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

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse HF-enkeltfag 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Marta Winge 

Hold 3gdaamh1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Dansk (værk 1) 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Hævn (værk 2) 

Titel 4 Retorik og argumentation 

Titel 5 Romantik 

Titel 6 Selvvalgt værk 1: roman fra nyere tid (1990-2018) 

Titel 7 Mini-forløb om filmen Let’s get lost (1997) af Jonas Elmer (medieværk) 

Titel 8 Journalistik 

Titel 9 Filmanalyse 

Titel 10 Skriftlighed 

Titel 11 Det moderne gennembrud (væk 3) 

Titel 12 Stilistik i prosa 

Titel 13 Kommunikationsanalyse 

Titel 14 Modernisme og realisme  

Titel 15 Digtanalyse 

Titel 16 Selvvalgt værk 2: Selvbiografi og mundtlighed 

Titel 17 Nyeste tid 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Introduktion til Dansk 

Indhold Fagtekster:  
Birgitte Darger et. al: Begreb om dansk; Systime, flg. afsnit:  
”I gang med tekster”: https://begrebdansk.systime.dk/?id=p176   
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
”Fakta og fiktion”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p238  
”Oversigt over fakta- og fiktionskoder – film og tv”: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021  
”Sproglige billeder”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p188  
”Retorik”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p204  
”Litteratur”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p124 (minus ”Litterære metoder”)  
Det danske filminstitut: ”filmleksikon”, filmcentralen.dk, flg. afsnit:  
”Dramaturgi”: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmens-
dramaturgi  
”Filmiske virkemidler”: 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler  
 
Tekster til analyse:  
Naja Marie Aidt: ”Bulbjerg”, fra Bavian (2006) (skriftlig analyse) 
Tove Ditlevsen: ”Barndommens Gade”, fra Lille Verden (1942) 
Yahya Hassan: ”Barndom”, fra Yahya Hassan (2013) 
Helle Helle: ”Søndag 15:10”, fra Rester (1995)  
Christina Hesselholdt: ”Shake”, fra Hovedstolen (1995 
Pia Juul: ”Min mors stemme”, fra Dengang med hunden (2005)  
Kerren Lumer-Klabbers: Lukkede øjne (2014) (kortfilm) 
Lars Løkke Rasmussen: tale ved mindehøjtideligheden foran den 
franske ambassade 15.11.2015 efter terrorangrebene mod Paris 
Åsne Sejerstad: ”Barfodet i Damaskus”, Politiken, 08.05.2011 
Jan Sonnergaard: Radiator (1997) (værk 1), herunder skriveøvelse om novellen 
”Kimono mit hus”.  
 
Supplerende: 
Klip/dokumentar:  
https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU  
Anmeldelser:  
Henrik Wivel: ”Konger for en dag”, Berlingske Tidende, 31. maj 1997 
Preben Meulengracht: ”Den fraværende menneskelighed”, Jyllandsposten, 1. juni 
1997 
Susanne Bjertrup: ”På bunden af natværtshuset”, Politiken, 15. maj 1997 
 

Omfang 
 

26 lektioner a 45 min.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
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Introducerende arbejde med flg. fra alle tre stofområder (det sproglige, litterære 
og mediemæssige): 

- genrebegreber 
- fakta- og fiktionstekster  
- fakta- og fiktionskoder 
- billedsprog (stilistik)  
- retorisk analyse  
- dokumentartekster 
- filmanalyse  
- litteraturanalyse  
- værk 1: Jan Sonnergaard: Radiator (1997)  

Faglige mål:  
- Introduktion til danskfagets tre søjler (sprog, litteratur, medier), det 

udvidede tekstbegreb, fakta- og fiktionskoder, billedsprog, retorisk 
analyse, filmanalyse og litteraturanalyse, indledende arbejde med 
forskellige danskfaglige tekster.  

- Værkforløbet introducerer til novelleanalyse, litterær analyse, litterære 
begreber og skriftlig analyse. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mundtlige oplæg og 
skriveøvelser.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Grammatik 

Indhold Fagtekster 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
”Ordklasser”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p197  
”Sætningsopbygning”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p196  
Dansk Sprognævn og DSL: sproget.dk:  
”Komma”: http://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma   
 
Tekster til analyse:  
Emil Bønnelycke: ”Gaden”, fra Asfaltens sange (1917) 
Christina Hagen: af White Girl (2012) (uddrag)  
J.P. Jacobsen: af Fru Marie Grubbe (1876) (uddrag) 
Dorte Nors: af Minna mangler et øvelokale (2013) (uddrag) 
Henrik Pontoppidan: af ”Naadsensbrød”, fra Fra Hytterne (1887) (uddrag) 
 

Omfang 
 

12 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det sproglige stofområde:  

- Grammatik/stilistik 
- Forudsætning for skriftlige kompetencer  

Faglige mål:  
- Generelle grammatiske kompetencer i danskfaget. I forløbet indgår 

obligatorisk screening, som måler kursisternes stavning, tekstforståelse, 
læsehastighed m.m. 

