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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin maj-juni 2019 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afd. 

Uddannelse HF2  

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jeanette Landsvig  

Hold 1X 

 
 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til analyse og skriftlighed 

Titel 2 Retorik og argumentation 1.0 (og skriftlighed) 

Titel 3 Oplysningstiden og Ludvig Holberg  

Titel 4 Romantik og romantisme (og skriftlighed) 

Titel 5 Det moderne og det folkelige gennembrud 

Titel 6 Skriv ordentligt – sprogrigtighed og skriftlighed 
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Retur til forside 
 
 

Titel 1 
 

Introduktion til analyse og skriftlighed

Indhold Kernestof 
 
- Herman Bang, ”Foran Alteret”, 1880 (kanon) 
- Henrik Pontoppidan, ”Naadsens brød”, 1885 (kanon) 
- Simon Fruelund, ”Mælk”, 1997 
- Helle Helle, ”Film”, 1996 
 
Supplerende stof 
Ole Schultz Larsen: “Fortæller, synsvinkel og komposition”, in Håndbog til dansk 
– litteratur, sprog, medier, s. 54-69. 
Lærernoter/PowerPoint om ”Det moderne gennembrud”, ”Postmodernisme”, 
”impressionisme” og ”minimalisme”. 
”Motiv/tema” in Litteraturhåndbogen 
 

Omfang 
 

Ca. 15 undervisningslektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Mål: 
- At have kendskab til analytiske værktøjer og fortolkningsmæssig praksis og 
kunne bruge dette på såvel fiktive som non-fiktive tekster. 
- At kunne inddrage egne holdninger og synspunkter i forhold til teksten. 
- At kunne se teksten i en kulturelt, historisk og samfundsmæssig kontekst. - - -
- Begreberne det moderne gennembrud og postmodernisme introduceres.   
 
Kompetencer: 
- Læsescreening & læsetræning 
- Introduktion til faget dansk jf. bekendtgørelsen: Indhold og metode.  
- Studieforberedelse: Bevidsthed, læseniveau og læseforbedrende øvelser 
- Introduktion til genrebegrebet og forskellige genrer.  
- Blooms taksonomi  
- Grundlæggende tekstanalysebegreber (særligt fokus på novellen).  
- Introduktion til de litterære perioder: det moderne gennembrud og postmo-
dernisme 
- Introduktion til begreberne impressionisme og minimalisme 
- Se teksten i samspil med kultur og samfund 
- Kendskab til analyserende artikel 
- Kendskab til opsætning af skr. opgaver med brug af tekstbehandling 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, par- og gruppearbejde, CL-øvelser samt skrift-
ligt arbejde. 
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Titel 2 
 

Retorik og argumentation 1.0 (og skriftlighed)

Indhold Kernestof: 
 
- Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke den 24. juli 2011 in Grundbog i retorik – at 
vise og overbevise, Systime 2017, s. 41-42 
- Steffen Videbæk Fredsgaards facebookopdatering den 11. februar 2017 in Grund-
bog i retorik – at vise og overbevise, Systime 2017, s. 73-74 
- Lea Christensen: ”Organdonation – Min krop tilhører mine pårørende”. Politi-
ken.dk 16. oktober 2016 in Grundbog i retorik – at vise og overbevise, Systime 2017, s. 75-
76.  
- Anne Sophia Hermansen: ”Vi har ikke brug for flere kvinder i samfundsdebatten”, 
Politiken 9. februar 2013, fra 
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5706687/Vi-har-ikke-brug-for-flere-
kvinder-i-samfundsdebatten 
 
- Anette Dina Sørensen: ”Ryst din røv so – er det sproglig berigelse”, Politiken 
2004, fra https://rap3y.files.wordpress.com/2011/09/ryst-din-rc3b8v-er-det-
sproglig-berigelse1.pdf 
 
 
Supplerende stof: 
Det teoretiske stof er hentet fra:  
  
