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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Birgitte Eriksen 

Hold 1.r 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til litterære genrer 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Dokumentar 

Titel 4 Den trykte nyhedsformidling 

Titel 5 Sprog til et beat 

Titel 6 Romantik og romantisme 

Titel 7 Skriftlighedsforløb ifm. Dansk/historieopgave 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 11 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til litterære genrer(Identitet og identitetsdannelse) 

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

Yahya Hassan: Barndom, 2013 (1 ns) 

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget, 1722, 1.akt (10 ns) 

Folkevise: Germand Gladenssvend (2 ns) 

Folkeeventyr: Kong Lindorm (4 ns) 

Jesper Wung-Sung: Ægtebrøker, 2009 (1.værk) 

 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien – på langs 

og på tværs: s. 34-42, s.216-219, s.234-239, s.248-252, s.270-273, s.274-277 

(32 ns) 

Litteraturens veje: s.46-48 (3 ns) 

 

Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn – på Bornholm 

Yahya Hassan performance video: 
https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA 

Hvad er identitet: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422 (1,1 

ns) 

’Forfatter og fortællerhierarki’, leksikon i Litteraturens veje: 

https://litteraturensveje.systime.dk/ 

Skriveøvelser omkring Grand danois, Eksil og Lotte Bjerre Lassen: Avisernes 

vrangbillede af Prag. 

Omfang 

 

Ca. 15 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

 Introduktion til faget dansk, introduktion til arbejdsformer, IT 

 Introduktion af Holberg som værende en kanonforfatter  

 Skriftlighed  

 Læsestrategier 

 Fokus på de 3 genrer: Epik, lyrik og dramatik 

 Fakta- og fiktionskoder 

 Introduktion til forskellige typer litteratur 

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

skellige litterære genrer. 

 Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation – herunder dets sam-

spil med kultur og samfund 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

setilgang, IT-baseret undervisning, CL-øvelser 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=N839DlASGkA
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5422
https://litteraturensveje.systime.dk/
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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 

Omfang 

 

Ca. 1o moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunkter Morfemer, fokus på ordklassernes vigtighed, sætningsanalyse, kom-

matering 

Væsentligste arbejdsformer Hands-on – øvelser, øvelser, øvelser – i-bogstests og alm skriveøvel-

ser. 

Retur til forside 
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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 virkelighed’s.11-26, 

64-66, 68-71:  

- Virkeligheden i medierne: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126 

- Er det fup eller fakta at tale om fakta og fiktion: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127 

- Mere om fiktion: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154 

- Mere om fakta: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154 

- Den virkelige virkelighed - metafor og metonym: 
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=156 

- Klipning: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=172 

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

Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed, s.115-125 

 
Historier fra en politistation 01:14. Detentionen, 2001 af Lars Engels 
http://www.dr.dk/bonanza/serie/192/histrorier-fra-en-po/52681/historier-fra-en-
politistation-0114-detentionen 

 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011 (Medieværk, individuelt værk) 

Mændene der plyndrede Europa, 2018: https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-
europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-
europa#!/00:24 (Medieværk, individuelt værk) 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutters vrighed 

Særlige fokus-

punkter 

 At kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk til både dokumen-

tarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af fakta- og fiktionskoder. 

 Udvikle kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre evnen til at analysere 

– og gennemskue det moderne mediebillede, herunder også de filmiske vir-

kemidler og de dramaturgiske forløbsmodeller 

 At kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster 

 Filmiske virkemider 

 Fakta og fiktionskoder. 

 Dokumentartyper: Portrættet, sociologisk-, institutionel- og sagsorienteret 

dokumentar.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlige øvelser, fremlæggelser, 

projektarbejde, dokumentaranalyse  

 

 

Retur til forside 

 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=154
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=156
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=172
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://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24
https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24
https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plyndrede-europa#!/00:24
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Den trykte nyhedsformidling 

Indhold Krydsfelt: s. 269-275(6 ns) 
 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog i dansk, https://hbdansk.systime.dk/, ibog 
følgende sider: 