- Sprogligt (grammatisk/stilistisk) arbejde med litterære tekster, som 
afviger fra det ’normale’ sprog.   

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
 
Titel 3 
 

Hævn  

Indhold Fagtekster:  
Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje, Systime, flg. afsnit:   
”Den norrøne digtning”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p36 
”Æt og ære”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p67  
”Sagatiden”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p73 
”Sagaen som genre”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p74  
”Middelalderen”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p37  
”Folkeviserne”: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p89  
”Folkeeventyr”:  https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p92  
 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien, Systime, flg. afsnit:  
”Folkevisens flade personer og voldsomme temaer”: 
https://bl.systime.dk/?id=p153  
”Ridderviser og trylleviser: en farlig overgang”: https://bl.systime.dk/?id=p268  
”Riddervisens ære og hævn: ”Torbens datter”: https://bl.systime.dk/?id=p151   
 
Tekster til analyse:  
Ukendt forfatter: Ravnkel Frøjsgodes Saga (ukendt årstal) (værk 2) 
Ukendt forfatter: Bjergmandens karl (ukendt årstal)  
Ukendt forfatter: Ebbe Skammelsøn (ukendt årstal) 
Ukendt forfatter: Torbens datter (ukendt årstal)  
William Shakespeare: af Romeo og Julie (uddrag fra 2. akt, Romeo og Julie mødes i 
Capulets have) (verdenslitteratur i oversættelse) 
Cédric Prévost: Skin (2013), (kortfilm) 
Susanne Bier: Hævnen (2010) (spillefilm) 
 

Omfang 
 

28 lektioner a 45 minutter 

Særlige 
fokus- 
punkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde:  

- Folkevise  
- Folkeeventyr 
- Værk 2: Ukendt forfatter: Ravnkel Frøjsgodes Saga (ukendt årstal) 

Det mediemæssige stofområde:  
- Filmanalyse  
- Susanne Bier: Hævnen (2010) (spillefilm) 

Faglige mål:  
- Litteraturhistorisk og genre-orienteret arbejde med tekster (saga, folkevise, 

folkeeventyr, skuespil) 
- Værkanalyse, litterært værk og medieværk  
- Filmanalyse/dramaturgi/filmiske virkemidler 

Væsentligste  
arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning, individuelt arbejde, mundtlige oplæg og små 
skriftlige øvelser.  

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

Retorik og argumentation 

Indhold Fagtekster 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
”Retorik”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p204  
”Argumentation”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p205  
”Sproglige billeder”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p188   
”Sproglige figurer”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p194  
 
Tekster til analyse:  
Ulla Dahlerup: ”Tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2003” (uddrag) 
Simon Dyhr: ”Børn i fængsel er en skændsel”, Kristelig Dagblad, 9.7.2010 
John F. Kennedy. ”Tale i Berlin, 26. juni 1963” (dansk oversættelse) (inkl. 
videoklip) 
Johanne Schmidt-Nielsen: ”Tale ved 1. maj 2015” (fokus: argumentation) 
Barack Obama: ”Sejrstale 2008” (dansk oversættelse) (inkl. videoklip) 
Lars Løkke Rasmussen: ”Nytårstale 2017” (inkl. videoklip) 
Jakob Engel-Schmidt: ”Vi må ikke svigte Afghanistan”, politiken.dk, blogindlæg 
Klip fra Nooras tale: ”Ungdommens frihet og ansvar”, tv-serien Skam, sæson 2, 
afsnit 10, 24:00-29:00, https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam3/skam-ii-10-
12#!/28:41, nedskrevet på norsk og i dansk oversættelse og brugt som tekst. 
(norsk tekst) 
 

Omfang 
 

34 lektioner a 45 min.  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det sproglige stofområde:  

- Retorik, argumentation, stilistik  
- Tekster, der vil overbevise: Politiske taler og debattekster om 

politiske/samfundsmæssige emner.    
Faglige mål:  

- Retorisk og argumentatorisk analyse af politiske taler og debatterende 
artikler om politiske/samfundsmæssige emner.  

