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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF-enkeltfag 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Karen Mejer Overby 

Hold 18daa02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Noget om genrer 

Titel 2 Analyse af levende billeder 

Titel 3 Kortfilm 

Titel 4 Fortællinger om syndefald (litterær analyse) 

Titel 5 Selvfremstilling på sociale medier 

Titel 6 Skriftlighed i dansk 

Titel 7 Taler i en terrortid (retorik) 

Titel 8 Ud & se – rejser i lyrik  

Titel 9 Argumenter for forandring (Argumentation) 

Titel 10 Flygtninge i nyhedskredsløbet (Nyheder) 

Titel 11 I krig med virkeligheden (dokumentarisme) 

Titel 12 Litteraturhistorie fra oplysningstid til det moderne gennembrud 

Titel 13 Modernisme og realisme i første halvdel af 1900-tallet 

Titel 14 Danskopgave 

 



2 
 

Titel 1 

 

Noget om genrer 

Indhold Kernestof 

- Håndbog til dansk s.19-36.  
- Værk 1: Radiodrama.dk: Lillebror, Morten Aagaard, 

tilgået september 2019  
- Novelle: Torben og Maria, Naja Marie Aidt i Bavian, 

2006 
- Digt: ”Barndom”, Yahya Hassan i Yahya Hassan, 2013 
- Tove Ditlevsen: ”Barndommens gade”, i Lille Verden, 

Athænum, 1942 
- Værk 2: Kunsten at græde i kor, Erling Jepsen, 2002  
 

Supplerende stof 

- Madeleine eller Lille trist roman, Peter Adolphsen, ”Små 
historier” , 1996 

 

Omfang 

 

29 lektioner a 45 minutter / Ca. 280 sider 

Særlige fokuspunkter - Introduktion til de væsentligste træk ved fakta og 
fiktion, herunder faktakontrakt og fiktionskontrakt. 

- Kendskab til de litterære hovedgenrer (epik, herunder 
novelle og roman, lyrik og drama)  og deres væsentligste 
genretræk. 

- Værklæsning: ”Kunsten at græde i kor” med fokus på: 

o fortolkningshypotese,  

o personkarakteristik 

o  komposition 

o  teksten som eksempel på en roman 

Væsentligste arbejdsformer - Klassedialog 

- Læreroplæg 

- Gruppe- og pararbejde 

 
  

https://radiodrama.dk/lillebror
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Titel 2 

 

Analyse af levende billeder 

Indhold Kernestof 

- Krydsfelt, Berit Riis Langdahl m.fl. Gyldendal 2011 
s. 329-338 

- "Ung mand falder" Martin de Thura (2007). 
 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 minutter / Ca. 70 sider 

Særlige fokuspunkter - Tilegnelse af analyseredskaber til analyse af 
levende billeder med fokus på:  

o Fortælleforhold 

o  Billedbeskæring 

o  Perspektiv 

o Kamera 

o  klipning, belysning 

o  symbolske billeder 

o  lyd 

- Personkarakteristik 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Klassedialog 
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Titel 3 

 

Kortfilm 

Indhold Kernestof 

• Faglige forbindelser i dansk, Solveig Bennike m.fl. 

Dansklærerforeningens forlag 2005, s. 142-143 

• Krydsfelt, Berit Riis Langdahl m.fl. Gyldendal 2011, s. 316-

318 

• Syv parametre for den fortællende kortfilm, Richard Raskin, 

www.mediepedagogene.no 2008 

• Lovefield, Mathieu Ratthe, 2004 

• 9 meter, Anders Walther 2012 

• Ude i skoven, Lisa Svelmøe 2013 

 

Supplerende stof:  

Kortfilm anvendt i projektforløb: 

• Sniffer, Bobbie Peers 2006 

• En eftermiddag, Søren Green 2014 

• Det korte liv, Janus Metz 2014 

• Sommer i Tyrol, Anna Neye 2010 

• Jeg er bare den logerende, Lone Scherfig 2008 

• Placebo, Johanna Stentorp 2013 
 

Omfang 

 

13 lektioner á 45 minutter / ca. 40 sider 

Særlige fokuspunkter • At træne analyse med hensyn til filmiske virkemidler 
• Øvelse i at omdanne teoretisk materiale til en operationel 

model til analyse 
• Træne analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive 

medietekster 
• Træne formidlingsbevidsthed og formidling af projektarbejde 
• Dramaturgiske modeller 
• Raskins 7 parametre 

 

Væsentligste arbejdsformer • Klasseundervisning 

• Gruppearbejde, herunder matrixgrupper 

• Projektarbejde 

• Mundtlige fremlæggelser med visuel præsentation 

 