Bodil-Marie Gade, Marianne Johnsen og Hans Elgaard Mogensen: Grundbog i retorik 
– at vise og overbevise. Kapitel 3-5 , s. 40-45, 51-54 & 67-83. 
-Charlotte Jørgensen: ”Argumentationsmodellen” (kap. 1., s. 12- 34) og ”Argumen-
tationens dynamik” (kap.2., s. 35-46) in Praktisk argumentation, Nyt Teknisk Forlag, 
2008 
 

Omfang 
 

Ca. 20 undervisningslektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Mål: 
- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-
mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 
analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
- Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 
kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 
kommunikationen 
- Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.
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Kompetencer: 
- At kunne analysere en medieproduktion med fokus på retoriske virkemidler 
- At kunne argumentere mundtligt og skriftligt 
- At kunne søge efter tekster på nettet 
- At kunne analysere komplicerede tekster i forhold til argumentation, sproglige 
virkemidler, appelformer og modtagerforhold.  
- At kunne forstå disponering af stoffet som del af argumentation, appelformer og 
alle delene i Ciceros retoriske pentagram 
 
Progression: 
Talegenrer, det retoriske pentagram, appelformer og modtagerforhold, den udvidet 
argumentationsmodel (Toulmin), argumenttyper, argumentationens faser og retori-
ske virkemidler. Redegørelse, argumentation, fremlæggelse og skriftlig formidling 
(den diskuterende artikel) 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, CL-øvelser, skriftligt arbejde 
 

 
 
Retur til forside 
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Titel 3 
 

Oplysningstiden og Ludvig Holberg

Indhold Kernestof 
- Ludvig Holberg Epistel nr. 395, ”Censur 1” 
- Holberg, Epistel 120, ”Hund og kat” 
- Ludvig Holberg; ”Jeppe på bjerget”, Akt. 3 fra Mimi Olsen, Neel Schucany, 
Filmisk litteraturhistorie, Gyldendal, s. 100-106.  
 
- Teaterforestilling: Jeppe på Bjerget fra Det kongelige Teater, instrueret af Henning 
Moritzen, 1984, www.dr.dk/bonanza (Værk 1) 
 
 
supplerende stof 
- Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien – på langs og på tværs, s. 51-66 
- Relevante artikler om: a. Rationalisme og b. om genren: Drama 
‐ Historien om Danmark: Enevælde og oplysningstid: 
https://www.dr.dk/tv/se/historien‐om‐danmark‐tv/‐/historien‐om‐danmark‐
enevaelde‐og‐oplysningstid 
‐ Læreroplæg om rationalisme (John Locke) samt de bærende tænkere inden for 
politik (demokrati) og samfundsliv/rettigheder (Montesquieus & Jean-Jacques 
Rousseau)  
 
 

Omfang 
 

15 undervisningslektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Mål:  
- Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære 
værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger 
- Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler 
på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 
 
Kompetencer: 
- At opnå kendskab til oplysningstiden som en del af litteraturhistorisk læsning 
- Kendskab til Ludvig Holberg som forfatter ved at analysere et drama og andre 
af hans tekster (epistler) 
- Viden om rationalisme, det naturvidenskabelige grundsyn 
- Viden om bærende tænkere inden for politik og samfundsliv (fornuft indebærer 
rettigheder) 
- At anvende et analytisk begrebsapparat til drama 
- At se teksten i samspil med kultur og samfund 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, analyse af dramatik på 
filmmediet 

 
 
Retur til forside 
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Titel 4 
 

Romantik og romantisme (og skriftlighed)

Indhold Kernestof:  
 
Universalromantik:  
- Schack Staffeldt: ”Indvielsen”, 1804  
- Adam Oehlenschläger: ”Guldhornene”, 1803 (kanon) 
- N. F. S. Grundtvig: ”At sige verden ret farvel”, 1845 (Kanon)  
- H.C. Andersen: ”Skrubtudsen”, 1866 (Kanon) 
 