- Brug af begreber i analysen: 
- Kommunikationssituation: Ciceros pentagram 
- Retorik: Talegenrer, disposition, appelformer,  
- Argumentation: Toulmins argumentationsmodel, hovedargument og -

budskab, argumenttyper og -kneb, herunder både analyse af 
enkeltargumenter og af hovedargument og argumentation igennem en 
længere tekst eller tale.  

- Sproglige virkemidler: Billedsprog og sproglige figurer.   
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, klasseundervisning, individuelt arbejde, mundtlige oplæg og små 
skriftlige øvelser. 

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

Romantik 

Indhold Fagtekster: 
Tinne Serup Bertelsen et. al.: Litteraturhistoren på langs og på tværs, Systime:  

”Romantikken”: https://litthist.systime.dk/?id=p124, flg. underafsnit:  
”Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p161  
”Livssyn”: https://litthist.systime.dk/?id=p157  
”Nyplatonisme og Schack Staffeldt”: https://litthist.systime.dk/?id=p158  
”Universalromantik: Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p159  
”Den religiøse digtning og N.F.S. Grundtvig”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p160   
”Nationalromantikken i Danmark”: https://litthist.systime.dk/?id=p162  
”Biedermeier og poetisk realisme”: https://litthist.systime.dk/?id=p164  
”Romantisme”: https://litthist.systime.dk/?id=p165  
Youtube-video om romantikken, produceret af Rather Homemade (2014): 
https://www.youtube.com/watch?v=bMeBVNkgBmM&t=1s  
 
Tekster til analyse: 
Emil Aarestrup: ”Paa Sneen” (1838) 
H.C. Andersen: ”Danmark, mit fædreland” (1850), ”Hist, hvor vejen slår en 
bugt” (1829), ”Klokken” (1845) (kanon) 
Steen Steensen Blicher: af En landsbydegns dagbog ((uddrag) (kanon) 
N.F.S. Grundtvig: ”De levendes land” (1824), ”Det er så yndigt at følges ad for 
to” (1855) (kanon) 
Thomasine Gyllembourg: ”Den lille Karen” (1830)  
Novalis: af Heinrich von Ofterdingen (1800-1802) (uddrag) (verdenslitteratur i 
oversættelse) 
Adam Oehlenschläger: ”Simon Peder” (1805), ”Der er et yndigt land” (1819) 
(kanon) 
Schack Staffeldt: ”Indvielsen” (1804), ”Liljen og Dugdraaben” (1808) 
Supplerende: 
Malerier:  
P.C. Skovgaard: Skovsø i måneskin (1837) 
Caspar David Friedrich: Kvinde foran solnedgangen (1818), Vandreren over Tågehavet 
(1818), Munken ved havet (1808), Månen står op over havet (1823) 
 

Omfang 
 

32 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde: 

- Tekster fra romantikken under nyplatonisme, universalromantik, 
nationalromantik, biedermeier og poetisk realisme og romantisme.  

- Genrer: salme, digt, fortælling, eventyr 
Faglige mål:  



 

Side 9 af 24 

- Analyse og fortolkning af tekster i en litteraturhistorisk ramme: 
romantikken. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mundtlige oplæg, 
skriveøvelser, kreative øvelser.   
 

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

Selvlæst værk 1: roman fra nyere tid (1990-2018) 

Indhold Abdul: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (2011)  
Berfin: Caroline Albertine Minor: Pura Vida (2013) 
Christian: Jakob Ejersbo: Nordkraft (2002)  
Emil: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (2011) 
Jeff: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (2011)   
Kathrine: Jakob Ejersbo: Eksil (2009) 
Katja: Stine Pilgaard: Min mor siger (2012) 
Kristian: Jakob Ejersbo: Eksil (2009) 
Kristoffer: Lone Aburas: Føtexsøen (2008) 
Majken: Stine Pilgaard: Min mor siger (2012)  
Malika: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (2011)  
Maria: Bjarne Reuter: Drengene fra Sankt Petri (1991) 
Mark: Kristian Bang Foss: Stormen i 99 (2008) 
Mathias: Jakob Ejersbo: Eksil (2009) 
Mickey: Jakob Ejersbo: Eksil (2009) 
Mikkel: Kristian Bang Foss: Stormen i 99 (2008) 
Naja: Stine Pilgaard: Min mor siger (2012) 
Pernille: Jakob Ejersbo: Eksil (2009) 
Sasha: Bjarne Reuter: Drengene fra Sankt Petri (1991) 
Siri: Stine Pilgaard: Min mor siger (2012)  
Sofie: Bjarne Reuter: Drengene fra Sankt Petri (1991) 
Sophie: Jakob Ejersbo: Nordkraft (2002) 
Tina: Bjarne Reuter: Drengene fra Sankt Petri (1991) 

Omfang 
 

6 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde:  

- Selvvalgt værk 1 
- Analyse og fortolkning  
- Romangenren 

Faglige mål:  
- Analyse og fortolkning i bogklubber – hovedplot, fortælleteknik, 

personkarakteristik, tid- og miljø, konflikter, sprog og stil.   
- Boganmeldelse

Væsentligste 
arbejdsformer 

Bogklubber/diskussion i grupper og skrive en boganmeldelse. 