 
  

http://www.mediepedagogene.no/
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Titel 4 

 

Fortællinger om syndefald 

Indhold Kernestof 

• Perspektiver i dansk - Grundbog, Mads Rangvind og 

Mimi Sørensen s. 17-18 og s. 62-85 

• Perspektiver i dansk – Antologi: 

• ”Adam og Evas dagbog”, Mark Twain, (uddrag), 

1931 

• ”Evas dagbog”, Mark Twain, (uddrag), 1905 

• ”Sit eget system”, Helle Helle, Biler og Dyr, 

2000 

• ”Drivhuset”, Anders Bodelsen, Drivhuset, 1965 

• Lindormen, (folkevise) 

• ”Hed August”, Knud Holst, Min bedstefars nat 

og andre almanakhistorier, 1978 

Supplerende stof: 

• ”De tre veninder”, Jesper Wung Sung i Og havet klapper, 
2000 

Omfang 

 

24 lektioner a 45 minutter / ca. 60 sider 

Særlige fokuspunkter • At træne analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive 

tekster 

• At kunne anvende fortolkningshypoteser som et styrende 

redskab for analyse af fiktive tekster 

• Opnåelse af fortrolighed med og evne til at benytte 

følgende begreber: 
o Analyse 
o Tema 
o Fortæller 
o Synsvinkel 
o Personkarakteristik 
o  Miljøkarakteristik 
o Konkrete og abstrakte elementer 
o Fortolkning 
o Intertekstualitet 
o Perspektivering 
 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Individuelt skrivearbejde 

- Klasssedialog 

- Remediering 
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Titel 5 Selvfremstilling på sociale medier 

Indhold Kernestof 
 

- Perspektiver i dansk s.86-111 
- ”Jeg har en samtale”, Caspar Eric i 7/11, 2014 
- Digte uden titel af Kasper Bjerre i Svovl, 2016 
- ”Profilbilleder”, anonym i Den lyserøde elefants guide til de 

sociale medier, 2016 
- I år fik mit gymnasium en onlinekalender med kønne piger og 

sjofle kommentarer, Amalie Haun, Politiken d. 12.12.2016 
- Min ærlighed, Fie Laursen på YouTube 
- Skam dig Emma, Line Hoeck, 2015 (dokumentar) 
- Uploaded, Medierådet for børn og Unge, 2017 
 
Supplerende stof 

- Youtubekanaler og facebooksider som er anvendt i 
løsningen af opgaver i forløbet. Disse afhænger af 
elevernes egne valg og kan således ikke nærmere 
betegnes. 

- Someone stole naked pictures of me – this is what I did 
about it, Emma Holten, 2015 

- Deadline,  August 2015 (Debat mellem Emma Holten og 
Sørine Godtfredsen) 

- WebHELP, Reklamevideo fra Call Me, 2017 
- Tea end consent, det britiske politi, 2015 
 

Omfang 

 

19 lektioner a 45 minutter / ca. 100 sider 

Særlige fokuspunkter - Afkodning af tekster fra sociale medier ved hjælp af 
mediesociologiske begreber:  

o Branding 
o Vareliggørelse 
o Autenticitet 
o Selvfremstilling 
o Frontstage 
o Backstage 
o Middle region 
o Medkonstruktion af identiteter 
o Indtryksstyring 
o identitet i praksis 
o Identitet over tid 
o  

- Sproglig analyse af forskellige typer tekster fra sociale 
medier 

o Face 
o Facetrusler 
o Facework 
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- Analyse og karakteristik af effekten af fire typer direkte 
sproghandlinger: 

o Samtalestrukturerende  
o Informerende 
o Følelses- og holdningsudtrykkende  
o Handlingsregulerende 

- Kendskab til direkte og indirekte sproghandlinger 
 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Individuelt skrivearbejde 

- Klassedialog 
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Titel 6 

 

Skriftlighed i dansk 

Indhold - Forløbet dækker over omlagt skriftlighed, samt arbejde med at 

introducere og stilladsere til skrivning af eksamengenrerne i HF. 

Dertil er anvendt styredokumenter fra undervisningsministeriet 

for prøven i skriftlig dansk for HF 2019 og eksempelstile fra 

FIP-kursus i de nye skriftlige genrer. 

  

- Der er arbejdet procesorienteret med skrivning og løbende 

feedback, blandt andet ved hjælp af peer-to-peerfeedback 

mellem skrivemakkere og skriftlig bearbejdning af feedback fra 

lærer. 