Nationalromantik 
- Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”, 1819  
- H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født”, 1850  
 
(perspektivering) 
- Shu-bi-dua: ”Se solen stiger op over bilkirkegården”, 1978 
- John Mogensen: ”Der er noget galt i Danmark”, 1971  
 
Biedermeier: 
- H.C. Andersen: ”Stoppenålen”, 1847 
 
Poetisk realisme 
- Emil Aarestrup: ”I en landsbykirke”, 1838 
- Steen Steensen Blicher: ”Sildig opvaagnen”, 1828. )(Værk 2) (Kanon)  
 
Romantisme 
- H.C. Andersen: ”Skyggen”, 1847 
- Edgar Allan Poe: ”Den sorte kat”, 1841 
 
 
Billeder 
Vilhelm Marstrand: «Det waagenpetersenske familiebillede». 1836  
Christen Købke: ”Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro”, 1838. 
J. Th. Lundbye: ”Malkescene”, 1843  
 
 
Supplerende stof: 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien – på langs og på tværs: afsnittene: ”Roman-
tikkens samfund”, Nyplatonisme og Staffeldt”, ”Universalromantik”, ”Nationalro-
mantik”, ”Biedermeier” og ”Poetisk realisme”. S. 67-90.  
Johannes Fibiger m.fl: Litteraturens Veje: - om dobbeltgængermotivet, 2007  
Om Das Unheimliche, www.freudselskabet.dk 
 

Omfang 
 

ca. 35 undervisningslektioner 
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Særlige fo-
kuspunkter 

Mål: 
- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-
ligt 
- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund 
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 
analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
- Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 
samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
 
 
Kompetencer: 
- At kunne analysere romantiske tekster med fokus på form og indhold.  
- At øge den sproglige opmærksomhed ved nærlæsninger 
- At kunne redegøre for romantikken og dens understrømninger  
- At se tidens strømninger som udslag af de historiske begivenheder  
- At kunne se tendenser fra tiden som trækker sig op til det moderne samfund. 
- At kunne redegøre for ”biedermeierkulturen" og se den i billedkunsten  
- At kunne analysere en biedermeier historie med fokus på hvordan miljø, personka-
rakteristik, komposition og sprog udgøre en helhed i den harmoniske idyllisering. 
- At kunne forstå læseren rolle og læseroplevelsen på det tidspunkt og i dag med hen-
syn til fortællertypen. 
- At kunne forstå splittelsen, fremmedgørelsen og problematikken som udstilles i de 
sen-romantiske tekster. Herunder Romantisme 
- At kunne forstå romantismebegrebet med særlig fokus på splittelse, det interessante, 
den undertrykte seksualitet og det psykologiske menneske. 
- At kunne analysere en kompliceret tekst med fokus på det interessante i forhold til 
kvinden og mandens seksualitet, og den interessante psykologiske profil som forfatte-
ren skaber ved at lade fortælleren være upålidelig og derved fortælle sin egen profil 
ubevidst. 
  
Progression: 
Borgerskab, kapitalismen, individualismen, idealisme, dualisme, følsomhed, kristen-
dommen, naturen, højromantik, ny-platonisme, organismetanken, panteisme, Bie-
dermeierkulturen, splittelsen, romantismen. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fremlæggelse 
og skriftligt arbejde 
 

 
 
Retur til forside 
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Titel 5 
 

Det moderne og det folkelige gennembrud

Indhold Kernestof: 
 
Epik/moderne  
- Herman Bang: ”Frøkenen”, 1883  
- Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette”, 1887  
- Henrik Pontoppidan: ”Ørneflugt”, 1893  
- Amalie Skram: ”Madam Höiers Leiefolk”, 1882  
 - J.P. Jacobsen: ”To Verdener”, 1879 
 