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

Miniforløb om filmen Let’s get lost (1997) af Jonas Elmer (medieværk) 

Indhold Fagtekster 
Birger Langkjær: ”Episodisk hybridform – Let’s get lost: Slentrende realisme og 
ironiens blik”, i: Realismen i dansk film (2012), Forlaget Samfundslitteratur, s. 462-
464 
Det danske filminstitut: ”Filmleksikon”, filmcentralen.dk, flg. afsnit:  
”Dramaturgi”: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmens-
dramaturgi  
”Filmiske virkemidler”: 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler  
 
Film – til analyse: 
Jonas Elmer: Let’s get lost (1997), http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/lets-
get-lost (medieværk) 
 

Omfang 
 

6 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det mediemæssige stofområde:  

- Medieværk  
- Filmanalyse – dramaturgi og stil/filmiske virkemidler 

Faglige mål:  
- Filmanalyse med henblik på plot, personer, filmsprog, realisme og brud 

med samme. 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde og mundtligt oplæg ud fra følgende instruktion: 
Udform et mundtligt gruppeoplæg, hvor I skal: 

- Analysere filmens plot og stil.   
- Udforme en personkarakteristik af Julie og Mogens, deres forhold og 

udvikling i det i løbet af filmen – gerne med inddragelse af filmens andre 
personer. Her skal I inddrage 3-4 scener fra filmen til at dokumentere 
jeres analyse.   

- Afsluttende reflektere over, om og hvordan filmens måde at fortælle på 
afspejler det ’virkelige’ liv.  

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

Journalistik 

Indhold Fagtekster:  
Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, afsnit: ”Avisjournalistik”: 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p218, flg. underafsnit:  
”Ydre komposition”, ”Avisens genrer”, ”Nyhedsjournalistik”, 
”Meningsjournalistik”, ”Fortællende journalistik”, ”Servicejournalistik”, ”Indre 
komposition”, ”Det journalistiske sprog”.  
Henrik Olsson og Henrik Poulsen: Ryd forsiden, Dansklærerforeningen (2004), s. 
38-54 (”Hvad er en nyhed?”, ”De fem nyhedskriterier”) 
Lærerproduceret oversigt over nyhedsjournalistik vs. fortællende journalistik 
 
Tekster til analyse:  
Amanda H. Alberts: ”Farlig medicin stjålet”, i: Ekstra Bladet (03.01.2018)  
Sebastian Risbøl: ”Indre mission: Frihed til at afvise vielser af homoseksuelle 
holder Folkekirken sammen”, i: Politiken, Sektion: Danmark (03.01.2018) 
Ritzau: ”Dansk soldat blev dræbt af skud fra kammerat” (26.02.2008) 
Karl Erik Stougaard og Jesper Dahl Caruso: ”Leaving on a jetplane”, i: 
Berlingske Tidende (24.01.2010) 
Herman Bang: ”Branden”, i: Nationaltidende (4.10.1884) 
Søren Flott m.fl.: ”Brandkatastrofen: Som om solen kom for tæt på”, i: 
Jyllandsposten, Sektion: Indland (04.11.2004) 
Morten Sabroe: ”Undskyld … Kan De sige mig, hvor udgangen er?” (1995) 
Andreas Thorsen: ”I fremtiden vil vi tænke, at vi var langt ude” siger Agnes 
Obel. Selvudleveringens tidsalder skræmmer sangerinden, Zetland, Sektion: 
Værdier og meninger, 19.10.2016   
Supplerende:  
Kursisters selvfundne artikler via infomedia-søgninger.   
 

Omfang 
 

24 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det mediemæssige stofområde:  

- Fokus på avisartikler  
- Overordnet skel ml. nyhedsjournalistik og fortællende journalistik 
- Nyhedskriterier 
- Fakta- og fiktionskoder 

Faglige mål:  
Analyse af avisartikler med henblik på relationen mellem form og indhold i hhv. 
nyhedsjournalistik og fortællende journalistik, fokus på komposition, 
nyhedskriterier, nyhedsgenrer, journalistisk sprog, fakta- og fiktionskoder

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.  
 