 

- Der er læst individuelt valgte uddrag af bogen; 

 

o Guide til skriftlig dansk i HF, Anders Østergaard, Systime 

2017 

o  

Omfang 

 

Ca. 35 lektioner a 45 minutter / ca. 30 sider 

Særlige fokuspunkter - Skrivning af eksamensgenrer i dansk 

- Redegørelse 

- Diskussion 

- Skriftlig formidling af analyse 

- Bearbejdning af feedback fra lærer 

- Modtagelse og formidling af feedback 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuel skrivning med mulighed for vejledning 

- Kreative skriveøvelser 

- Gruppearbejde 

- Peer-to-peerfedback 
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Titel 7 

 

Taler i en terrortid 

Indhold Kernestof 
- Perspektiver i dansk - Grundbog s.112-131 
- Forskellige taler eller uddrag af taler: 

o Bush's tale på 9/11 (video) 
o Poul Nyrup Rasmussens tale ved SID´s kongres 

13.09.2001 (uddrag) 
o Helle Thorning-Schmidts tale ved mindehøjtidelighed for 

terrorangrebet mode Krudttønden og synagogen i 
Krystalgade d.16.02.2015 

o Lars Løkke Rasmussens tale ved mindehøjtideligheden i 
Vor Frue Kirke d.27.07.2011 efter Breiviks angreb i Oslo 
og på Utøya 

o Antoine Leiris, "Brev fra Melvil", 2015 
- I får ikke mit had, Antoine Leiris, 2015 

 

Omfang 

 

14 lektioner a 45 minutter / 40 sider 

Særlige fokuspunkter - Introduktion til centrale begreber i retorik:  

o Logosappel 
o Etosappel 
o Patosappel 

- Introduktion til centrale stilistiske virkemidler: 
o Antitese 
o Retorisk spørgsmål 
o Gentagelsesfigurer, herunder:  

▪ Anafor 
▪ Triade 
▪ Allitteration 
▪ Assonans 

- Introduktion til billedskabende sprog og billedsprog: 
o Scenisk fremstilling 
o Beskrivende adjektiver 
o Konkrete substantiver 
o Dynamiske verber 
o Sammenligning 
o Metafor, herunder:  

▪ Besjæling 
▪ Personifikation 

- Retoriske virkemidler i anvendelse både mundtligt og 
skriftligt.  

- Anvendelse af retoriske virkemidler i skrivning af egne taler 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Individuelt skrivearbejde 

- Klasseundervisning 
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Titel 8 

 

Ud & Se – rejser i lyrik 

Indhold Kernestof 
- Perspektiver i dansk – Grundbog s. 172-188 

  
- Perspektiver i dansk - Antologi  s.59-70: 

• ”Præludium”, Steen Steensen Blicher, Trækfuglene, 
1838 

• ”Vildvej”, Ursula Andkjær Olsen, Ægteskabet mellem 
vejen og udvejen, 2005 

• ”Hiemvee”, Adam Öehlenschläger, Fraværelsen 
1805 

• ”En stor sten af en lille sten at være”, Mette 
Moestrup, kingsize 2006 

• ”Paa Memphis station, Johannes V. Jensen, Digte, 
1906 

• ”I Spisevognen”, Klaus Rifbjerg, Fut fut fut, 2014 
• Værk 3: Under vejr med mig selv, Klaus Rifbjerg, 

1956 
 

Omfang 

 

18 lektioner a 45 minutter / ca. 50 sider 

Særlige fokuspunkter - Der er arbejdet med analyse af lyrik ud fra følgende 
begreber: 

o Centrallyrik 
o Interaktionslyrik 
o Indre komposition 
o Ydre komposition 
o Fast eller fri form 
o Semantiske skemaer 

- Desuden er der anvendt kendte begreber vedrørende 
stilistik og billedsprog i digtanalysen 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Individuelt skriftligt arbejde, herunder kreative 

skriveøvelser 

- Arbejde med remediering og multimodal tekstproduktion 

- Mundtlig fremstilling af analyse (eksamenstræning) 
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Titel 9 

 

Argumenter for forandring 

Indhold Kernestof 
- Perspektiver i dansk - Grundbog s.144-163; 165-169  
- Perspektiver i dansk - Antologi s.53-56  

o ”Planeten står ved en skillevej”, Mark Desholm m.fl. 
Altinget.dk, 16.09.2016 

o ”Skovene”, Thorkild Bjørnvig, Epimetheus - 
Miljødigte 1990  

- Before the flood, Leonardo DiCaprio, Fischer Stevens, Martin 
Scorsese, 2016  

- Nature Is Speaking – Julia Roberts Is Mother Nature, 2014 
 Supplerende stof 

- ”Hvem har ansvaret for at løse det globale klimaproblem?” 
Af flere medlemmer af Landsudvalget i Klimabevægelsen i 
Danmark. 28/8-2009 

