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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Helsingør 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Ingeborg Gade (titel 1-4) 

Sika Steenholdt Thrane (Titel 5-11) 

Hold 1.I 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb 

Titel 2 Sprog 1 Sproghandlinger, transaktionsanalyse, undertekst og argumentationsanalyse 

Titel 3 Selviscenesættelse og selvfremstilling 

Titel 4 Skriftlighed 1 

Titel 5 Portrætartiklen som genre  

Titel 6 Det er løgn! (Løgn i fakta)  

Titel 7 Løgn i fiktion – Fra rendyrket løgn til utroværdig fortæller og selvbedrag.  

Titel 8 Michael Strunge 

Titel 9 Det moderne gennembrud 

Titel 10 Romantikken  

Titel 11 Oplysningstiden og Holberg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Introforløb 

Indhold Kernestof: 
Fiktive tekster: 
H.C.Andersen: ”Tepotten”,   
Helle Helle: ”En stol for Lidt”  
Yahya Hassan: ”Barndom” 
Naja Maria Aidt: “Som englene flyver”  
 
Ikke fiktive tekster: 
Ulla Dahlerup: Tale ved DF’s årsmøde 2003 (uddrag) 
Kasper Lezuik Hansen m. fl: ”Begreb om dansk” kap. 1-4,  
Om ”Lyrik” og ”Novelle” fra Litteraturhåndbogen 2 
 
 
Supplerende stof: 
Lærerproduceret materiale om tekstanalyse: Genre, Komposition, Fortæller, Per-
sonkarakteristik, Miljøkarakteristik og Billedsprog. 
Anders Thomas Jensen: “Valgaften” (kortfilm) 
Marianne O. Ulrichsen: ”Kom” (kortfilm) 
Herudover: Screening  
 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Introforløbet har haft som formål at introducere danskfaget - de forskellige gen-
rer og analysegreb. Kursisterne har arbejdet med de forskellige kendetegn og har 
lært grundlæggende analysemetoder at kende. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, par og gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Sprog 1:  
Sproghandlinger, transaktionsanalyse, undertekst og argumentationsanalyse 
 

Indhold Kernestof:  
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” side 176 – 183 og 191 – 195 
Birgitte Darger m.fl.: ”Begreb om dansk”, kapitel 8 om retorik og argumentation 
Anne Marie Lassen: ”Sproget i brug” s. 146ff om Transaktionsanalysen 
Helle Helle: ”Køreplaner” 
Barak Obama:”Sejrstale” (Yes we can-talen fra 2008) 
 
Supplerende: 
Godmorgen Danmark – samtale mellem Ane:Grethe Bjarup Riis og Susanne Møl-
ler https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI 
Bertel Haarder går amok: 
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws&t=238s 
Transaktionsanalyse – personlighedstest 
Klip fra filmen ”Blinkende Lygter” af Anders Thomas Jensen (ægpustning) 
Klip fra filmen ”Kærlighedens smerte” af Niels Malmroos (eksamen) 
Klip fra filmen ”Den eneste ene” af Susanne Bier (Niller maler Mgales værelse) 
 
 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Formålet har været, at give kursisterne indblik i hvordan man kan analysere taler, 
samtaler og kommunikation med henblik på magtforhold og undertekst.  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, par og gruppearbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Selviscenesættelse og selvfremstilling 

Indhold Yaya Hassan: BARNDOM 
Lars Løkke Rasmussens Facebookside 
YouTube. Blachmann skælder ud (2011) 
Olivier Nakache og Eric Toledanos: ”De urørlige” (2011) – film 
Undervisningsmateriale fra Filmcentralen til filmen ”De urørlige” 
 
Selvbiografi (SELVVALGT VÆRK) 
 
Supplerende: 
Brug Litteraturhistorien s. 11 – 24, afsnittet: Selvbiografi og selviscenesættelse 
Lærerproduceret materiale  
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kursisterne skal tilegne sig viden om selvfremstilling (herunder selvbiografien 
som genre) indenfor litteratur, film og tv og på de sociale medier 
De skal kunne forholde sig til bl.a.: 

 forholdet ml. fiktion og virkelighed. Er selvbiografier fiktion eller fakta? 
 Afsenderens intentioner (selvterapi, selvretfærdiggørelse, klage, anklage, 

kunst eller andet?) 
 Modtagerens interesse, læserkontrakt og dobbeltkontrakt 
 Selvbiografien og selviscenesættelse som en del af mediesamfundet 
 Forholde sig til ”en interessant historie” og/eller ”opdigt”. 
 At arbejde selvstændigt med et større værk og fremlægge det mundtligt. 

