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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/juni 2019 

 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerødafdelingen 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Christina Borello Schou 

Hold 1.d 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til danskfaget og de tre søjler 

Titel 2 Litterær analyse - introduktionsforløb 

Titel 3 Retorik og argumentation - introduktionsforløb 

Titel 4 Medier, nyheder - introduktionsforløb 

Titel 5 Lyrikforløb 

Titel 6 Fornuft og følelse 

Titel 7 Det moderne gennembrud 

Titel 8 Grammatik og stilistik 
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Titel 1 
 

Introforløb 

Indhold Kernestof: 
 
Fiktive tekster: 
Helle Helle: ”Fasanaer”, 1996 
Yahya Hassan: ”Barndom”, 2013 
Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”, 1879, uddrag af første akt. 
 
Novellefilm: 
”Delphi”: Instruktør: Søren Peter Langkjær Bojsen 
 
Ikke fiktive tekster: 
Kasper Lezuik Hansen m. fl: ”Begreb om dansk” kap. 1  
Om ”Lyrik”, ”Drama” og ”Novelle” fra Litteraturhåndbogen 2 
Lars Løkke Rasmussens nytårstale fra 2017 
Filmcentralen, filmleksikon: Filmiske virkemidler, uddrag 
 
Skriftlighed: 
Anja Otterstrøm: ”Sportsbutik”. Eleverne har skrevet præsentation og resumé 
 

Omfang 
 

Ca. 14 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Introforløbet har haft som formål at introducere danskfaget - de forskellige genrer 
og analysegreb. Eleverne har arbejdet med de forskellige kendetegn og har lært 
grundlæggende analysemetoder at kende indenfor litterær analyse, retorik og 
argumentation og filmiske virkemidler 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser 
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Titel 2 
 

Litterær analyse - introduktionsforløb 

Indhold Kernestof:  
Fiktivt stof: 
Johannes V. Jensen: Bo’l , 1910 (KANON) 
Naja Marie Aidt: Torben og Maria, 2006 + Som englene flyver, 1993 
 
Ikke fiktivt stof: 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbogen til dansk”, Ibog: kap. 3: ”Litteratur”: (3.1: 
Hvad handler teksten om, 3.2: Komposition, 3.3.: Fortæller, 3.4.: Fremstillingsformer, 3.5.: 
Tema og perspektivering, 3.7.: Litterære metoder)  
 
Skriftlige øvelser: 
Fra skriveøvelser til HF: Skriveøvelse om ”Læreplads” af Kim Fupz Aakeson, 
fokus på præsentation, resumé, personkarakteristik, tema og fortolkning 
 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Introduktion til analyse af litterære prosatekster: 
 Hvad handler teksten om? – Motiv, personer, tid og miljø 
 Tekstens komposition 
 Fortællerbegrebet: jeg-fortæller, personalfortæller, alvidende fortæller 
 Tema og budskab 

Litterære metoder: Kursisterne har arbejdet i matrixgrupper med fremlæggelser 
om: Biografisk, psykoanalytisk, socialhistorisk, nykritisk, strukturalistisk og 
læserorienteret metode

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, forskellige gruppeopgaver/oplæg, individuelt arbejde 
 

Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Retorik og argumentation - introduktionsforløb 

Indhold Kernestof: 
Analysetekster: 
Obamas sejrstale fra 2012 
John F. Kennedy: ”Ich bin ein Berliner”, 1963 
Politiken: Debatindlæg: kortlink.dk/sb5b  
Sørine Gotfredsen: ”Lad os bruge Breivik rigtigt”, 29.7 2011 
Kathrine Lilleør: ”Au pair-kvinderne”, Berlingske 13.9 2014  
 
Fagtekster: 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbogen til dansk”, kap. 4.2 (billedsprog), 4.3 (sproglige 
figurer), 4.9 (retorik) og 4.10 (billedsprog) 
 
Herudover lærerproduceret øvelsesmateriale om retorik og argumentation 
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Omfang 
 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet har introduret til de basale værktøjer indenfor retorik og 
argumentation:  
Retorik 