- ”De nuværende klimaændringer er helt overvejende 
naturlige”, debatindlæg i Jyllandsposten 31/5-2017 

- "Deadline"  på DR d.15.08.2018 (tidskode 15:03-20:45): 
- Tre film udarbejdet af Conservation International i 2014: 

• Nature Is Speaking – Harrison Ford is the Ocean 
• Nature Is Speaking – Kevin Spacey is the Rainforest 
• Nature Is Speaking – Penélope Cruz is the Water 

Omfang 

 

24 lektioner a 45 minutter / ca. 50 sider 

Særlige fokuspunkter - Argumenters bestanddele: 

o Pointe 
o Begrundelse 
o Grundantagelse 

- Argumentationsgreb: 

o Ekspertargument 
o Autoritetsargument 
o Erfaringsargument 
o Inddragelse af eksempler 
o Generalisering 
o Ordvalgsargument 
o Naturlighedsargument 
o Glidebaneargument 
o Skræmmeargument 
o Ad hominem-argument 
o Stråmandsargument 

- Vurdering af argumentation: 

o Hæderlighed og vægt 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Mundtlige fremlæggelser 

- Individuelt skriftligt arbejde 
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Titel 10 

 

Nyheder 

Indhold  
- Perspektiver i dansk - Grundbog s.270-278; 280-284; 286-

287; 289; 291-294 øverst; 295-299. (Det vil sige de 
væsentligste dele af kapitlet ”Flygtninge i nyhedskredsløbet” 

- Perspektiver i dansk – Antologi s.105-107; 110  
o "Politiken mener: Nordens Ungarn 
o Flygtningepres åbner for ny kurs (begge trykt på forsiden 

af "Politiken" d. 10.9.15) 
o ”White Girl blive medlem af forening”, i White Girl 2, 

Christina Hagen, 2017 
- Syrien - Den brændte jord 1, Nagieb Khaja, 2016 

 

Omfang 

 

19 lektioner a 45 minutter / ca. 50 sider 

Særlige fokuspunkter - Analyse af forskellige typer nyhedsformidling 
- Kende til begreber der kan anvendes i analysen af 

nyhedsformidling 
o Nyhedskredsløb 
o Nyhedstrekanten 
o De fem nyhedskriterier 
o Genretræk i informerende genrer og opinionsgenrer 

- Nyheder på de sociale medier 
- Fake news 
- Nyhedssatiren 

 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Individuelt skrivearbejde 

- Klassedialog 
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Titel 11 

 

I krig med virkeligheden 

Indhold Kernestof: 
- Perspektiver i dansk - Grundbog s.48-49; 51-52; 240-248; 

261-265 
- Værk 4: Skyggen af en helt, Laurits Munch-Petersen 2015 

(læst som værk) 
- Hvor solen græder -  en fortælling fra Syrien, Puk Damsgård 

2014 i Perspektiver i dansk – Antologi s.101-102 
- Mikael, Dy Plambeck, 2014 i Perspektiver i dansk – Antologi 

S.103-104 
  
Supplerende stof: 

- Perspektiver i dansk - Grundbog s.250-259 (repetition af 
filmiske virkemidler) 
 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 minutter / 75 sider 

Særlige fokuspunkter - Kendskab til tre typer dokumentarer: 

o Den autoritative 
o Den observerende 
o Den interagerende 

- Analyse og fortolkning af dokumentarfilm 
- Produktion af egne dokumentarfilm med fokus på at leve op 

til den valgte types særlige træk 

- Fortællende journalistik som dokumentarisme 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Klassedialog 
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Titel 12 

 

Litteraturhistorie fra oplysningstid til det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof 
• Litteraturhistorien på langs og på tværs, Tinne Serup Bertelsen 

m.fl. Systime (ibog), 2019 om oplysningstid, romantik 
herunder nationalromantik og romantisme, samt det moderne 
gennembrud 
o  Oplysningstiden (p123; p151; p151; c368; c370; c380) 
o 1800-1870: Romantikken (p124) 

• Romantikkens samfund: Fra enevælde til 
demokrati (p161) 

• Livssyn (p157) 
• Nyplatonisme og Schack Staffeldt (p158) 
• Universalromantik: Adam Oehlenscläger og 

H.C. Andersen (p159) 
• Den religiøse digtning og N.F.S. Grundtvig 

(p160) 
• Nationalromantikken i Danmark (p162) 
• Romantisme (p165) 
• Overgangen til det moderne gennembrud 