 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde og pararbejde. Mundtlig fremlæggelse 
af det individuelle værk i en bogcafe 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Skriftlighed 1 

Indhold Kernestof:  
Anette Nielsen og Lene Trolle Shütter: ”Skriveøvelser i dansk” s. 147-152 – teo-
riafsnit med supplerende øvelser om hhv. Titel, præsentation af tekst, resume, 
redegørelse, indledning og afslutning.  
Anja Otterstrøm: ”Sportsbutik” 
Lotte Bjerre Lassen: ”Avisernes vrangbillede af Prag”. Jyllandsposten, d. 21. fe-
bruar 2013 
Thomas Tiedje: ”Vi voksne har ansvaret for de unges druk”. Politiken, 20. fe-
bruar 2013 
 
Supplerende:  
Michael Moore: Where to invade next (uddrag af film) 
 
 

Omfang 
 

8 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

At blive en bedre skribent ved at blive præsenteret for nogle af de grundlæggen-
de kompetencer, eleverne skal bruge, når de skriver: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde – individuelt og i grupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Portrætartiklen som genre 

Indhold Kernestof:  
Louise Kidde Sauntved: ”Henning den Heldige”, 23.08.2009, 4. sektion. Berlingske 
Tidende 
 
 

Omfang 
 

6 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til portrætartiklen – analyse af artikel med fokus på at finde eksempler 
på følgende elementer i en portrætartikel: fakta, reportage, journalistens holdnings-
tilkendegivelser og citater. Diksussion af hvad de forskellige elementer tilfører gen-
ren samt en vurdering af artiklen ved hjælp af det retoriske pentagram  
 
Skriftlig opgave:  
Skriv en portrætartikel om sig selv i 3. person med ovenstående 4 elementer fra 
portrætartiklen.  
Fokus på vinkling, sprog samt genreforståelse i feedback.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde – individuelt og i grupper.  
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Det er løgn!  
- Løgn i faktatekster. 

Indhold  Kernestof:  
Fagtekster:  
 Schultz Larsen: Håndbog i dansk, side 21‐28 om fakta og fiktion 

(brugt til diskussion om grundlæggende præmis om hvornår det er accepta‐
belt at lyve)  

Artikler:  
 Nikolaj Krak: ”10 vigtigste ting at vide om at lyve”, Kristeligt Dagblad 5. sep‐

tember 2012 

 Søren Kjørup: ”Sandfærdige løgne”, essay Filmmagasinet Ekko #43, 23. dec. 
2008 

 Gruppevis gennemgang af artikler (dvs. ikke læst af hele klassen, men ind‐
hold præsenteret af grupper. Alle artiklerne er kilder til 
https://faktalink.dk/falske-nyheder):  
 Andreas og Andrea Buch Aasholm: ”Snydt: Falske historier der gik viralt” 

https://www.dr.dk/skole/dansk/snydt-falske-historier-der-gik-viralt  
 Jacobsen, Ina Marie Ernø: ”Guide: Sådan spotter du de falske nyheder på 

nettet” https://www.mm.dk/guide-saadan-spotter-du-de-falske-nyheder-
paa-nettet/  

 Broberg, Mads Bonde og Matias Seidelin: ’Falske nyheder handler ligeså 
meget om…” http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9234305/falske-
nyheder-handler-lige-saa-meget-om-oekonomi-som-om-holdninger/  