 Appelformer 
 Komposition 
 Talegenrer 
 Sproglige figurer 

Argumentation: 
 Toulmins argumentationsmodel 
 Argumenttyper: Årsag, sammenligning, tegn, motivation, generalisering 
 Fejltyper: Postulat, ad hominem, afledning, glidebane, stråmand, cirkel-

slutning, ordvalg,
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning, individuelt og pararbejde 

Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Medier – nyheder, introduktionsforløb 

Indhold Kernestof: 
Analysetekster: 
Ekstra Bladet, onsdag den 22.11, VÆRK 1 
Politiken, onsdag den 22.11.  
Jyllandsposten, 4.11.04: ”Som om solen kom for tæt på”, Søren Flott m.fl.  
Politiken: ”Fyrværkerifabrik sprunget i luften - Situationen ude af kontrol”, 
4.11.04.  
Kristeligt Dagblad: ”En nat i kulden”, 8.2 2012  
 
Fagtekst: 
Ole Schulz Larsen: Håndbog til dansk, kap. 5.1 (Avisjournalistik) 
Herudover lærerproduceret materiale: Powerpoints, kahoots, øvelser m.m. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Der er blevet introduceret til og arbejdet med klassiske begreber indenfor 
avisjournalistik:  

 Avistyper 
 Stofområder 
 Nyhedskriterier 
 Vinkling 
 Komposition og layout 
 Kilder 
 Artikelgenrer: Nyhedsartikler, reportage, fortællende journalistik 
 Journalistisk sprog 

Herudover har eleverne selv produceret en artikel, som de har sendt til 
Frederiksborg Amtsavis
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Lyrikforløb 

Indhold Kernestof 
Mette Ewald, Rikke Taber: ”Lyrik, når sproget spiller”, Systime, ibog. Kap. 
1,2,3,5,6,7,8.  
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 4,2 (om billedsprog)  
Søren Ulrik Thomsen: ”Det værste og det bedste”, 2002, VÆRK 2 
(digtsamling – litterært forløb) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 18 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Formål: Analyse af et lyrisk værk samt at blive introduceret til værktøj til at 
analysere og fortolke lyrik. 
  
Indhold: Læsning og analyse af et lyrisk værk sideløbende med indføring i teori 
omkring analyse og fortolkning af lyrik. Herudover har eleverne selv skrevet 
digte om det værste og det bedste 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, gruppe og skriftligt arbejde. 
 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 6 
 

Fornuft og følelse 

Indhold Kernestof 
Ikke fiktive tekster: 
Mimi Sørensen, Mads Rangvid: ”Brug Litteraturhistorien”, Systime ibog: 

 ”Oplysningstiden tidsalder”,  
 ”Idealer om fremskridt og frihed”,  
 ”Ludvig Holberg, repræsentant for Oplysningens tanker i Danmark” + 

tjekspørgsmål.  
 Ludvig Holberg: ”Epistel 91”, KANON 
 ”Nationalromantisk harmoni” 
 ”Krise og censur”  
 ””Ak hvor forandret” – Steen Steensen Blicher” 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen; 
”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, Systime, ibog: Om Romantikken: 

 ”Livssyn” 
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 ”Universalromantik” 
 Videoklip om oplysningstid og romantik: https://litthist.sy-

stime.dk/?id=c982, https://litthist.systime.dk/?id=c988 
  

 
Fiktive tekster:   
Schack von Staffeldt: "Indvielsen" (1804) 
Adam Oehlenschläger: ”Morgenvandring”, (1805) uddrag, + ”Der er et yndigt 
land”. KANON 
H.C. Andersen: ”Klokken” (1850) + ”I Danmark er jeg født” (1850) KANON  
Emil Aarestrup: ”Angst”, (1838) 
Steen Steensen Blicher: ”Marie, en erindring fra Vesterhavet”, uddrag: 
https://bl.systime.dk/?id=c415 KANON 
N.F.S. Grundtvig: “Det er så yndigt at følges ad”, (1833) KANON 
 
