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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/ juni 2020 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Marianne Niemann 

Hold 19Daa03 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb om novelleanalyse 

Titel 2 Grammatikforløb 

Titel 3 Lyrikforløb 

Titel 4 Kommunikation, retorik og argumentation 

Titel 5 Fra Middelalder til Romantikken 

Titel 6 Dokumentar og fiktion – De levende billeders sprog 

Titel 7 Den store danskopgave 

Titel 8 Realisme og modernisme 

Titel 9 Nyhedsformidling og journalistik (NØDUNDERVISNING) 

10 Tendenser i nyere tids litteratur (NØDUNDERVISNING) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introforløb om novelleanalyse 

Indhold Teori 

Ark om læsestrategier og læseteknikker 

Introtekst fra Perspektiver i dansk, s. 10-12 

Om fortolkningshypoteser fra Perspektiver i dansk, s. 17-20 

”Hvad er en novelle?” fra Litteraturhistorien på langs og på tværs” 

Om personkarakteristik og relationer fra bogen textanalyse (systime.dk) 

Om fortolkning fra bogen textanalyse (systime.dk) 

Analyseværktøjsark til noveller og romaner (lavet af MN) 

 

 

Jan Sonnergaard: ”William”  

Pia Juul: ”En flinker fyr” 

Naja Marie Aidt: ”En kærlighedshistorie” + ”Som englene flyver”  

Naja Mari Aidt: ”Torben og Maria” 

Værk 1: Naja Marie Aidt ”Vandmærket” 

 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Ca. 140 sider 

Særlige fokuspunkter Formålet med forløbet er at oparbejde kompetencer til analyse af litterære 

tekster, med særligt fokus på novellen.  

Forløbet har et primært litterært fokus  

 

I forløbet, er der lagt vægt på:  

- Fortolkningshypoteser 

- Mind-map strategi 

- Peronkarakteristikker og relationer 

- Citatteknik 

- Taksonomiske niveauer: Resume, analyse, fortolkning, perspektivering 

- Novellegenrens karakteristika, herunder forskellen på klassiske og 

moderne noveller 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, Skrift-

ligt arbejde 
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Titel 2 

 

Grammatikforløb 

Indhold I-bogen Styr på sproget anvendes til dette forløb 

 

”Grammatik for dummies” med Thomas Skov fra Sproget.dk: om ordklasser, 

subjekt, verballed og objekt.  

 

Der er desuden udleveret oversigtsark over ordklasserne, sætningens vigtigste 

led, hoved- og ledsætninger, generelle sprogregler og kommaregler.  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 12 lektioner 

Ca. 30 sider 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Formålet er at oparbejde en grundlæggende grammatisk viden samt en større 

sproglig bevidsthed.  

Desuden er der fokus på sproglig korrekthed i det skriftlige arbejde.  

 

Forløbet har et sprogligt fokus 

Desuden er der særligt fokus på skriftlighed 

 

Ordklassernes funktioner og latinske betegnelser  

Syntaks: Sætningens nexus, sætningens led, hoved- og ledsætninger 

Kommaregler  

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, træningsøvelser, IT-baserede øvelser fra Styr på sproget, 

Skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Lyrikforløb 

Indhold Teori 

Om genren lyrik (kopi fra Litteraturhistorien på langs og på tværs) 

Om variationer af billedsprog (oversigt lavet af MN) 

Analyseværktøjer til lyrik (lavet af MN) 

 

Digte 

Søren Ulrik Thomsen: ”Ode til regnen” 

Michael Strunge:  

- ”Platsicsolen” 

- ”Natmaskinen” 

- ”Vortex” 

-  ”Revolution” 

- ”Den hæslige by” 

 

Supplerende materiale 

Dokumentarfilm om Strunge: Væbnet med ord og vinger (medieperspektiv) 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 60 sider (inkl. Dokumentarfilm) 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Formålet med forløbet er at introducere genren lyrik samt analyseværktøjer 

knyttet til denne genre.  