 Høi, Poul: ”Byen på Balkan, som bryggede falske historier til fordel for 
Trump” http://www.b.dk/globalt/byen‐paa‐balkan‐som‐bryggede‐falske‐
historier‐til‐fordel‐for‐trump  

 Rahbek, Birgitte: ”Nyheder læser man da på Facebook” 
http://www.b.dk/kultur/nyheder‐laeser‐man‐da‐paa‐facebook  

 Søgaard, Lise: ”Her er den sande historie om de falske nyheder Jyllands‐
Posten” https://www.kristeligt‐dagblad.dk/kulturhistorie/her‐er‐den‐
sande‐historie‐om‐de‐falske‐nyheder  

 Nissen, Maya og Dines Boertmann: ”Undersøgelse: Tre ud af fire ameri‐
kanere faldt…” http://www.dr.dk/nyheder/udland/undersoegelse‐tre‐
ud‐af‐fire‐amerikanere‐faldt‐falske‐nyheder  

Links:  
 Test af hvorvidt man kan gennemskue fake news: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spotte-falske-nyheder-paa-
facebook fra dr.dk skrevet af Troels Karlskov, 30. nov. 2016 kl. 19.11  

 Faktalink – bibliotek og undervisning om fake news: 
 https://faktalink.dk/falske-nyheder skrevet af journalist Anne Anthon Ander‐

sen, iBureauet/Dagbladet Information. Februar 2017. 
 
Filmklip:  
 “Danish mother seeking” 2009, kampagnefil fra visit visitdenmarknow.com 

https://www.youtube.com/watch?v=GiKRA-syT5M  
 Klip fra TV‐Avisen 29.juli 2007: Jeppe Nybroe lyver om Danmarks tilbage‐
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trækning fra Irak  https://www.youtube.com/watch?v=xnq6x9McaXQ  
 Jan Gintberg: Gintberg på Kanten – Pressen” Sendt første gang 08.05.14. DR 

Omfang 
 

14 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til medier med fokus på løgn ‐ fake news og manipulation af sand‐
heden.  
Herunder specifikt kernestof: Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, 
kulturelle og historiske sammenhænge samt kommunikationsanalyse.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde – individuelt og i grupper.  
 
Ekskursion:  
Foredrag: Videnskab/Lidenskab med temaet LØGN den 18. januar 2018 kl. 9‐21 
på Glyptoteket. Beskrivelse på facebook: 
”Mød professor ved København Universitet, Vincent F. Hendricks, i en samtale med journa‐

list Nynne Bjerre Christensen om misinformation i politik og medier på baggrund af hans 

forskning i fake news. Billedkunstner Jens Haaning fortsætter aftenen, når han interviewes 

om sin kunstneriske praksis, der kritisk kredser om de politiske og sociale samfundsmeka‐

nismer.” 

 
Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Løgn i fiktion – Fra rendyrket løgn til utroværdig fortæller og selvbedrag.

Indhold Kernestof:  
Kjær‐Andersen og Bertelsen: Litteraturen på langs og på tværs, Sy‐
stime iBog:  
- ”Folkeviser”, systime, side ID:  

https://litthist.systime.dk/?id=p135&L=0  

 
Fibiger: Litteraturens stemmer, afsnit: ”Christian Kampmann” 
 
Tekster til analyse:   
 ”Ebbe Skammelsøn” Folkevise (riddervise), ukendt forfatter 

 Steen Steensen Blicher:  
o Sildig Opvaagnen (1828) VÆRK 
o Uddrag fra ”Ak, hvor forandret” (1828) fra:  

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p648  

 Christian Kampmann: ”Johns Ekstraarbejde” (1962) 

 
Film:  
Christopher McQuarrie ”Usual suspects” (1995) 
 

Omfang 
 

12 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Tematisk læsning af tekster fra forskellige perioder.  
Analyse, fortolkning og perspektivering.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde – individuelt og i grupper.  
 
Skriftlig opgave:  
Kreativ skriveøvelse ud fra folkevisen – gruppeaflevering.  
 
