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

 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerødafdelingen 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Ingeborg Gade, Christina Borello Schou 

Hold 2.d 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion (Selvvalgt værk 1) 

Titel 2 Historisk læsning 1: Middelalder, Oplysningstid og Romantikken (Fællesværk 1 + selv-
valgt værk 2) 

Titel 3 Genreforløb: Fra folkeeventyr til kunsteventyr 

Titel 4 Sproghandlinger, transaktionsanalyse, undertekst og argumentationsanalyse 

Titel 5 Medier 1 

Titel 6 Grammatik og stilistik 

Titel 7 Skriftligt forløb 

Titel 8 Temaforløb: By og land 

Titel 9 Temaforløb: Danmark og danskhed 

Titel 10 Lyrikforløb (Fællesværk 2) 

Titel 11 Dokumentar (Medieværk) 

Titel 12 Skriftlighed, eksamensgenrer 

Titel 13 Temaforløb: Overgange (Fællesværk 3) 
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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”,  (KANON) 
Helle Helle: ”En stol for Lidt”  
Peter Øvig Knudsen: ”Blekingegadebanden”, uddrag 
August Strindberg: ”Frøken Julie”, uddrag af svensk udgave 
Yahya Hassan: Barndom 
 
Ikke fiktive tekster: 
Artikel fra Ekstra Bladet d. 19/3 2009: ”Bo Weymann fra Blekingegadebanden: 
Kvalmende hvis jeg undskyldte” 
Ulla Dahlerup: Tale ved DF’s årsmøde 2003 (uddrag) 
Kasper Lezuik Hansen m. fl: ”Begreb om dansk” kap. 1-4,  
Om ”Lyrik”, ”Drama” og ”Novelle” fra Litteraturhåndbogen 2 
Kopier om nyhedstrekant og nyhedskriterier 
 
Supplerende stof: 
Annie Mygind og Stig Winding: Læs bedre – kopier fra øvelseshæftet 
Herudover: Screening med feedback. 
 
Værk (selvvalgt) 
Kursisterne har valgt et individuelt værk, hvor de har trænet forskellige læsetek-
nikker. De har fremlagt værket på en ”Bogcafe” 
 

Omfang 
 

35 lektioner 

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 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser 
 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Historisk læsning 1: Middelalder, Oplysningstid og Romantikken 

Indhold Kernestof: 
Ukendt forfatter: ”Ebbe Skammelsen”  
Ukendt forfatter: ”Elverskud” 
Ukendt forfatter: ”Agnete og Havmanden”
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Ludvig Holberg: Epistel nr. 89 ”Fordærvet smag i kærlighed” (KANON) 
Schack Staffeldt: ”Liljen og Dugdraaben” 
Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” (KANON) 
H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” 
N. F. S. Grundtvig: ”Den signede dag” (KANON) 
Steen Steensen Blicher: ”Trækfuglene” (KANON) 
H. C. Andersen: ”Skyggen” (KANON) 
Emil Aarestrup: ”På sneen” 
 
Værk (fælles)  
Ludvig Holberg: ”Jeppe på bjerget” (1722) (KANON) 
 
Værk (Selvvalgt) 
Værk af enten dansk eller udenlandsk forfatter, der enten skal være 1. fra Roman-
tikken (1800-1870), eller 2. være gotisk, eller 3. være nationalromantisk.  
 
Supplerende:  
Kjær-Hansen og Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs:  
Kapitel 1: Middelalderen 
Kapitel: 4: Oplysningstiden 
Kapitel: 5: Romantikken 
”Jyske Lov” - uddrag 
Anne Lise Holm: Folkevisetyper: https://www.you-
tube.com/watch?v=IoXFYKJ2nAE 
Anne Lise Holm: Folkevisernes historie: https://www.you-
tube.com/watch?v=OafKVRJV-ik  
Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsen - Hvad fanden skal det nu be-
tyde? http://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 
Kasper Rostrup: ”Jeppe på bjerget” (1981) - film 
Lærerproducerede powerpoints til de gennemgåede perioder samt udlevering af 
diverse (tekst)analysenøgler 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

Analyse og fortolkning af skønlitterære værker/ tekster, både prosa og lyrik. 
Litteraturhistorisk perspektivering, kendskab til forskellige kategorier, som de læ-
ste tekster falder ind under. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, arbejde individuelt, parvist og i grupper, delvist CL-inspireret 
og med mulighed for en kreativ vinkel, når det har været muligt. 
Skriftligt arbejde: Omskrivning af folkevisen Ebbe Skammelsen. 

