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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Anette Schulz Petersen (SC) 

Hold 2A daa 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb: novelle- og lyrikanalyse 

Titel 2 Middelalder: folkeviser og folkeeventyr  

Titel 3 Taler: retorik- og argumentationsanalyse. 

Titel 4 Oplysningstiden og Holberg 

Titel 5 Romantik og romantisme 

Titel 6 Fantastisk litteratur 

Titel 7 Dokumentargenren 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Nyhedsformidling 

Titel 10 Modernisme og realisme 1900 - 2000 

Titel 11 Fortællende journalistik  

Titel 12 Værklæsning: Drapa – sproglig analyse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Læsekursus og introduktion til danskfaget 

Indhold Værk 1: Radiator af Jan Sonnergaard 
Analysemodel 
Om Jan Sonnergaards Radiator på 
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zsonnergaard00/zjansonnergaard03 
 
Til en Veninde af Emil Aarestrup 
Den hæslige by, K-O-N-T-R-O-L og REKLAME af Michael Strunge 
BARNDOM af Yahya Hassan 
Barndommens gade af Tove Ditlevsen 
Væbnet med ord og vinger (2018) portrætfilm om Michael Strunge, instruktør Torben 
Skjødt Jensen  
Hjulet, Peter Seeberg 
 
 
Om fortælleren og komposition i papirer udleveret af læreren (kopier fra Håndbog 
til dansk) 
Om realisme i Litteraturens begreber 
Om Sonnergaard i I-bogen, Litteraturhistorien på langs og på tværs 

 

Omfang 

 

20 x 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

At blive bevidst om forskellige læsestrategier 
At kende til funktionel læsning 
At øve novelleanalyse 
At kende til realisme og Jan Sonnergaards forfatterskab 
At øve forskellige notatteknikker 
At øve læsehastighed 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde 

 

 

 

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zsonnergaard00/zjansonnergaard03
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Titel 2 

 

Middelalder - Folkeviser og folkeeventyr 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs 

Om middelalderen 

o Middelalderens litteratur 

o Folkeviser 

o Folkeeventyr 

 https://litthist.systime.dk/?id=p121 

 https://litthist.systime.dk/?id=p220&L=0 

 https://litthist.systime.dk/index.php?id=135 

 https://litthist.systime.dk/?id=p136 

  

 Litteraturens veje 

o https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=89#c178 

 

Folkeviser: 

 Harpens kraft 

 Germand Gladensvend 

 Ebbe Skammelsøn 

 Sorten muld:     Venelite: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3fT_itbpE0 

Ravnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=JBRukQ4d7zc 

Folkeeventyr: 

 Prinsessen med de 12 par guldsko 

 De 12 brødre 

 De elleve Svaner 

 

Perspektivering: 

HC Andersen: De vilde Svaner (1838) 

Film: De vilde svaner (2009) Instruktør Ghita Nørby og Peter Flinth 

 

Omfang 

 

18 x 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

At kende periodens vigtigste kendetegn.  

At kende genrenes karakteristika, herunder struktur, tematik, sprog, opbygning. 

At lave en sammenhængende analyse af trylleviser, ridderviser og folkeeventyr.  

At kende til psykologisk tolkning. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Visualiseringsøvelser, læreroplæg, skriftligt arbejde, pararbejde. 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p121
https://litthist.systime.dk/?id=p220&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135
https://litthist.systime.dk/?id=p136
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=89#c178
https://www.youtube.com/watch?v=E3fT_itbpE0
https://www.youtube.com/watch?v=JBRukQ4d7zc
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Titel 3 

 

Taler og mundtlighed – med argumentationsanalyse og diskursanalyse 

Indhold Om analyse af taler: 

 

 Papirer udleveret i timerne med  

o Ciceros pentagram (fra gymdansk.dk) 

o Argumentationens dele (fra skriveportalen.dk) 

o Argumentationsmåder og argumentationsfejl (fra skriveportalen.dk) 

o Sproglige figurer (fra Håndbog i dansk i-bog p. 194) 

o Tre talegenrer (fra Håndbog i dansk i-bog p. 204) 

 

Taler: 
* Dronningens nytårstale 2019 
* Tale fra En kort, en lang 
* Tale fra Festen 
 
Argumentation: 
* Min generation har angst af Olivia Dam Junget, læserbrev bragt i Politiken 2013 
* Også plads til tørklæder, leder i Fyens Stiftstidende 2013 
* Drop reklame for islam af Peter S Olesen, læserbrev bragt i Fyens Stiftstidende 2013 
 
Systime: Diskursanalyse i dansk – Sprog, magt og identitet:  
https://diskurs.systime.dk/?id=p141 https://diskurs.systime.dk/?id=p136 
https://diskurs.systime.dk/?id=p140 https://diskurs.systime.dk/?id=p139 
https://diskurs.systime.dk/?id=p215 

 

Omfang 

 

10 x 90 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

o At bestemme talens genre og formål (at underholde, overbevise eller informere) 

o At kunne beskrive talens komposition 

o At få overblik over en tale ved at bruge Ciceros pentagram 

o At analysere argumentationens dele (påstande og belæg eller talens nøgleord) 

o At analysere talens eller den skriftlige argumentations virkemidler 

o At finde eventuelle argumentationsfejl 

o At lave en faglig vurdering af om og hvorfor en tale virker efter hensigten 

o At analysere en tale eller teksts diskurs.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, at skrive og holde en tale. 
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Titel 4 

 

Oplysningstiden og Holberg 

Indhold Litteraturhistorien på langs og på tværs Oplysningstidens samfund – ny borgerlig offentlighed 

Livssyn 

Supplerende materiale om Holbergs komedier: oplysningstidens genrer. 

 

Holberg: ”Erasmus Montanus” 1722 (værk 2) 

Erasmus Montanus er vores nationalfortælling om, hvordan debatten kører af sporet i Kristligt Dagblad 

d. 17. februar 2017, Af Daniel Øhrstrøm 

 

 

Omfang 

 

6 x 90 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kendskab til perioden og de vigtigste genrer. 

Kendskab til Holbergs komedier. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde 
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Titel 5 

 

Romantik og romantisme 

Indhold - Om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs (i-bog) (p 124, p 161, p 

157, p 158, p 159, p 162, p 165) 

 

- Om fantastisk fortælling fra Litteraturens Huse 

 

“Indvielsen” ((Staffeldt), Dansk litteratur 1) 

“Der er et yndigt land” (Adam Oehlenschläger) 

“Danmarks Trøst” (Grundtvig) 

 

Perspektiverende: Danmarkskanonen 2017 

 

Romantisme: 

“Skyggen” (H.C. Andersen) (værk 3) 

“Glasskabet” (B.S. Ingemann) 

”Den sorte kat” (EA Poe) 

 

Billedmateriale: Caspar David Friedrich, The Abbey in the Oakwood, 1809-10 

J. Th. Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde, Olie på lærred, 1847 

 

Perspektiverende om dobbeltgængermotivet: 

Film::David Fincher: Fight Club (1999) 

 

Omfang 

 

10 x 90 minutter 

Særlige fokuspunkter -gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der kaldes ro-

mantikken  

-kende forskel på universalromantik, nyplatonisme og nationalromantik. 

-kende de vigtigste forfattere i perioden. 

- gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der kaldes ro-

mantisme 

- gøre rede for fantastisk litteratur 

- kende til dobbeltgængermotivet 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuel læsning, visualiseringsøvelser 

 

 