Skriftlig individuel opgave:  
Analyserende artikel om Kampmanns ”Johns Ekstraarbejde” 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Michael Strunge 

Indhold Kernestof:  
 Michael Strunge: ”Plasticsolen” og ”Den hæslige by” 
 Barbara Kjær-Hansen mfl: Litterturens veje på langs og på tværs, afsnit: ”Stor-

bymodernisme, 80´er lyrik”: https://litthist.systime.dk/?id=c521  
 Torben Skjødt Jensen: ”Væbnet med ord og vinger”, 2018 Dokumentar 
 

Omfang 
 

5 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokuspunk-
ter 

Introduktion til Michael Strunges digte og 80´er lyrikken.  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, ekskursion til Cinema Center, Helsingør  
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 9 
 

Det moderne gennembrud  
 

Indhold Kernestof:  
Pontoppidan: ”Nådsensbrød”, 1887 
Victoria Benedictsson: ”Pengar”, 1884 
Herman Bang: ”Frøkenen”, 1883 
 
Kjær-Hansen m.fl: Litteraturen på langs og på tværs, følgende afsnit: ”1870-1890: Det 
moderne gennembrud” (https://litthist.systime.dk/index.php?id=125&L=0) og 
”Livssyn og syn på litteraturen” (https://litthist.systime.dk/index.php?id=139) 
 
Supplerende stof:  
3 malerier: Monet: Impression, Soleil levant (1872), J.Th. Lundbye: Efterårslandskab. 
Hankehøj ved Vallekilde (1847) og Peter Marius Hansen: Pløjemanden vender (1900-02)  
 

Omfang 
 

14 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Noveller fra det moderne gennembrud.  
Introduktion til temaer i det moderne gennembrud,  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning med fokus på at gennemgåede tekster kan bruges i dansk-
historie opgaven.  
 
Skriftligt arbejde med Dansk/historie-opgaven. Alle elever har individuelt skrevet 
en opgave ud fra disse temaer: Arbejderbevægelsen, kampen for kvinders valgret, 
børnearbejde og levevilkår.  
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 10 
 

Romantikken  

Indhold Kernestof:  
Tekster til analyse:  
‐ Staffeldt: ”Indvielsen” (1804) 
‐ Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1803) 
‐ H.C. Andersen: ”Gåseurten” (1838) og ”Skyggen”  
‐ N.F.S. Grundtvig: ”Danmarks Trøst” (1820) 
‐ Emil Aarestrup:” Til en veninde” og ”Paa sneen”  
 
Kjær-Hansen m.fl: Litteraturen på langs og på tværs, kapitlet om romantikken: 
‐ Romantikken: https://litthist.systime.dk/?id=p124 (ikke afsnittet om Thomasine 

Gyllembourg)  
 
‐ DR Dokumentar: 1800-tallet på vrangen, afsnit (1:8) "Guld, hor og romantik, 1800-

1814", DR 2017 
 
Supplerende stof:  
Power point om romantikken fra sst 
 

Omfang 
 

20 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Intro til romantikken - skelnen mellem: 
- Nyplatonisme 
- Universalromantik 
- Nationalromantik 
- Biedermeier   
- Romantisme 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde. Plenum 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 11 
 

Oplysningstiden - Holberg 

Indhold Kernestof:  
 
Kjær-Hansen m.fl: Litteraturen på langs og på tværs, kapitlet 4. 1720-1800: Oplysningsti-
den https://litthist.systime.dk/?id=p123 (ikke disse afsnit: ”Skrivestil og sprog”, 
”Overgang til 1800-tallet: Fornuft og følelse” 
 
Tekster til analyse:  
Holberg: ”Jeppe paa Bjerget” (1721), 1. akt (VÆRK) 
Holberg: Epistel 89: Fordærvet smag i kærlighed (1748) 
 
 
Supplerende stof:  
Filmatisering af Jeppe på Bjerget (1981)  
 

Omfang 
 

8 lektioner a 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Intro til oplysningstiden og Holberg 
Fokus på genrer: epistel og komedie.  
Værklæsning  
 
Litteraturhistorisk overblik  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde. Plenum 
 

Retur til forside 
 