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

Genreforløb: Fra folkeeventyr til kunsteventyr 

Indhold Kernestof: 
Ukendt forfatter: ”Bjergmandens Karl” 
Ukendt forfatter: ”Vil du ikke købe, så kan vi bytte” 
Ukendt forfatter: ”Kong Lindorm” 
H.C. Andersen: ”Hvad fatter gør er altid det rigtige” (KANON) 
 
Supplerende:  
Lærerproduceret materiale til analyse af eventyr 
Gruppearbejde om selvvalgt eventyr af H.C. Andersen, der er blevet fremlagt i 
grupper som enten film, Kahoot eller Power Point. 
 

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Form- og indholdsmæssige regler for folkeeventyr og kunsteventyr.  
Heriblandt: Talregler, kontraktbrud, aktantmodel, sproglige kendetegn, kronologi, 
fortælleregler, eventyrs symboler og temaer. 
Kendetegn og forskelle på trylleeventyr og skæmteeventyr 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde, skriftlige øvelser, par og gruppearbejde og mundtlig fremlæg-
gelser.  
 

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

Sproghandlinger, transaktionsanalyse, undertekst og argumentationsanalyse 

Indhold Kernestof: 
Sproghandlinger, transaktionsanalyse og undertekst: 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” side 176 – 183 og 191 - 195 
Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem” 1. akt  
Helle Helle: ”Køreplaner” 
 
Argumentationsanalyse: 
Darger m.fl: ”Begreb om dansk”, kapitel 8 
Mads Brenø: ”Det har ikke spor med sex at gøre” 
Peter Seeberg: ”Argumenter for en benådning” 
Michael Strunge: ”Dansk Melodi Grand pis” 
Dan Turell: ”Danmark Dejglist” 
Benny Andersen: ”Skabssvenskere” 
Per Fibæk Lauersen: ”Drop lektierne” Ud og Se (2008) 
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Supplerende: 
Godmorgen Danmark – samtale mellem Ane:Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller 
https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI 
Transaktionsanalyse – personlighedstest 
Klip fra filmen ”Blinkende Lygter” af Anders Thomas Jensen (ægpustning) 
Klip fra filmen ”Kærlighedens smerte” af Niels Malmroos (eksamen) 
E-learningsmateriale om argumentationsanalysen og den retoriske analyse 
De stilistiske virkemidler – lærerproduceret materiale 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 12 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

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

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

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

Medier 1 

Indhold Kernestof 
Medieanalyse (Begreb om dansk, s. 119-122)  
Tekster der vil informere (Begreb om dansk, s. 126-129) 
Kommunikationsanalyse, De fem nyhedskriterier, Journalistisk sprog (kopi fra 
”Krydsfelt”, s. 324-325, 351 og 354) 
Vinkling (kopi) 
Jyllandsposten d. 4/11 2004: ”Som om Solen kom for tæt på” 
Politiken d. 17/12 2008: ”Protest endte i gadekrig” og ”Hellig jagtvej” 

Supplerende stof: 
Radioavis (DR) marts 2017 
Nikolaj Archel: ”Kongekabale” (2004) 
24 timer: 18/8 2006: ”Sikrere skolevej”. 
Dato: 18/8 2006: ”Fartbøller på skolevejen” 
Frederiksborg Amtsavis, 2/11 2010: ”16-årige elever efterladt i Tyskland” 
Berlingske, 26/4 2011: ”Unge piger krænket på nettet” 
Lærerproduceret materiale om reportagens og den fortællende journalistiks kende-
tegn 
 
Derudover er kursisterne blevet undervist i filmiske virkemidler med fokus på mu-
sikvideoen (lærerproduceret materiale og DFI’s filmleksikon) og har parvis analyse-
ret en selvvalgt dansk musikvideo med fokus på filmiske og billedsproglige virke-
midler, budskab og kontekst. 
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Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 20 lektioer 

Særlige fo-
kuspunkter 

Analyse af medietekster og deres budskaber. 
At give kursisterne indblik i og udvikle deres faglige og kritiske kompetencer inden-
for mediebrug og mediernes retorik. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde. 
 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 6 
 