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

Filmanalyse 

Indhold Fagtekster 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
”Dokumentarfilm og mockumentary”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p224  
”Medieanalyse af dokumentarfilm”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p228  
Det danske filminstitut: ”Filmleksikon”, filmcentralen.dk:  
”filmiske virkemidler”: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-
virkemidler   
Henrik Poulsen: Grundbog til Dansk, Systime:  
”Filmen som medie”: https://grundbogtildansk.systime.dk/?id=p393 
 
Tekster til analyse: 
Dokumentarfilm:  
Janus Metz Petersen: Armadillo (2010), 59 min., 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/armadillo  
Kortfilm:  
Carl Th. Dreyer: De naaede færgen (1912), 12 min. 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/de-naede-faergen   
Søren Fauli: Forsmaaelse (1995), 16 min., 
http://filmcentralen.dk/alle/film/forsmaelse  
Tomas Villum Jensen og Anders Thomas Jensen: Ernst og lyset (1996), 12 min., 
http://filmcentralen.dk/alle/film/ernst-og-lyset 
Dennis Petersen og Frederik Meldal Nørgaard: Kuppet (2006), 6 min., 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kuppet  
Anette Riisager: 100 m fri (1993), 3 min., 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/100-meter-fri  
Tekst: Johannes V. Jensen: Naaede de færgen? (1912) (kanon) 
 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det mediemæssige stofområde:  

- Filmanalyse 
- Dokumentarfilm og kortfilm 
- Fakta- og fiktionskoder 

Faglige mål:  
- Analyse og fortolkning af dokumentarfilm og kortfilm med brug af 

begreber om dokumentarfilmtyper, fakta- og fiktionskoder, 
mockumentary, plot og story, filmiske virkemidler, Raskins syv 
parametre.  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.   
 

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

Skriftlighed 

Indhold Fagtekster:  
Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF på nettet, Systime, flg. afsnit:  
”Den analyserende artikel”: 
https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/?id=p110  
”Den diskuterende artikel”: 
https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/?id=p111  
”Den introducerende artikel”: 
https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/?id=p38  
Herunder eksempelstile, som er blevet læst og diskuteret i klassen.  
 
Tekster til analyse 
Udklip fra eksamenssæt fra 2015 og frem (skriftlig eksamen med netadgang) 
inden for de tre genrer.  
 

Omfang 
 

10 lektioner a 45 min., spredt ud over året.    

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
- Skriftlighed 
- Grundlæggende skriftlig kompetence.  

Faglige mål:  
- At få erfaring med de tre eksamensgenrer og forbedre sine evner inden 

for disse frem den skriftlige eksamen.  
- At skrive i et klart og sammenhængende sprog  
- At være strukturbevidst, bygge afsnit op i en opgave på en logisk og 

letforståelig måde, bl.a. via top- og støttesætninger.    
- At bevæge sig inden for flere taksonomiske niveauer i en skriftlig opgave, 

kunne skelne mellem resumé/redegørelse, analyse/karakteristik og 
perspektivering/diskussion/vurdering. 

- At arbejde med sin egen tekst og fejlkilder fremadrettet.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde.  
 

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

Det Moderne Gennembrud 

Indhold Fagtekster:  
Tinne Serup Bertelsen et. al: Litteraturhistorien på langs og på tværs, Systime, flg. 
afsnit:  

”Livssyn og syn på litteraturen”: https://litthist.systime.dk/?id=p139  
”Skrivesprog og stil”: https://litthist.systime.dk/?id=p140  
”Det moderne gennembruds temaer”: 
https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0  
Youtube-video om Det Moderne Gennembrud, produceret af Rather 
Homemade (2014): https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus 
 
Tekster til analyse:  
Herman Bang: ”Fattigliv”, i: National Tidende (19.12.1880), af Ludvigsbakke 
(1896) (uddrag), ”Pernille”, i: Tunge Melodier (1880) (kanon) 
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891/1899) (kanon) 
Amalie Skram: af Constance Ring (1885) (uddrag) 
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879) (værk) 
 
Supplerende:  
Romantik vs. Det Moderne Gennembrud – malerier: 
Jørgen Sonne: Landlig scene (1848) 
H.A. Brendekilde: Udslidt (1889)   
Impressionismen i malerkunsten – som perspektiv til Ludvigsbakke:  
Claude Monet: Boulevard des Capucines  
Auguste Renoir: Bal au Moulin de la Galette  
Til ’Et dukkehjem’:  
Palle Kjærulff-Schmidt: Et dukkehjem, tv-spil (1974), 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem 
(uddrag) 
Anne Valbjørn Odgaard: En ny kvinde gør sit indtog, Weekendavisen, Sektion: 
Bøger, 12. august 2016  
Ingmar Bergman: Scener fra et ægteskab (1974), afsnit 1, 24:31-31:20. 
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2522018800/scener-fra-et-aegteskab 
Suzanne Brøgger: af Kærlighedens Veje og Vildveje (1975) (uddrag) 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde:  

