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Undervisningsbeskrivelse  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse Hf-enkeltfag, turboforløb 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer Felicia Bundgaard Weile 

Hold 4gdaaeh1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion, genre og litterær analyse  

Titel 2 Argumentation og retorik 

Titel 3 Grammatik og skriftlighed 

Titel 4 Billedsprog og lyrik 

Titel 5 Middelalder, folkeviser og folkeeventyr 

Titel 6 Oplysningstiden 

Titel 7 Romantikken 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Modernisme og eksistentialisme 

Titel 10 Filmiske virkemidler 

Titel 11 Journalistik  

 



 

Side 2 af 12 

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

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Introduktion, genre og litterær analyse 

Indhold Primær litteratur: 
Leif Davidsen: ”10 minutter i vor tid” 
Helle Helle: ”En stol for lidt” 
Johannes V. Jensen: ”Bo’l” 
Jens Rosendal: ”Du kom med alt det der var dig” 
Herman Bang: Den sidste balkjole 
Johannes V. Jensen: ”Nåede de færgen?” 1925 
Selvvalgt værk 
 
Ole Schultz Larsen : ”Håndbog til dansk” s.20-28, 33-35, 40-51 og 54-70 
(3. udgave) (2017) Systime 
 
Sekundær litteratur: 
Rokokoposten.dk 
Yahya Hassan: “Barndom” (2013) 
 
Film: 
Danish mother seeking (reklame) 
Lotte Svendsen: Café Hector (kortfilm) (1996) 
Carl Th. Dreyer: “De nåede færgen” (1948) 
Klip fra: Paradise Hotel, Drengene fra Angora, Operation x, Leasy reklame 
 
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Introduktion til faget, arbejde med genre, samt fakta- og fiktionskoder, dob-
beltkontrakt og performativ biografisme 
Derefter fokus på analytiske begreber i tekstanalyse, herunder: 
Fortællertyper, komposition, konflikter, tid og miljø, personkarakteristik, frem-
stillingsformer. 
 
Klassen har desuden lavet en bogmesse med et selvvalgt værk. De skulle læse, 
analysere og præsenterer  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, arbejdsspørgsmål, gruppearbejde, matrix, individuelt arbej-
de, læreroplæg, skriftlige fremstillinger, kreative skriveøvelser og fremlæggelser
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 Argumentation og retorik
Indhold Klumme: Rene Fredensborg: ”Afskaf SU – og spis mere havregrød” 

Artikel: ”Vi voksne har ansvaret for de unges druk” 
Deadline 20. aug. 2017 – Hårde straffe 
Lars Løkkes nytårstale 2017 
Dronningens nytårstale 2017 
Pia Kjærsgaards tale ved dansk folkepartis Grundlovsfest 2003 
 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” s. 150-156, 157-161 (3. udgave) 
(2017) Systime 
 

Omfang 
 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivelse og styrkemarkører. 
Fokus på redegørelse af tekster 
Øvelser i at finde hovedpåstande i tekster og debatter.  
Ciceros pentagram, talegenrer, appelformerne, - find i forskellige taler  
Skriv og hold selv en tale 
 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, individuelt arbejde, læreroplæg, klasseundervisning, 
fremlæggelser.
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Grammatik og skriftlighed  

Indhold Sproget.dk/leg-og-ler 
dansk.onlineproever.dk 
Facebooktekst 
Komma- basisreglerne 
De tre skriftgenrer - powerpoints 
Skriftlig dansk i hf – på nettet – Anders Østergaard, kapitel 3, 4 og 5 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Ordklasser, tegnsætning, sætningsanalyse. Vi har fokuseret på at basale gramma-
tikregler i forbindelse med afleveringer. Eleverne har skulle rette deres egne tek-
ster, samt finde og rette fejl i udleverede tekster/ afleveringer, herunder tekster fra 
facebook.  
Fokus på skriftsprog og talesprog.  
Fokus på de tre skriftlige genrer

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriveøvelser, quizzer/prøver på nettet, genafleveringer, læreroplæg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Lyrik og billedsprog 
 

Indhold Benny Andersen: ”Noget at leve op til” 
H.C. Andersen: ”Det døende barn” 
Tove Ditlevsen: ”Blinkende lygter” 
Tom Christensen: ”Angst” 
 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” s. 112-122 (3. udgave) (2017) Systime 
 

