
 

Side 1 af 18 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Bettina Bjerg Iversen (BI) 

Hold 1-2 q 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til litterære genrer 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Dokumentar 

Titel 4 *** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 18 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til litterære genrer 

Indhold Daniel Dencik: Grand danois, 2016 (3 ns) 

Yahya Hassan: Barndom, 2013 (1 ns) 

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget, 1722 (Kanon, 1. værk) 

Jakob Ejersbo: Eksil, 2009 (2.værk) 

Folkevise: Germand Gladenssvend (2 ns) 

Folkevise: Ebbe Skammelsøn (2ns) 

Folkeeventyr: Kong Lindorm (4 ns) 

 
Psykologiens veje: "Hvad er identitet?", 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422 
Litteraturhistorien — på langs og på tværs: s.25-30(folkeviser), s.51- 
64(Oplysningstiden), s.184-187(romanen), s.203-209(novellen), 

s.219-223(Iyrik), s.239-246(drama) 

Litteraturens veje, s.46-48 

 

Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn – på Bornholm 

Mads og Monopolet 

Uddrag af Susanne Biers Brødre (2004) 

 

Nikolaj Arcel: En kongelig kabale, 2012 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til faget dansk, introduktion til arbejdsformer, IT, padlets mm. Intro-

duktion af Holberg som værende en kanonforfatter og indblik i hvordan han stadig 

er yderst relevant i dag 

Skriftlighed – vigtigt at komme godt fra start og skabe fortrolighed med det skrift-

lige element. 

Læsestrategier 

Fokus på de 3 genrer: Epik, lyrik og dramatik 

Fakta- og fiktionskoder 

Introduktion til forskellige typer litteratur 

Introduktion til middelalderlitteratur og hvordan tematikkerne dengang stadig ses i 

dag. 

Faglige mål: At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i 

forskellige litterære genrer. 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation – herunder dets samspil med 

kultur og samfund 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, filmanalyse, lyrik- novelle og dramatikanaly-

setilgang, IT-baseret undervisning, CL-øvelser, introduktion til fælles noteskrivning 

og onenote 

 

Retur til forside 

 



 

Side 4 af 18 

 

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

 

Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Berit Riis Langdahl m.fl: Krydsfelt, s.190-214 (25 ns) 

Forskellige kommateringsopgaver 

Forskellige ordklasse-opgaver 

Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på sproget 

 

POP: Praktik- og Projektperiode 1: 

Danskfaget: Sproglig analyse af to uddannelsessteders hjemmesidetekst: 

http://bachelor.au.dk/bde/ 

http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-

hf/paedagogisk-assistent 

 

Omfang 

 

Ca 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Større skriftlig robusthed, fokus på ordklassernes vigtighed, sætningsanalyse, 

kommatering 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Hands-on – øvelser, øvelser, øvelser – i-bogstests og alm skriveøvelser. 

 

Retur til forside 

http://bachelor.au.dk/bde/
http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
http://www.via.dk/da/uddannelser/erhvervsuddannelser-og-hf/paedagogisk-assistent
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Dokumentar 

Indhold Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virke-

lighed’s.11-26, 64-66, 68-71 

Berit Riis Langdahl, Pia Quist m.fl., Krydsfelt, s.286-289, 298-301 

Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed, 

s.115-125 

 

Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2013 

Mette Korsgaard: Bonnie og de 1000 mænd, 2015 

 

Janus Metz: Armadillo, Filmstriben, 2010 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011 

Christian Sønderby Jepsen: Naturens uorden, 2015 

(Medieværk, individuelt værk) 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleven skal kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk 

til både dokumentarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af 

fakta- og fiktionskoder. 

Udvikle elevens kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre ev-

nen til at analysere – og gennemskue det moderne mediebillede, 

herunder også de filmiske virkemidler og de dramaturgiske for-

løbsmodeller 

Kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster 

 

Filmiske virkemider 

Fakta og fiktionskoder. 

Dokumentartyper: Portrættet, sociologisk-, institutionel- og sags-

orienteret dokumentar.  

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlige øvelser, 

fremlæggelser, projektarbejde, dokumentaranalyse  

 

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

 

Titel 4 

 

AVISEN - informationsgenren 

Indhold Ryd forsiden Henning Olsson og Henrik Poulsen, Dansklærerfor-

eningens Forlag, 2 rev. Udg, 2. oplag, 2005 
s. 70 – 76: om nyhedsgenrer. (7ns) 
 
Statistik over aviser i Danmark (2 ns) 
 
Minervamodellen (1 ns) 
 
”De fem nyhedskriterier” i https://hbdansk.systime.dk/?id=c675 
(3ns) 
 
”Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik i 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217 
(1ns) 
 
Oliver Nyberg: ”Clickbait: Disse danske medier snyder dig til at 
klikke”, Videnskab.dk, feb 2016 (4 ns) 
 
Mie Bilberg: ”Metroxpress indfører fem sociale kriterier” in Me-
troXpress, 20.04.15. (1ns) 
 
Krydsfelt: s.290-293, s.348-354 (10 ns) 
 
Udvalgte avisartikler 
 
Villy Sørensen: Blot en drengestreg 

 

Omfang 

 