- Tekster fra Det Moderne Gennembrud, ca. 1870-1900. 
- Værk: Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879)  
- Realisme-begrebet 

Faglige mål:  
- Analyse og fortolkning af tekster i en litteraturhistorisk ramme 
- Skelne mellem realisme, naturalisme og impressionisme. 
- Drama-analyse 
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- Perspektivere samtidens debat i Det Moderne Gennembrud om 
kvindens rolle til hhv. 1970’erne og i dag.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriveøvelser.   
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 12 
 

Stilistik i prosa 

Indhold Fagtekster 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
”Stil og tone”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p203  
”Talesprog og skriftsprog”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p199  
”Sætningsopbygning”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p196   
(fokus: korte sætning vs. lange sætninger, punktumsprog vs. komma-sprog, 
polysyndese vs. asyndese, hypotakse vs. paratakse)  
”Konkrete eller abstrakte ord”: https://hbdansk.systime.dk/?id=c524  
”Dialekter og andre lektier”: https://hbdansk.systime.dk/?id=c528 (fokus: 
sociolekt/slang vs. ’neutralt’ sprog) 
Herudover lærerproduceret materiale om beskrivelse og lyrisk, prosaisk og 
retorisk sprog.   
 
Tekster til analyse: 
(korte tekster og korte tekstuddrag anvendes som eksempler på følgende 
stilistiske karakteristika:)  
Introduktion til stil og tone:  
H.C. Andersen: ”Den lille pige med svovlstikkerne” (1845)  
Beskrivende sprog: 
Ib Michael: af Vanillepigen (1991) (uddrag)  
Helle Helle: ”Køreplaner”, fra Rester (1995) 
Lyrisk vs. prosaisk stil:  
Josefine Klougart: af Stigninger og fald (2010) (uddrag) 
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891/1899) 
Jan Sonnergaard: af ”Tyveri”, fra Radiator (1997) (uddrag) 
Syntaks:  
Jan Sonnergaard: af ”Sex”, fra Radiator (1997)(uddrag) 
Christina Hesselholdt: ”Kælken”, ”Shake”, ”Landskabet i baljen”, fra Hovedstolen 
(1995) (uddrag) 
Camilla Christensen: af Jorden under Høje Gladsaxe (2002) (uddrag) 
Jakob Ejersbo: af Nordkraft (2002) (uddrag) 
Dy Plambeck: af Mikael (2014) (uddrag) 
Afsluttende øvelse:  
Lone Hørslev: af Fjerne galakser er kedelige (2005) (uddrag) 
 

Omfang 
 

14 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det sproglige stofområde:  

- Stilistik  
Faglige mål:  

- Analyse af prosaiske teksters stilistik, som fremadrettet skal kunne 
anvendes som en del af litteraturanalysen og af danskfaglige tekster i det 
hele taget.  
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- Stilistisk undersøgelse af en tekst ud fra stil og tone, beskrivende sprog, 
konkrete og abstrakte ord, talesprog, billedsprog og stilfigurer, 
typografiske virkemidler og tegnsætning, syntaks, lyrisk, prosaisk og 
retorisk stil. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriveøvelser.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 13 
 

Kommunikationsanalyse 

Indhold Fagtekster 
Denstoredanske.dk, om ”propaganda”:  
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/ 
Stilistik,_retorik_og_metrik/propaganda 
Dansklex, om simpel kommunikationsmodel:  
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/ 
DanskLex/kommunikation/kommunikation.aspx 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, flg. afsnit:   
Reklamer: https://hbdansk.systime.dk/?id=p227 (med forbehold for, at 
nedenstående er propaganda/kampagnefilm) 
Medieanalyse af reklamefilm: https://hbdansk.systime.dk/?id=p230 (med 
forbehold for, at nedenstående er propaganda/kampagnefilm) 
Obs: kompetencer fra retorik- og argumentationsforløb, begreber: toulmins 
argumentationsmodel og appelformer, se evt. titel 4.  
 