Film: 
Nikolaj Arcel: ”En Kongelig affære”, 2012 
Video til romantikken og dualismen:   
https://www.youtube.com/watch?v=XrZRiJ_2Zbs 
DR: ”1800-tallet på vrangen” del 3, uddrag 
 
Supplerende stof: 
Claude-Joseph Rouget de Lisle: Marseillaisen (1792)

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Formål: At kende til periodernes kendetegn og hvorledes de afspejles i de 
fiktive tekster derfra. Der har været fokus på følgende perioder:  

 Oplysningstid 
 Overgang til romantik 
 Universalromantik, herunder dualisme og idealisme 
 Nationalromantik 
 Biedermeier 
 Romantisme

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 7 
 

Det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof 
Ikke fiktive tekster:  
Georg Brandes: Fra ”Hovedstrømninger”: 
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=959 
Mimi Sørensen, Mads Rangvid: ”Brug Litteraturhistorien”, Systime ibog: 

 ”Da Danmark blev moderne”
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 ”1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud” 
 ”Litteraturens moderne gennembrud” 
 ”Retninger i det moderne gennembrud” 
 ”Mande og kvinderoller til debat” 
 ”Amalie Skram – ind med kvinderne” 

Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo, Barbara Kjær-Hansen; 
”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, Systime, ibog: 

 ”Det moderne gennembruds temaer – køn, klasse og kirke” + intro-
duktionsvideo: https://litthist.systime.dk/?id=c1002 

 ”Impressionisme som skrivestil og fortælleteknik” 
Johannes Fibiger, Gerd Lütken: ”Litteraturens veje”, ibog, Systime:  

 ”Stille eksistenser”, https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c1773 
 
Fiktive tekster: 
Henrik Pontoppidan: ”Ørneflugt”, 1894, ”Naadsensbrød”, 1887, ”Ane-
Mette”, uddrag: https://bl.systime.dk/?id=c444 KANON 
Amalie Skram; ”Constance Ring”, 1885, uddrag 
Herman Bang: ”En lille replik”- 1890, ”Frøkenen”- 1883, ”Foran alteret”- 
1880 KANON 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag, (en idyl)”, 1900 KANON 
 
Film:  
DR: ”1800-tallet på vrangen”, del 6 

Supplerende stof: 

DR: Aftenshowet, indslag om kvindernes kampdag, 8.3.2018 
https://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet/aftenshowet-dr1/aftenshowet-2018-
03-08#!/32:45  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Formål: At kende til perioden kendetegn og hvorledes de afspejles i de fiktive 
tekster derfra. Forløbet har kørt sideløbende med historieforløb om DMG og 
er blevet afsluttet med historieopgaven på 1. år: 
Fokuspunkter: 

 Skrivestile: Impressionisme, naturalisme, realisme 
 Temaer – de tre k’er

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
Titel 8 
 

Grammatik og stilistik 

Indhold Kernestof 
Ikke fiktive tekster:  
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Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, ibog, kap. 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 
To nyhedsartikler:  
EB: ”Giftigt, Pape ydmyger Løkke”, 24.2.16.  
Politiken: ”Løkke vil true og lokke Pape”, 25.2.16 
 
Fiktive tekster: 
Erlend Loe: ”Naiv. Super”, 1996. VÆRK 3: ROMAN 
Emil Bønnelycke: ”Gaden” 1917 
Peter Seeberg: ”Støvsuger”, 1997 
Helle Helle; ”Køreplaner”, 1996 
Ib Michael: ”Hajskygger”, 1998 
Christina Hagen: ”White girl”, uddrag, 2012  
Yahya Hassan: “Ghettoguide”, 2013 

Supplerende stof: 

Om Christina Hagen: https://forfatterweb.dk/oversigt/zhagen00#anchor4430 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Formål:  
Forløbet har haft til formål at gøre bevidst om grammatiske og stilistiske 
virkemidler i danske fiktive og ikke fiktive tekster. Vi har haft fokus på:  

 Ordklasser 
 Sætningsbygning (perioder, hovedsætning og ledsætning) 
 Forvægt og bagvægt 
 Paratakse og hypotakse 
 Stil og tone 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde 
 
 

Retur til forside 
 