Epik/folkelige 
Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren, ”Barndom”, 1906 (af xiv afsnittet 
hvor Erik bliver slået til idiot) +  
af Pelle erobreren, ”Læreaar” (af xiii, afs. Pelle skal piskes på Rådhuset)  
af Pelle Erobreren, ”Den store Kamp” (af viii, afs. Pelle går i kvarteret med Ar-
ken) (kanon) 
 
Lyrik  
- Jeppe Aakjær: ”Jens Vejmand”, 1905  
- Jeppe Aakjær: ”Tyendesang”, 1907 
- Thøger Larsen: ”Jens Højby”, 1905 
- Holger Drachmann: ”Engelske Socialister”, 1871 
- Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station”,  1904 (kanon) 
 
Billeder: 
Erik Henningsen: ”Sat ud”, 1892 
Hans Andersen Brendekilde: ”Udslidt”, 1889 
 
 
Selvvalgt fantasyroman af udenlandsk forfatter. Værk 3 (med fokus på at skrive 
en analyserende artikel) 
 
 
Supplerende stof 
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien – på langs og på tværs: s. 91-109 & 
126-131. 
Georg Brandes: Af: ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes 
Litteratur”, 1871 
Herman Bang: ”Impressionisme – et lille udpluk”, 1890 
Johannes Fibiger, Gerd Lütken: ”Impressionisme, realisme og naturalisme” (ko-
pi) 
 
 
 
 
 

Omfang Ca. 35 undervisningslektioner 
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Særlige fokus-
punkter 

Mål: 
-  Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 
-  Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
- Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler 
på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
 
Kompetencer: 
-  at opnå kendskab til den litteraturhistoriske periode og gennembrudsforfatter-
ne, herunder Brandes ideer om litteraturens rolle i samfundet.  
- At kunne analysere komplicerede realistiske og moderne tekster med henblik 
på sammenspillet mellem formen og indholdet 
- at arbejde med et analytisk begrebsapparat til epik og lyrik 
- At kunne skelne mellem det moderne og det folkelige gennembrud 
- At have kendskab til forskellene mellem naturalisme, realisme og impressio-
nisme  
- At se teksten i samspil med kultur og samfund- de banebrydende tanker fra 
denne tid 
- at få kendskab til jysk og vestjysk 
 
Progression: 
Georg Brandes og opgøret med romantikken. Naturalismen og Guds død. Rea-
lisme, naturalisme og impressionisme. Forskellen mellem det moderne og det 
folkelige gennembrud. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppefremlæggelser 
Skriftligt arbejde med analyse og fortolkning 
Mundtligt arbejde med fokus på mundtlighed 
 
 

 
 
Retur til forside 
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Titel 6 
 

Skriv ordentligt – sprogrigtighed og skriftlighed 

Indhold Kernestof: 
 
Grammatikkompendium (egen produktion) 
 
Supplerende stof: 
Brug af kursisternes skriftlige afleveringer 
 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Mål: 
- Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med 
kultur og samfund 
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 
analyse og fortolkning) 
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
- Aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne 
vurdere disse som led i en kommunikationssituation 
- Navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende ma-
teriale i trykt eller elektronisk form 
- Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens 
grundbegreber 
  
Kompetencer: 

- At kunne identificere ordklasserne, deres funktion og latinske betegnelser 
- At kunne identificere sætningens neksus og led 
- At kunne skelne mellem led- og helsætninger 
- At kende til forskellen på grammatisk komma og startkomma 
- At kunne bruge grammatik til en sproglig analyse 
- At kunne vurdere en tekst i forhold til sin modtager  
 

Progression: 
Ordklasser, ordklassernes brug og semantiske indhold, sætningsopbygning med 
særlig henblik på neksusforbindelser og deres placering i sætningen, startkomma 
og/eller grammatisk kommatering, kommunikationssituationen i forhold til brugen 
af grammatik. Skriveregler for god kommunikation.    
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde og pararbejde. Skriveøvelser 
 

 