Tekster til analyse:  
Rådet for Sikker Trafik: Kom ud af din boble (2017), 
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/koer-bil-naar-du-koerer-bil 
Rådet for Sikker Trafik: Nederen forældre (2015), 
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/nederen-foraeldre  
Landbrug og fødevarer: Fremtiden er ikke så sort, som den har været (2009), 
produceret af Mensch, 
https://mensch.dk/perspektiver/landbrugssektoren/landbrug-og-fodevarer/  
(Perspektiv til Dreyers De naaede færgen, brugt i filmanalyse-forløb, titel 9)  
 

Omfang 
 

10 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det sproglige stofområde:  

- Kommunikationsanalyse med henblik på argumentation og retorik 
udtrykt visuelt og verbalt i kampagnefilm.  

Det mediemæssige stofområde:   
- Kampagnefilm og filmiske virkemidler. 

Faglige mål:  
- Kommunikationsanalyse af propaganda-/kampagnefilm, argumentation 

og filmsprog.  
- Skelne propaganda-kampagner fra kommercielle reklamer  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 14 
 

Modernisme og realisme  

Indhold Fagtekster 
Tinne Serup Bertelsen et. al: Litteraturhistorien på langs og på tværs:  

”7. 1890-2000: Modernisme og realisme”: https://litthist.systime.dk/?id=p126  

(fokus på 1900-1960, socialrealisme (Nexø), tidlig modernisme: 
ekspressionisme, futurisme (Kristensen, Bønnelycke), Efterkrigs-
/Hereticamodernisme (Hansen, Blixen) og 1960’er-
/Konfrontationsmodernisme (Seeberg, Rifbjerg).  

 
Tekster til analyse:  
Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet”, fra Asfaltens Sange (1918) 
Martin Andersen Nexø: Lønningsdag. En idyl (1900) (kanon) 
Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål”, fra Fribytterdrømme (1920) (kanon) 
Tom Kristensen: af Hærværk (1930) (to uddrag fra hhv. starten og slutningen af 
romanen).  
Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne”, fra Paradisæblerne og andre historier (1953) 
(kanon) 
Karen Blixen: ”Ringen”, fra Skæbneanekdoter (1958) (kanon) 
Peter Seeberg: ”Patienten”, fra Eftersøgningen og andre noveller (1962) (kanon) 
Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt”, fra Konfrontation (1960), ”Engang”, fra 
Amagerdigte (1965) (kanon) 
 

Omfang 
 

20 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde:  

- Realisme og modernisme  
- Tekster fra 1900-1965 inden for realisme og modernisme.  

Faglige mål:  
- Analyse og fortolkning af tekster i en litteraturhistorisk ramme i forhold 

til realisme og modernisme 1900-1965.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 15 
 

Digtanalyse  

Indhold Fagtekster 
Mette Ewald og Rikke Taber: Lyrik – når sproget spiller, Systime: 
”Intro til lyrik”: https://lyrik.systime.dk/?id=p219  
”Lyrik – en analysemodel”: https://lyrik.systime.dk/?id=p234   
”Teori – troper”: https://lyrik.systime.dk/?id=p146  
 
Tekster til analyse:  
Klaus Rifbjerg: ”Foster” og ”At elske”, fra Under vejr med mig selv (1956) 
Tove Ditlevsen: ”Den nye ejer” og ”Høst”, fra Pigesind (1939)  
Edith Södergran: ”Dagen bliver kølig …”(svensk titel: ”Dagen svalnar”) fra 
Dikter (1916), ”Triumf at være til” (svensk titel: ”Triumf att finnas till”, fra 
Septemberlyran (1918) (svensk tekst) 
Vita Andersen: ”Hun ser godt ud”, ”Lænken om min hals”, fra 
Tryghedsnarkomaner (1976) 
Michael Strunge: ”POLAROID PARANOID”, fra SKRIGERNE (1980), 
”Drømmens faner”, fra Vi folder drømmens faner ud (1981)

Omfang 
 

10 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det sproglige stofområde:  

- Billedsprog og stilistik  
Det litterære stofområde:  

- Digtanalyse  
- Fortsættelse af modernisme- og realisme-forløb, fx knækprosa-realisme 

hos V. Andersen og storbymodernisme/ny romantik hos Strunge.  
Faglige mål:  

- Analyse og fortolkning af digte ud fra analysemodellens parametre: det 
visuelle, komposition, det lydlige, udsigelse, syntaks, stil, motiver/tema.  