 Hvad er en avis: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c667 
 Avistyper: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c668 
 Stofområder: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c671 
 Samfundsområder: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c672 
 De fem nyhedskriterier: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c675 
 Ydre komposition: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c679 
 Indre komposition: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c701 
 Kilder: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c681 
 Vinkling: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c682 
 Avisens genrer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c685 
 Nyhedsjournalistik: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c686 
 Det jornalistiske sprog: https://hbdansk.systime.dk/?id=c705 

 
Minervamodellen 
Om ’fake news’ i Horisont, 23. december 2016 (ca. 4.12 - 20.00)  
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031612232230 
Mie Bilberg: ”Metroxpress indfører fem sociale kriterier” in MetroXpress, 
20.04.15. (1ns) 
Udvalgte avisartikler fra 1. november 2018 
Skriveøvelse: Genretransformation fra Blot en drengestreg af Villys Sørensen 
til en nyhedsartikel eller reportage 

Omfang 

 

Ca. 11 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

 Træning i at skrive og genkende en nyhedsartikel 

 Bruge nyhedskriterierne i praksis, skrive reportage opbygget på den 

omvendte nyhedstrekant 

 Kendskab til mediernes magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord 

 Analyse af tekster i den informerende genre, kendskab til minervamo-

dellen og de forskellige segmenter. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/elektronisk portfo-

lio/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbej-

de/lyt og skriv 

 

Retur til forside 

 

https://hbdansk.systime.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c667
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c668
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c671
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c672
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c675
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c679
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c701
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c681
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c682
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c685
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218#c686
https://hbdansk.systime.dk/?id=c705
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031612232230
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Sprog til et beat 

Indhold Clemens: ”Lyriske 9mm” – uddrag, 1996 

L.O.C´s ”Hvor er de henne?” (uddrag), 2003 

Kongehusets ”Kong Winther” (uddrag), 1996 

L.O.C: ”Undskyld”, 2003 

Per Vers: ”City of Dreams”, 2005 

Tom Kristensen: Angst, 1930 

Kasper Spez: Angst, 2014 

SONNET: Originalversion af Jens Steen Sehested (1635-1689) 
SONNET: Rapversion af Jøden 2014 
 
Det´ sprog til et beat, 2010 af Jan Aasbjerg, s. 25-42 & 58-66 (uddrag) 
Saft-suse-edder-hamre-sparke-mig: Hjerneforskere på fucking arbejde, Poli-
tiken, 9. sept. 2005 
Rap er underklassens poesi, Politiken, 16. feb., 2013 
Vi kæmper med ord, Politiken, 16. feb., 2013 
Rap er et talerør, Politiken, 16. feb., 2013 
Elevernes selvvalgte tekster fra YouTube  

 

Supplerende: 

Eksempel på lokal dialekt i Vestjylland: Hardsysselsk - Taler fra Handbjerg, 
født 1890, optaget 1972  
Fra <http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/#amager>  
Eksempel på multietnolekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c 
Odense Assholes: https://www.youtube.com/watch?v=CEpM8sYgoHY 

Semantiske skemaer forklaret af Sune Weile: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTEVxcNW9gU 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler af 90 minutters vargihed 

Særlige fokus-

punkter 

 Hiphoppens kendetegn og historie 

 Dialekter og multietnolekter 

 Låneord 

 3 klassiske iscenesættelser: player-, jam- og hardcore hiphop 

 Rimtyper 

 Semantiske skemaer 

 Sproglege 

 Typiske tematikker inden for hiphoppen 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig fremstilling/individuelt 

arbejde/skriftligt arbejde/elektronisk portfolio 

 

Retur til forside 

 

http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/hardsyssel.mp3
http://dialekt.ku.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/#amager
https://www.youtube.com/watch?v=FeF6vDSQU4c
https://www.youtube.com/watch?v=CEpM8sYgoHY
https://www.youtube.com/watch?v=kTEVxcNW9gU
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Romantik og romantisme 

Indhold Schach Staffeldt: Indvielsen, 1804 
Adam Oehlenschläger: Morgenvandring, 1803  
N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 
St. St, Blicher: Sildig Opvågnen, 1828 (værklæsning) 
Christian Winther: Tordenveiret om natten,   
H. C. Andersen: Klokken, 1845  
H. C. Andersen: Skyggen, 1847 (værklæsing) 
 