Ca 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Træning i at skrive og genkende en nyhedsartikel, bruge nyhedskri-

terierne i praksis, genkende nyhedsgenrerne, skrive reportage op-

bygget på den omvendte nyhedstrekant, kendskab til mediernes 

magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord, analyse af tekster i den 

informerende genre, kendskab til minervamodellen og de forskelli-

ge segmenter. 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsfor-

mer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde/lyt og skriv 

 

Retur til forside 

 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c675
https://hbdansk.systime.dk/?id=p217
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

AVISEN - opinionsgenren 

Indhold Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale s. 71-86 – om argumentation og 

Toulmins argumentationsmodel (16 ns) 

Anna Maria Lassen: uddrag af Sprog i brug(i-bog), kap 5: Argumentation 

og retorik, 2012: https://sprogibrug.systime.dk/?id=p251 (33ns) 

Krydsfelt: S.290-292(4 ns) 

Forskellige ledere i Politiken og Berlingske Tidende (2 ns) 

Forskellige læserbreve i både tabloid- og omnibusaviserne.(2 ns) 

Margrethe Vestager: I nat var en særlig nat – om rømningen af Brorsons 

Kirke 2004. (1,5 ns) 

Ulla Dahlerup: Tale ved DF´s landsmøde 2003 – uddrag (2ns) 

 

Omfang 

 

Ca 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleven skal lære at genkende opinionsgenren fra informationsgenren  

Eleven skal kunne genkende og udlede argumentationen i en diskussion 

og sætte argumenterne ind i Toulmins model. 

Eleven skal kunne genkende de forskellige undergenrer indenfor opini-

onsgenren og fortælle deres kendetegn. 

Eleven skal skriftligt at kunne formulere sit eget læserbrev. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/matrixgrupper/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig 

fremstilling/individuelt arbejde/skriftligt arbejde/paneldebatter 

 

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

 

Titel 6 

 

Romantik og romantisme 

Indhold 1800-tallet vendt på vrangen kap 1 www.dr.dk/gymnasium 

Krydsord omkring romantik og romantisme 

 

Universalromantik: 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 in Falkenstjerne: Dansk 

litteratur bd.1, s. 255 (Kanon)(1 ns) 

Schack Staffeldt: Indvielsen, 1804 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd. 

1, s.284(½ ns) 

H.C. Andersen: Klokken, 1845 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.2, 

s. 44-47 (Kanon)(4 ns) 

N.F.S. Grundtvig: Den signede dag, 1826, (Kanon)(1 ns) 

N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, 1810 (½ ns) 

 

Perspektivering: Rytteriet: Dejlig er den penis blå 

Pocahontas: Vindens farver 

 

Nationalromantik: 

Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819 (1 ns) 

Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen Mast, 1779 (til perspek-

tivering)(1 ns) 

Juliane Marie Jessen: Danemark, Danemark, hellige Lyd! (1 ns) 

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 1850 (Kanon)(1 ns) 

Shu-bi-dua: Se solen stiger op over bilkirkegården (til perspektivering)(½ 

ns) 

Isam B: I Danmark er jeg født, (moderne fortolkning), 2012 

http://mintman.dk/isam_b.html 

John Mogensen: Der er noget galt i Danmark (til perspektivering)(1 

ns) 

N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 (1 ns) 

 

Biedermeier: 

H.C. Andersen: Stoppenålen(1847) 

Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm(1848) 

Johan Krohn: Peters Jul(1870) 

 

Poetisk realisme: 

Steen Steensen Blicher: Sildig opvaagnen, 1828 (3. værk)(Kanon) 

 

Romantisme: 

Edgar Allan Poe: Den sorte kat, 1841 

Emil Aarestrup: Angst, 1838 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.1, 

s.421(1/4 ns) 

H.C. Andersen: Skyggen(1847). 

http://www.dr.dk/gymnasium
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Johannes Fibiger m.fl: Litteraturens Veje: - Om romantik og roman-

tisme og om dobbeltgængermotivet, 2007 

Om Das Unheimliche, www.freudselskabet.dk 

Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, 2005 s.42-57 (13 ns) 

Fra runer til grafitti: s.70-101(25 ns) 

 

Film: Black swan(2010) – om dobbeltgængermotivet – instrueret af 

Darren Aronofsky 

 

Omfang 

 

Ca 28 lektioner 

Særlige fokuspunkter Periodens kendetegn og livssyn. 

Skærpning af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning 

af prosa og lyrik samt perspektivering til nyere tekster 

Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller(Sildig 

Opvaagnen) 

Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger 

Dobbeltgængermotivet i litteratur 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, 

individuel læsning, fremlæggelse, dramatisk fremførelse af Guldhor-

nene – for at fornemme naturen omkring dem mens de opfører  

bedre forståelse for tekstens ordlyd. 

Mundtlig fremlæggelse, (sam)arbejde i onenote, refleksioner og 

deling af gruppearbejde heri. 

 

Retur til forside 

 

 

http://www.freudselskabet.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 14 af 18 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 17 af 18 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

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

 

Titel 2 

 

 

Indhold  

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

 

Væsentligste arbejdsformer  

 

Retur til forside 

 

 

 

 