(p167) 
o 1870-1890: Det moderne gennembrud (p125) 

• Det moderne gennembruds samfund (p138) 
• Livssyn og syn på litteraturen (p139) 
• Skrivestil og sprog (p140) 
• Det moderne gennembruds genrer (p141) 
• Det moderne gennembruds temaer: Køn, 

klasse og kirke (p142) 
  

• Uddrag af Jean de France (ID: c1388) af Ludvig Holberg 
• Morgenvandring af Adam Oehlenschläger 
• Danmarks trøst af N.F.S. Grundtvig 
• Danmark mit fædreland af H.C. Andersen 
• "Hjertet der sladrede" af Edgar Allan Poe 
• Værk 5: Et dukkehjem af Henrik Ibsen (læst som værk) 
• ”Nådsensbrød”, Henrik Pontoppidan, Fra Hytterne, 1887 

 

Omfang 

 

30 lektioner a 45 minutter/ ca. 160 sider 

Særlige fokuspunkter - Læsning af litteraturhistorisk fremstilling 

- Analyse af litterære tekster med litteraturhistorisk 
perspektivering 

Væsentligste arbejdsformer - Gruppearbejde 

- Klassedialog 

- Individuelt arbejde 

 
  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p124&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p157&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p158&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p160&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p162&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p165
https://litthist.systime.dk/?id=p167
https://litthist.systime.dk/?id=p167
https://litthist.systime.dk/?id=p125
https://litthist.systime.dk/?id=p138
https://litthist.systime.dk/?id=p139
https://litthist.systime.dk/?id=p140&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p141&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p142&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p286
https://litthist.systime.dk/?id=p250&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p252&L=0
https://kalliope.org/da/text/andersen1851a0
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Titel 13 

 

Modernisme og realisme 

Indhold - Litteraturhistorien på langs og på tværs, Tinne Serup Bertelsen 
m.fl. Systime (ibog), 2019 om dele af 1900-tallets litteratur. 
Der er brugt følgende afsnit: 

o 1890-2000: Modernisme og realisme (p126) 
o 1900-tallets stilretninger (p170) 
o Det moderne samfund (p169) 
o Tidlig modernisme (1890 - 1945) (p171) 
o Folkelig realisme og socialrealisme (1900-1945) 

(p172) 
o Efterkrigsmodernisme (1945-1960) (p173) 
o 60'er-modernisme (p174) 

- Det blomstrende slagsmål, Tom Kristensen, 1920 
- Ångest, Pär Lagerkvist, 1916 
- Murerne, Martin Andersen Nexø, 1918 
- Paradisæblerne, Martin A. Hansen, 1953 
- Det ubeskrevne blad, Karen Blixen, 1957 
- Spionen, Peter Seeberg, 1982 

Omfang 

 

15 lektioner a 45 minutter / ca. 60 sider 

Særlige fokuspunkter - Træning af litterær analyse af digte og noveller 

- Stilretningerne modernisme og realisme 

- Eksistentialistiske tanker i første halvdel af 1900-tallets 
litteratur 

Væsentligste arbejdsformer - Individuel eksamenstræning 

- Mundtlig fremstilling 

- Gruppearbejde 

 
  

https://litthist.systime.dk/index.php?id=frontpage&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p126
https://litthist.systime.dk/?id=p170&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p169&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p171&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p172
https://litthist.systime.dk/?id=p173&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=p174
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Titel 14 

 

Danskopgaven 

Indhold - Værk 6: Radiator, Jan Sonnergaard, Gyldendal, 1997 (læst 
som værk) 

- ”Portræt af Jan Sonnergaard” i Danske forfattere, Systime i-
bog, Anne Bøndergaard. (p2443) 

- Alt for meget litteratur brokker sig i disse dage, Jan Sonnergaard 
i Information d.10.12.1997 
(https://www.information.dk/debat/1997/12/lidt-
litteratur-brokker-dage senest tilgået d.29.04.2019) 

- Vejledning til skrivning af en akademisk opgave 
udarbejdet af lærer 

Omfang 

 

12 lektioner a 45 minutter / ca. 175 sider 

Særlige fokuspunkter - Skriftlig fremstilling af litterær analyse 

- Skrivning af en akademisk opgave 

Væsentligste arbejdsformer - Individuelt skrivearbejde 

- Gruppearbejde 

 

https://www.information.dk/debat/1997/12/lidt-litteratur-brokker-dage%20senest%20tilgået%20d.29.04.2019
https://www.information.dk/debat/1997/12/lidt-litteratur-brokker-dage%20senest%20tilgået%20d.29.04.2019