- Analyse og fortolkning af digte med fokus på relationen mellem det 
sproglige og betydningsmæssige med eller uden et litteraturhistorisk 
perspektiv, jf. placeringen af forløbet inden for både det sproglige og det 
litterære stofområde i forlængelse af modernisme og realisme-forløbet.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mundtlige oplæg.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 16 
 

Selvlæst værk 2: selvbiografi – mundtlighedsforløb 

Indhold Selvbiografier (enkelte er biografier):   
Abdul: David Lagercrantz og Zlatan Ibrahimovic: Jeg er Zlatan Ibrahimovic 
(2011) 
Berfin: Beck Weathers: Overladt til døden: min vej hjem fra Everest (2015) 
Christian: Charles Foster: Mit liv som dyr (2018) 
Emil: Dan Turell: Vangede billeder (1995) 
Kathrine: Linse Kessler og Michael Holbek: Linse – Jeg gør, hvad jeg vil (2014) 
Katja: Justin Bieber: Min historie (2011) 
Kristian: Barack Obama: Arven fra min far (1995) 
Kristoffer: Magnus Hansson: Altid fremad (2018) 
Majken: Anders Legarth Schmidt: Jeg løber (2018) 
Mark: Bodil Jørgensen: En rejse gennem bly og græs (2014) 
Mathias: Ulla Therkelsen: Vi kan sove i flyvemaskinen (2011)  
Mickey: B.S. Christiansen: B.S. Christiansen – et liv på kanten (2007) 
Mikkel: B.S. Christiansen: B.S. Christiansen – et liv på kanten (2007) 
Naja: Donald Spoto: Grace Kelly – en biografi (2009) 
Pernille: Linse Kessler og Michael Holbek: Linse – Jeg gør, hvad jeg vil (2014) 
Sasha: Linse Kessler og Michael Holbek: Linse – Jeg gør, hvad jeg vil (2014) 
Siri: Lotus Turell: Hemmeligheder for pige 
Sofie: Rushi Rashid: Et løft af sløret (2001) 
Tina: Linse Kessler og Michael Holbek: Linse – Jeg gør, hvad jeg vil (2014)

Omfang 
 

5 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
- Selvvalgt værk 2 
- Mundtlighed 

Faglige mål:  
- At udforme et mundtligt oplæg og øve at præsentere tekster 

mundtligt med brug af danskfaglige begreber og metode tæt på 
mundtlig eksamen.  

- Analyse af selvbiografisk værk med fokus på genre, komposition og 
stil 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde og mundtlig præsentation.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 17 
 

Nyeste tid 

Indhold Fagtekster 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime: 
”Litteratur”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p124  
Litteraturportalen, Gyldendal, litteraturportalen.gyldendal.dk, flg. afsnit:  
”Minimalisme og grotekser”: 
http://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Litteraturhistorie_medtiden/ 
Minimalisme_og_grotesker.aspx  
”Samfund og jegsprog i poesien – poetisk gennembrud”: 
http://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Nyeste_tid/ 
Samfund_og_jegsprog_i_poesien.aspx 
Vedr. Holberg:  
Brug litteraturhistorien, Systime:  
”Oplysningen: fornuftens tidsalder”: https://bl.systime.dk/?id=p169 
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Systime:  
”Perspektivering til i dag”: https://litthist.systime.dk/?id=p156) 
Litteraturportalen, Gyldendal:  
”Ludvig Holberg”:  http://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/perioder 
/oplysningstid/Holberg_Ludvig.aspx  
 
Tekster til analyse: 
Naja Marie Aidt: ”Torben og Maria”, fra Bavian (2006) 
Helle Helle: ”Globryllup”, fra Biler og dyr (2000) 
Caroline Albertine Minor: ”Sorgens have”, fra Velsignelser (2017) 
Caspar Eric: ”Jeg vågner alene i sengen”, fra 7/11 (2014)  
Theis Ørntoft: ”Den grønne offentlighed”, fra Yeahsuiten (2009)  
Ludvig Holberg: af Den politiske kandestøber (1722) (perspektiv) (kanon) 
Supplerende:  
Lyrikporten – 28 danske digtere, Gyldendal, 
http://28danskedigtere.gyldendal.dk/# 
(Caspar Eric, Theis Ørntoft)  
 

Omfang 
 

12 lektioner a 45 min. 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof:  
Det litterære stofområde:  

- Litteraturhistorie og tekster fra nyeste tid.   
Faglige mål:  

- Analyse og fortolkning af litteratur fra nyeste tid, fokus på følgende 
tendenser: minimalisme, ny realisme, grotesker, digitalpoesi, jeget og 
samfundet i poesien.   

- Placere tekster inden for realisme og modernisme og perspektivere 
tekster/genrer til litteratur før nyeste tid.  

- Anvende analyse-begreber og metoder til novelle- og digtanalyse og fra 
stilistik, som vi har lært i løbet af kurset. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, mundtlige oplæg.  
 

Retur til forside 
 
 