Omfang 
 

ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus på forskellige sproglige billeder, idiomer, strukturelle metaforer, oriente-
ringsmetaforer, besjæling, personifikation, tingsliggørelse, ordsprog og symboler, 
metonymier. 
Indre komposition i lyrik.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, fremlæggelser, læreroplæg 

 



 

Side 6 af 12 

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

Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Middelalder, folkeviser og folkeeventyr 

Indhold Ebbe Skammelsøn 
Harpens kraft 
Brødrene Grimm (Oversat af Villy Sørensen 1995) ”Rødhætte” 1821 
Charles Perrault: ”Rødhætte” 1697   
Rumleskaft 
 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: ”Litteraturhistorien på langs og på 
tværs” (Systime) – kapitel ”Middelalder” 
 

Omfang 
 

16 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har vi fokuseret på middelalderen og dens forskellige genrer. Vi har 
fokuseret på de temaer der bliver behandler i middelalderens litteratur. Fokus på 
ridderviser, trylleviser og folkeeventyrets temaer. Sammenligning af to forskelli-
ge versioner af rødhætte. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

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

Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Oplysningstiden 

Indhold Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: ”Litteraturhistorien på langs 
og på tværs” (Systime) – kapitel 4 ”Oplysningstiden” 
Ludvig Holberg: Epistola CCCXC (Epistel nr. 390) 
Historien om Danmark – Enevælde og Oplysningstid (tv-serie) 
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (værk) 
Hans Adolph Brorson: ”Her vil ties, her vil bies” (1765) 
 

Omfang 
 

Ca 18 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Vi har i dette forløb fokuseret på at få et indblik i Danmark, danskernes leve-
vilkår og de strømninger der ses i Oplysningstiden.  
Derudover har vi fokuseret på pietismen og epistlen som genre overfor dra-
maet.  
Syllogismer 
Påstand, belæg og hjemmel i Erasmus Montanus

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, gruppefremlæggelser, gruppearbejde og indi-
viduelt arbejde. 

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

Retur til forside 
 
Titel 7 
 

Romantikken 

Indhold Primære tekster 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og 
på tværs (systime) – Kapitel 5, Romantikken 
 
A.W. Schack von Staffeldt – ”Indvielsen” (1804) 
Adam Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1802) 
Thomasine Gylembourg: ”Den lille Karen” (1830) 
H.C. Andersen: ”Skyggen” (1847) 
N.F:S Grundtvig: ”Dejlig er den himmelblå” (1810) + original med 19 vers 
St. St. Blicher ”Sildig opvaagnen” (1828) (værk) 
 
Sekundære tekster/værker: 
Peter Faber ”Sikke en voldsom trængsel” (1848) 
H.C. Andersen: ”Grantræet” (1844) 
”Guldhornene 001” podcast af Third Ear (2009) 
Kirkegaards skrifter (sks.dk) Tekst 1.2, Enten-Eller, Diapsalmata + selvvalgte 
aforismer på hjemmesiden 
 
C. W. Eckersberg: ”Bella og Hanna. M.L. Nathansons ældste døtre” (1820) 
(maleri) 
Emil Bærentzen: ”Familiebillede” 1828 (maleri) 
 

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Vi har fokuseret på de strømninger der er gennemgåede for romantikken 
Nyplatonisme 
Idealisme 
Universalromantik 
Nationalromantik 
Biedermeier 
Romantisme. 
Denotation og konnotation 
 
Vi har læst ”Sildig Opvaagnen” som værk med fokus på den upålidelige fortæl-
ler. Vi har haft fokus på malerkunsten i romantikken og dens strømninger. 
   
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, individuelt arbejde, retssag, gruppearbejde. 