Grammatik og stilistik 

Indhold Kernestof 
Ikke fiktive tekster: 
Ole Schultz Larsen: Håndbogen til dansk, kap. 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.  
Øvelser: http://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/ordklasser-1#e 
To artikler fra EB og Politiken med henblik på sætningsbygning og ordvalg 
 
Fiktive tekster:  
Seeberg: Støvsuger  
Jesper Wung-Sung: Kender du ikke akkusativ, uddrag 
Helle Helle: Køreplaner  
Ib Michael: Hajskygger 
Tom Kristensen: ”Landet Atlantis” (KANON) 
  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
Ca.  12 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 Grammatikøvelser med henblik på ordklasser og sætningsbygning 
 Mundtligt og skriftligt sprog  
 Bagvægt og forvægt  
 Hypotakse og paratakse  
 Analyse af forskellige fakta og fiktionstekster med henblik på ordvalg og 

sætningsstrukturer og hermed bevidstgørelse af ovenstående sprog-
lige/grammatiske virkemidler 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftlige øvelser, par og gruppearbejde,  
 

Retur til forside 
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Titel 7 
 

Skriftligt forløb 

Indhold Kernestof 
Fiktive tekster: 
Gylðir Eliasson: Spejlbilleder, 2011 
 
Ikke fiktive tekster: 
Anders Juhl Rasmussen: Menneskers famlende søgen efter mening, anmeldelse i 
Kristeligt Dagblad 28.9.11 (uddrag) 
Anders Østergaard: Fra Skriftlig dansk på nettet: At skrive i dansk, Danskfaget – 
analysemodel og fagsprog, Sådan kan du tale om tekster, Faser i skrivearbejdet, 
Skrivehandlinger 
 
Supplerende stof: 
Eksempelstil 
Lærerproduceret materiale om opgavers opbygning 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 15 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

 At komme i gang med at skrive 
 De tre eksamensgenrer med særligt fokus på den analyserende artikel 
 Analyse og fortolkning 
 Citatbrug og henvisninger  
 Brug af nettet 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. 
 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 8 
 

By og land 

Indhold Kernestof 
Fiktive tekster: 
Henrik Pontoppidan: ”Ane Mette”, 1886 (KANON) 
Herman Bang: ”Under Illuminationen”, 1878 + ”Frøkenen”, 1883 (KANON) 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag”, 1900 (KANON) 
Emil Bønnelycke: ”Gaden”, 1917 
Tom Kristensen: ”Nat i Berlin”, 1921 + ”Middag” + ”Katedralen”, 1926 (KA-
NON) 
Rudolf Broby Johansen: ”Foråret kommer til cafeen”, 1922 
Klaus Rifbjerg: ”Nygift”, 1956 (KANON) 
Peter Seeberg: ”Hullet”, 1962 (KANON) 
Michael Strunge: ”København”, 1983 
Dan Turell: ”Ude på landet”, 1992 
 
Ikke fiktive tekster: 
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Georg Brandes: ”Af Hovedstrømninger”, 1871 
 
Film: DR2: ”1800-tallet  på vrangen” nr. 6 + ”Digtere, divaer og dogmebrødre” nr. 
2. 
 
Skriftligt arbejde: 
Eleverne har skrevet introducerende artikel om by og land med udgangspunkt i Jo-
kerens tekst: ”København”, 2001

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca 30 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Vi har arbejdet kronologisk med tekster fra det moderne gennembrud og til ca. 
2000, hvor forfatterne har skrevet om livet på landet og i byen. De litterære perio-
der og ismer, der er gennemgået er:  

 Det moderne gennembrud, herunder impressionisme 
 Det folkelige gennembrud 
 Ekspressionisme og futurisme 
 60’er modernisme 
 80’er modernisme

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. 
 

 
 
 
Titel 9 
 

Danmark og danskhed 

Indhold Kernestof 
Fiktive tekster: 
Natascha: ”I Danmark er jeg født”, 2007 
Suspekt: ”Danmark”, 2014 
Gnags: ”Danmark”, 1986 
Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”, 1823 
HCA: ”I Danmark er jeg født”, 1850 
Lars Saabye Christensen: ”Grisen”, 2004 
Kortfilm: ”Grisen”, Dorte Warnøe Høgh, 2008  
 
