteraturhistorisk 

sammenhæng, det moderne i samfundsperspektiv.  
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, ene-arbejde, gruppearbejde, 

Titel 13 
 

Krimi 

Indhold Lærerfremstillet baggrundsmateriale om krimien, Kilder:  
Gunhild Agger: Krimi og Kriminaljournalistik i 
Skandinavien.  
Opslagsværker: Gyldendal.dk 
Bo Tao Michaelis: Verdens 25 Bedste kriminalromaner 
Anders Lykke Rasmussen: Den sidste gode genre 
Benni Bødker: På Kant med loven 
Informations Krimitillæg april 2017 
 
Ditte Birkemose: Hvid Brud 
Anna Grue: Tavshed er Guld 
Katrine Marie Guldager: Rejsens mål 
Klaus Rifbjerg: Gentagelsen 
Arthur Conan Doyle: De seks Napoleonsstatuetter 
The Six Thatchers, tv-serien Sherlock (Mark Gattis, 
Steven Moffat, BBC) 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fokuspunkter Kriminallitteraturen som samfundskritik. Krimiens 

særlige opbygning, populærkultur vs. finkultur 
Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, analyseøvelser, fremlæggelse.  

Titel 14 Queer / normkritik 
Indhold Moestrup, Mette: Dramaqueen 1 

Bang, Herman: Franz Pander 
Gleerup, Sarah: plakat: Selvfølgelig kan alle da arbejde 
Christensen, Brian: Folkekirken er blevet Queer 
Farrokhzad, Athena: Prolog til Vitsvit 
Eric, Caspar: af Nike 
 

Omfang 12 lektioner 



 
 
I øvrigt skriftlige opgaver – eksamenssæt, træningsopgaver.  
Træning i brug af opslagsværker: ordnet, sproget.dk, Litteraturens veje, Den store Danske,  
m.fl. 

Særlige fokuspunkter Identitet, fremstillingsformer, kønsproblematikker set i 
litteraturhistorisk perspektiv. Kønsdebatten i samfundet, 
det kønnede sprog.  

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, ene-arbejde, 
skriftlige øvelser 


