
 

Side 1 af 8 

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) Tina Bækgaard Laursen (Johannes Finskas Adelin Jørgensen 1/8 - 1/11 ’18) 

Hold 18o 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til læsning og genrer 

Titel 2 Dokumentar 

Titel 3 Grammatik 

Titel 4 Lyrik 

Titel 5 Nyhedsformidling 

Titel 6 Skriftlighed I 

Titel 7 At argumentere og overbevise  
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Titel 1 

 

Introduktion til genrer og læsning i dansk (Johannes Jørgensen)  

Indhold Introduktion til læsning 

Ina Schmidt m.fl.: Fag og læsning (hf), Systime; p310 

 

Per Vers: ”Find mig her” 2013 

http://languageisavirus.com/ 

 

Introduktion til genrer 

Ole Schulz Larsen: Håndbog til Dansk, Systime; p124, 149, 155, 159, 163 

Johannes Fibiger & Gerd Lütken: Litteraturens veje, Systime; p89-91 

 

Daniel Dencik: ”Grand Danois” 2016 

Helle Helle: ”Fasaner” 1996 

Helle Juhl Larsen: ”Fuck normen” (om hvidhed og sorthed), s. 14-22 

Christina Hagen “Harlem, New York” i White Girl, 2012 

Julie Steen-Knudsen Atlanterhavet vokser 2013 (utrolig kort uddrag) 

 

Jens Blendstrups Gud taler ud, 2004 (værk 1)  

Gud taler ud (film), instruktør Henrik Ruben Genz, 2017 

Søren Langager Høgh: ”Du må ikke have andre guder end far – Jens Blends-

trup GUD TALER UD”, www.litteraturnu.dk, 2004 

 

Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget, ca. 1722 (værk 2)  

 

Kirsten Møller m. fl.: Eventyr i dansk, Systime 2005; s. 6 – 19 

 

Folkeviser og -eventyr: Harpens Kraft, Ebbe Skammelsen, Torbens Datter, 

Elverskud, Mor Hulda, Kong Lindorm 

Omfang 

 

48 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

At træne læsehastighed 

At oparbejde gode læseteknikker, som kan benyttes fremadrettet. Det gælder 

læsning med fartkort for at træne hurtiglæsning samt skimmelæsning og nærlæs-

ning.   

At udvikle elevernes tekstanalytiske kompetencer  

De tre litterære hovedgenrer: Epik, lyrik og drama 

 

Faglige mål: 

- At demonstrere indblik i sprogets funktion og variation 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Analyse af fiktive tekster 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde / mundtlige oplæg  

 

http://languageisavirus.com/
http://www.litteraturnu.dk/
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Titel 2 

 

Dokumentar 

Indhold Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal 2013, s. 286-301 

Gitte Horsbøl & Jette Medlgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, ibog (om filmiske 

virkemidler), Systime; p128, p. 164-170, p172-174) 

 

Lars Engels: Historier fra en politistation, DR 2000; (00:00-01:15) 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-
po/52681/historier-fra-en-politistation-0114-detentionen 

TV2 DOK: Mysteriet om Søren, TV2 2004 

Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2013 (værk 3)  

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/blodets-band 

Kasper Torsting: Rocket Brothers – tæt på bandet Kashmir, 2013; (00:00-04:57)  

 

 

Supplerende litteratur: 

Trailer til AFR: https://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4&t=14s 

Klip fra ”Familien fra Bryggen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=a7Cz_Pbca9c  

Omfang 

 

18 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Fakta- og fiktionskoder  

Analyse af filmiske virkemidler med fokus på: billedudsnit, perspektiv, billedkom-

position, kamerabevægelser, lys, klipning, lyd  

Dokumentargenren; herunder den observerende og den dybdeborende 

At skelne mellem forskellige dokumentartyper: Portrætdokumentar, sociologisk 

dokumentar, institutionsdokumentar samt den sagsorienterede dokumentar 

Dokumentarens fortælletyper: Den observerende, den autoritative, den interaktive 

og den poetiske.  

Vurdering af forskellige dokumentarers autenticitet, troværdighed og iscenesættelse.  

 

Faglige mål:  

- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og 
skriftligt 

- At analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster (= dokumenta-
rer)  

- At demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 
dag 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde / mundtlige oplæg  

 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-politistation-0114-detentionen
http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-politistation-0114-detentionen
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/blodets-band
https://www.youtube.com/watch?v=me3Yda7UtW4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=a7Cz_Pbca9c
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Titel 3 

 

Grammatik  

Indhold Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal 2013, s. 190-214 

Claus Petersen & Line Frederiksen: Styr på sproget, Systime, p190, 

c773/c770/c769/c765/c764/c715/c714/c713 

 

Supplerende litteratur: 
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/subjekt/examfolder.2013-

09-02.8861692998 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/verballed/examfolder.2013-

09-02.3608018557 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-

26.6291861656 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-

26.0935987582  

 

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1  
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1 

Omfang 

 

12 lektioner a 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

Ordklasser med fokus på substantiv, verbum, adjektiv og adverbium 

Morfemer og morfemdeling  

Sætningsanalyse; herunder at identificere subjekt, verballed og objekt samt 

helsætninger og ledsætninger 

At sætte korrekt komma 

 

Faglige mål: 

- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt  

- At beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende gram-

matiske grundbegreber 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde / mundtlige op-

læg  

 

https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/subjekt/examfolder.2013-09-02.8861692998
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/subjekt/examfolder.2013-09-02.8861692998
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/verballed/examfolder.2013-09-02.3608018557
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/verballed/examfolder.2013-09-02.3608018557
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.6291861656
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.6291861656
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.0935987582
https://sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/objekt/examfolder.2013-09-26.0935987582
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
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Titel 4 

 

Lyrik 

Indhold Ida Holmegaard og Malte Tellerup: ”Håndbolddigte”. Information 28. januar 2019 

Tove Ditlevsen: ”Angst” 1939 

Tom Kristensen: ”Angst” 1932 

Kasper Spez: ”Angst” (i Per Vers: Rødder 2016)  

Yahya Hassan: ”Barndom” 2013 

Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt” 1960 

Tom Kristensen: ”Nat i Berlin” 1921 

 

Asta Olivia Nordenhof: det nemme og det ensomme 2013 (værk 4) 

 

Supplerende litteratur  

www.dansk.gyldendal.dk (om Asta Olivia Nordenhof)  

Omfang 

 

22 lektioner a 45 min.  