Ikke fiktive tekster: 
Artikler:  
http://www.b.dk/politiko/perspektiv/hvad-er-danskhed,  
https://www.information.dk/indland/2017/02/fn-kritiserer-danske-danskhed  
”Når danske Jens ikke er dansk nok”, signatur af Bjørn Bredal, Politiken 3.10.2016 
Lars Løkkes Nytårstale 2017 
Klip fra debatten 29.9.2016: https://www.youtube.com/watch?v=2eXMVxcFcQI  
 
Herudover: Skriftlig opgave: Den diskuterende artikel med tekstafsæt i Kathrine 
Lilleørs blog: https://www.b.dk/kommentarer/au-pair-ordningen-er-snarere-ble-
vet-en-slavelignende-foranstaltning 
 

Omfang Anvendt uddannelsestid: Ca 30 lektioner
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Særlige fo-
kuspunkter 

Forløbets formål: Der har været fokus på alle tre søjler i danskfaget, således at 
kursisterne øver sig i at bruge forskellige danskfaglige værktøjer alt efter hvilken 
tekst, der er i spil.  
Danskfaglige værktøjer:  

 Retorik og argumentation 
 lyrikanalyse 
 filmiske virkemidler  
 analyse og fortolkning  
 sproglig analyse  
 nyhedskriterier  
 kommunikationsanalyse  
 Perspektivering 
 Skriftlighed: Den diskuterende artikel

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, gruppearbejde + frem-
læggelser 
 

 
 
 
Titel 10 
 

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. 
 
 

 
 
 
Titel 11 
 

Dokumentar 

Indhold Kernestof 



 

Side 10 af 11 

Lisbeth Zornig Andersen, ”Min barndom i Helvede”, 2012, instruktør: Mette 
Korsgaard (MEDIEVÆRK) 
 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk”, ibog. Kap. 5.2 om dokumentar 
Filmcentralens filmleksikon om filmiske virkemidler. 
Lærerproduceret oversigt over dokumentargenrer.  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Forløbets fokus har været dels repetition af forskellige faglige kompetencer fra 
første år. Herudover at få indblik i dokumtarens genretræk. 
Fokuspunkter:  

 Fakta og fiktionskoder 
 Filmiske virkemidler 
 Etiske overvejelser i forbindelse med filmens præsentation af mis-

brugsproblematikker 
 Tema 
 Personkarakteristik

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. 
 
 

 
 
Titel 12 
 

Skriftlighed, eksamensgenrer 

Indhold Kernestof 
Eksamenshæfte med netadgang, februar 2015 
Fra: Anette Nielsen, Lene Trolle Schütter: ”Skriveøvelser til dansk”: 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p147&L=0 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p148 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p152 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p153 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p154 
https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/?id=p155 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk”: ”Personkarakteristik”: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c479 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 16 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Formål:  
 At blive klar til terminsprøven 

Indhold:  
 Vi har øvet de forskellige skrivehandlinger som redegørelse, resumé, 

citatbrug, overgange mellem afsnit og karakteristik. Kursisterne har 
herefter selv valgt en opgave fra eksamenshæftet, som de har afleveret til 
slut i forløbet.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, gruppe og skriftligt arbejde. 
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Titel 13 
 

Temaforløb: Overgange 

Indhold Kernestof 
Fiktive tekster: 
Johannes V. Jensen: ”Bo’l”, 1901 (KANON) 
Tove Ditlevsen: ”En æggesnaps”, 1948 
Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne”, 1953 (KANON) 
Karen Blixen: ”Ringen”, 1958 (KANON) 
Naja Marie Aidt: ”Bavian”, 2006 (VÆRK 3) 
 
Ikke fiktive tekster: 
Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk”, ibog kap. 3.7: ”Litterære metoder” 
Bertelsen m.fl: ”Litt.hist.på langs og på tværs”, ibog: ”Efterkrigsmodernisme”:  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 16 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter 

Formål:  
 At øve analytiske kompetencer i tekster fra forskellige perioder med 

temaet ”overgange” 
Indhold:  

 De sidste kanonforfattere er blevet læst samt værk 3 med henblik på at 
øve tekstnærhed, analyse og fortolkning. Herudover er kursisterne blevet 
præsentereret for danskfagets metoder med henblik på at blive bevidste 
om, hvilken tilgang og metode man kan analysere tekster ud fra. Fokus 
på:  

Biografisk metode 
Nykritisk metode 
Strukturalistisk metode 
Psykoanalytisk metode 
Socialhistorisk og ideologikritisk metode 
Læserorienteret metode 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