Retur til forside 
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Titel 8 
 

Det moderne gennembrud 

Indhold Faglitteratur 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på 
tværs (systime) – Kapitel 6, ”Det moderne gennembrud” 
Primære tekster 
Georg Brandes: ”Indledningsforelæsning” til Hovedstrømninger i det 19de Aar-
hundredes Literatur ” (1871) 
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891) 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsens brød” (1887) 
Herman Bang: ”Foran alteret” (1880) 
Herman Bang: ”Fattigliv” (1880) 
Amalie Skram: ”Karens jul” (norsk) (1885) 
Henrik Ipsen: ”Et Dukkehjem” (værk) (1879) 
Palle Kjærulff-Schmidt: ”Et dukkehjem” (1974) (Drama) 
 
Malerier: 
PS Krøyer -  Italienske landsbyhattemagere, 1880 
Erik Henningsen -  ”Sat ud” 1892 
H.A. Brendekilde ”Udslidt” 1889 
Michael Ancher ”Den drunknede” 1896 
H.A. Brendekilde -”En landevej” 1893 
Erik Henningsen ”Barnemordet” 1886

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har i dette forløb fokuseret på de nye strømninger der overtager Danmark efter 
romantikken – der begyndte med Brandes forelæsning. Vi har fokuseret på de tre 
k’er, køn, kirke og klasse og undersøgt samfundskritikken i forskellige tekster fra 
Det moderne gennembrud.  
Vi har sammenlignet billeder fra Det moderne gennembrud med billeder fra ro-
mantikken.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser 

Retur til forside 
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Titel 9 
 

Modernisme og eksistentialisme 

Indhold Faglitteratur 
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på 
tværs (systime) – Kapitel 6, ”Det moderne gennembrud” 
Primære tekster 
Georg Brandes: ”Indledningsforelæsning” til Hovedstrømninger i det 19de Aar-
hundredes Literatur ” (1871) 
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891) 
Henrik Pontoppidan: ”Naadsens brød” (1887) 
Herman Bang: ”Foran alteret” (1880) 
Herman Bang: ”Fattigliv” (1880) 
Amalie Skram: ”Karens jul” (norsk) (1885) 
Henrik Ipsen: ”Et Dukkehjem” (værk) (1879) 
Palle Kjærulff-Schmidt: ”Et dukkehjem” (1974) (Drama) 
 
Malerier: 
PS Krøyer -  Italienske landsbyhattemagere, 1880 
Erik Henningsen -  ”Sat ud” 1892 
H.A. Brendekilde ”Udslidt” 1889 
Michael Ancher ”Den drunknede” 1896 
H.A. Brendekilde -”En landevej” 1893 
Erik Henningsen ”Barnemordet” 1886

Omfang 
 

Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Vi har i dette forløb fokuseret på de nye strømninger der overtager Danmark efter 
romantikken – der begyndte med Brandes forelæsning. Vi har fokuseret på de tre 
k’er, køn, kirke og klasse og undersøgt samfundskritikken i forskellige tekster fra 
Det moderne gennembrud.  
Vi har sammenlignet billeder fra Det moderne gennembrud med billeder fra ro-
mantikken.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser 
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Titel 10 
 

Filmiske virkemidler i kortfilm, spillefilm og dokumentarer 

Indhold Faglitteratur 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” s. 223-229, 234-240, 305-309(3. 
udgave) (2017) Systime 
Dogmefilm/spillefilm 
Thomas Winterberg: ”Festen” (1998) dogmefilm, Nimbus film  
Kortfilm 
Dennis Petersen, Frederik Meldal Nørgaard ”Kuppet” (2000) Filmskolen 
Fred Breinersdorfer, Sigi Kamml: ”Sommersontag” (2008) Tyskland 
Tobias Gundorff Boesen : ”Et dukkehjem” (2013) Zentropa Stormtroopers 
Dokumentar 
Nicole N. Horanyi: ”En fremmed flytter ind” (2017) Det danske filminstitut 
Mockumentary 
Christoffer Dibbern & Mikkel Hjort-Pedersen: ”Koldt på toppen” (2017)

Omfang 
 

Ca 24 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Vi har i dette forløb fokuseret på forskellige former for film, samt deres 
virkemidler. Vi har fokuseret på  
Filmiske virkemidler,  
Dogmebegreber, 
Symboler i film, 
Modsætninger 
Forskellige dokumentarfilm 
Autenticitetsmarkører 
Fakta- og fiktionskoder

Væsentligste arbejds-
former 

Læreroplæg, klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, frem-
læggelser 
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Titel 11 
 

Journalistik  

Indhold Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” s. 197-223 (3. udgave) (2017) 
Systime 
 
Diverse nyhedsartikler 
Opdateres ….. 
 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Fokus på forskellige former for journalistik, herunder 
Fortællende journalistik, de 5 nyhedskriterier, stofområder, nyhedstrekan-
ten 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Læreroplæg, klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, 
fremlæggelser

 
 