Særlige fokuspunk-

ter 

Det ’underlige’ i lyrik 

Episke digte vs. lyriske 

Ordvalgsanalyse 

Sproglige figurer; herunder anafor, parallel, epifor, alliteration, oxymoron, ze-

ugma, paradoks, apostrofe, retoriske spørgsmål, værdiladning 

Rimstrukturer; herunder parrim, krydsrim, klamrerim, allitteration, assonans 

Billedsprog; herunder metafor, sammenligning, symbol, metonymi, personifika-

tion, besjæling 

Semantiske sammenhænge/skemaer 

Remediering: Fra digt til rap 

 

Faglige mål: 

- At demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund 

- At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  

- At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- At demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske 

litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde / mundtlige op-

læg  
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Titel 5 

 

Nyhedsformidling – flygtninge i nyhedsstrømmen 

Indhold Mads Rangvid & Mimi Sørensen: Perspektiver i dansk, Dansklærerforeningens Forlag 

2018, s. 270-285, 288-294.  

 

Inger Støjberg, Facebookbille: ”Stramning nr. 50 på udlændingeområdet”  

Politiken 10. september 2015: ”Flygtningekurs åbner for ny kurs” samt ”Politiken 

mener: Nordens Ungarn” 

BT 9. september 2015 (hele debatsiden)  

 

Supplerende litteratur  

DR1: 21 søndag, 13. september 2015 

Omfang 

 

15 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på forskellige fremstillinger af flygtningekrisen i forskellige mediegenrer 

Avisens layout og opbygning; herunder nyhedstrekanten 

De fem klassiske nyhedskriterier: identifikation, aktualitet, væsentlighed, sensation, 

konflikt 

Nyhedsvinkling 

Avislæsernes profiler. Særligt fokus på Politikens, Jyllands-Postens og Ekstra Bladets 

læsere 

Skelnen mellem informerende tekster og opinionstekster. Under opinionstekster fo-

kus på ledere og læserbreve.  

Nyheder på sociale medier  

Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighed. Om vigtigheden i og kvaliteten af den of-

fentlige debat.  

Sprog og tone i kommentarspor på sociale medier  

 

Faglige mål: 

- At demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-

spil med kultur og samfund  

- At anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (mundtligt oplæg med 

præsentation af artikel) 

- At analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster 

- At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- At demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

- At navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i al-

le medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- At undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løs-

ninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde / mundtlige oplæg / 

skriftligt og kreativt arbejde med at skrive og opstille avisartikler  
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Titel 6 

 

Skriftlighed: at skrive en analyserende artikel 

Indhold Naja Marie Aidt: ”Latter” 1995 

Michael Kvium: ”European Eksperimental Painting” 1992 

Omfang 

 

6 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på den skriftlige eksamensgenre, analyserende artikel 

Der er arbejdet med fortolkningshypotese som indgang til en skriftlig analyse 

Fokus på skrivehandlingerne: at redegøre, at analysere og at perspektivere 

Korrekturlæsning 

 

Faglige mål: 

- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

- At beherske skriftsprogets normer for korrekthed 

- At anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, disku-

tere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

- At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning / par- og gruppearbejde / skriftlige arbejde 
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Titel 7 

 

At argumentere og overbevise  

Indhold Mads Rangvid & Mimi Sørensen: Perspektiver i dansk, Dansklærerforeningens Forlag 

2018, s. 145-155, 159-160 

 

”Ulve dræber mennesker”, S.Ø. Eriksen, læserbrev i Jyllands-Posten 3. april 2013 

”Min generation har angst”, Olivia Dam Junget, læserbrev i Politiken 24. november 

2013 

”Nutidens sædelige Lighedskrav” (uddrag), Elisabeth Grundtvig, oplæg ved Dansk 

Kvindesamfund 1887  

”Det ottende Bud” (uddrag), Georg Brandes, Politiken 7. juli 1887  

 

 

Supplerende litteratur  

Morgan Spurlock: Super Size Me 2004 

 

Omfang 

 

16 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på at argumentere med henblik på at overbevise modtageren 

Kommunikationssituationen: Afsender → medie/emne → modtager 

Argumentationsteori: Pointe, begrundelse og grundantagelse 

Appelformer: etos, logos og patos 

Argumentationsgreb; herunder rygdækning, ordvalgsargumentation (styrkemarkører) 

og gendrivelse. Derudover: ekspertargument, autoritetsargument, erfaringsargument, 

eksempler, generalisering, naturlighedsargument, glidebaneargument, skræmmeargu-

ment, ad hominem-argument, stråmandsargument 

Vurdering af argumentation ud fra begreberne hæderlighed og vægt 

 

Sædelighedsfejden og den politiske kønsdebat under Det moderne gennembrud – 

optakt til historieopgave 

 

Faglige mål: 

- At demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-

spil med kultur og samfund 

- At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- At demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litte-

raturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning / summeøvelser / par- og gruppearbejde 

 