Litteraturhistorien på langs og på tværs: 
Romantikken: https://litthist.systime.dk/?id=p124 
Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati: 
https://litthist.systime.dk/?id=p161 
Livssyn https://litthist.systime.dk/?id=p157 
Nyplatonisme og Schack Staffeldt: https://litthist.systime.dk/?id=p158 
Adam Oehlenschläger: https://litthist.systime.dk/?id=c409 
H.C. Andersen: https://litthist.systime.dk/?id=c410  
Den religiøse digtning og N.F.S. Grundtvig: https://litthist.systime.dk/?id=p160 
Nationalromantik i Danmark: https://litthist.systime.dk/?id=p162 
Biedermeier: https://litthist.systime.dk/?id=c423 
Biedermeier i kunsten: https://litthist.systime.dk/?id=c424 
Biedermeier i Danmark: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2156 
Christian Winther: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2157 
Romantisme: https://litthist.systime.dk/index.php?id=165 (om dobbeltgænger-
motivet og H.C. Andersens Skyggen) 
Dannelsestanken i prosaen: https://litthist.systime.dk/index.php?id=163 
Om Grundtvig og Danmarks trøst: https://litthist.systime.dk/?id=p252 

Christian Lehmann: Interview: Hvor få har for meget og færre for lidt 4. august 
2008, Information 
 
Supplerende 
5 skarpe om Grundtvig, DRKultur, 2013 
The Cave: An Adaptation of Plato's Allegory in Clay:  

https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM&t=4s 

Pocahontas - Vindens Farver: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEedBuld76E  

Jannik Hastrups film H.C. ANDERSEN OG DEN SKÆVE SKYGGE (1998).  

Tidskode 37.33-41.33 

Pernille Rosendahl: Sig nærmer tiden da jeg må bort,  
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-taarene-til-
trille-i-koncerthuset 

Omfang 

 

Ca. 16 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

 Periodens kendetegn og livssyn. 

 Skærpelse af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning af 

prosa og lyrik samt perspektivering til nyere tekster 

 Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller(Sildig Op-

vaagnen) 

https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://litthist.systime.dk/?id=p161
https://litthist.systime.dk/?id=p157
https://litthist.systime.dk/?id=p158
https://litthist.systime.dk/?id=c409
https://litthist.systime.dk/?id=c410
https://litthist.systime.dk/?id=p160
https://litthist.systime.dk/?id=p162
https://litthist.systime.dk/?id=c423
https://litthist.systime.dk/?id=c424
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2156
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2157
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/index.php?id=163
https://litthist.systime.dk/?id=p252
https://www.youtube.com/watch?v=69F7GhASOdM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=BEedBuld76E
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-taarene-til-trille-i-koncerthuset
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/video-pernille-rosendahl-fik-taarene-til-trille-i-koncerthuset
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 Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger 

 Dobbeltgængermotivet i litteratur 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, individuel 

læsning, mundtlig fremlæggelse, elektronisk portfolio, refleksioner og deling af 

gruppearbejde heri. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Skriftlighedsforløb i forbindelse med dansk/historieopgave 

Indhold Forløbet introducerede til: 

 Forskellige genrer i dansk  

 Skriveprocessens faser 

 Stilistik 

 Kohærens/kohæsion 

 Toulmins argumentationsmodel med øvelser 

 Kildebrug og litteraturliste 

 

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i et materiale udarbejdet af Su-

san Mose (tidligere fagkonsulent i dansk stx og hf) 

Omfang 

 

Ca.10 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Identifikation af overordnede genrer inden for fiktion og nonfiktion 

 Tilrettelæggelse af skriveprocessen 

 At kunne beskrive teksters stilistik 

 Sikre tekstens sammenhæng overordnet og på sætningsniveau 

 Et begyndende kendskab til argumentation 

 Kendskab til formelle kriterier i opgaveskrivning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/elektronisk portfolio/ skriftligt arbejde/eksperimentelt 

arbejde/øvelser 

 

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

 

Titel 2 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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