Desuden lægges der stor vægt på billedsprog og forskellige variationer af bil-

ledsprog 

 

Forløbet har et litterært og sprogligt fokus 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, kreative 

skriveøvelser, skriftligt arbejde (analyserende artikel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Kommunikation, retorik og argumentation 

Indhold Teori: Kompendium om kommunikation, retorik og argumentation 

Det retoriske pentagram 

”Et forløb om mundlighed” (Susan Mose): s. 3-12  

Materiale om argumentationsmodellen fra Krydsfelt 

Argumentationskneb 

 

Taler 

Ulla Dahlerup: Tale på DF landsmøde 2003 

Donald Trumps indsættelsestale 2017 

Barack Obamas indsættelsestale: ”Amerika er et sted, hvor alting er muligt”, 

2008 

 

Debatindlæg mm. 

Billede fra facebook om Islams overtagelse af Europe 

Facebook-opslag om legalisering af hash fra Martin Lidegaard 

Debatindlæg om kropsidealer ”Vi kvinder skaber selv et alt for snævert krops-

ideal” fra Politiken 2017 

 
Supplerende materiale 

TV-klip fra taler af Barrack Obama, Bjarne Corydon, ”Friend” (Monica’s toast), 

Wspa-reklame 

 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Ca. 80 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Formålet er at oparbejde kompetencer til analyse af ikke litterære tekster med 

fokus på politiske taler og andet materiale inden for den persuasive genre.  

Forløbet har et primært sprogligt fokus med tråde til det mediemæssige per-

spektiv, idet der anvendes debatindlæg fra sociale medier.  

Der arbejdes desuden med for-øvelse til den debatterende artikel i form af, at 

eleverne skriver egne debatindlæg.  

 

Det retoriske pentagram 

Appelformer og andre retoriske virkemidler og stilfigurer 

Transaktionsanalyse  

Argumentationsanalyse (Toulmins model) 

Argumentationskneb 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, små skriveøvelser, 

fremlæggelser, skriftligt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

Fra Middelalderen til Romantikken 

Indhold Fra I-bogen Litteraturhistorien på langs og på tværs:  

Middelalderen 

”Middelalderens samfund” + ”Middelalderens litteratur” + ”Folkeviser” + ”Folke-

eventyr” 

Oplysningstiden 

”Oplysningstidens samfund: En ny borgerlig offentlighed” + ”Livssyn” ?”Kome-

dier om fornuft og dyd” + ”Komediens opbygning” + ”Karakterkomedier” 

Romantikken 

Videointroduktion til Romantikken, afsnittene ”1800-1870: Romantikken” + 

”Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati” + ”Livssyn” 

+”Nyplatonisme og Schack Staffeldt” + ”Universalromantik…” + ”Den religiøse 

digtning…” + ”Nationalromantikken i Danmark” + ”Biedermeier og Poetisk rea-

lisme” +”Romantisme” 

 

Skønlitteratur  

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn + Hr. Bøsmer i Elverland 

Folkeventyr: Brdr. Grimm Snehvide 

Værk 2: Holberg: Jeppe paa Bjerget   

Schack Staffeldt: ”Indvielsen”  

Oehlenschläger: ”Guldhornene”  

Grundtvig: ”O kristelighed” 

H.C. Andersen ”Den lille havfrue” + ”Skyggen” (sammen fungerer de som værk 

3) 

St. St. Blicher: ”Hosekræmmeren” 

 

Alle tekster, undtagen Grundtvig og Andersen findes i litteratursamlingen Falken-

stjerne 1 

 

Supplerende materiale:  

Klip fra Klovn  ”Knæk Cancer special” (bruges som perspektivering til Holberg) 

Rather homemade production om Ebbe Skammelsøn, Oplysningstiden, Roman-

tikken og Hosekræmmeren (fra Youtube.com) 

 

Omfang 

 

Ca. 47 lektioner 

Ca. 200 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Litteraturhistorisk overblik over de gældende perioder 

Kendskab til de forskellige perioders kendetegn og forståelse for, hvordan kultur, 

samfund og litteratur spiller sammen.  

Genrekendskab til folkeviser, folkeeventyr og drama.  

Modeller til kompositionsanalyse: Kontraktmodellen og aktantmodellen 

 

Forløbet har et primært litterært fokus.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, multimo-

dale produktioner, remediering (fra folkeeventyr til folkevise)  
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Titel 6 

 

Dokumentar og fiktionsfilm 

Indhold Baggrundslitteratur 

Fra bogen Krydsfelt:  
Om fakta og fiktion, s. 286-288. Om dokumentartyper og fortælleformer, s. 297-

301. Om fiktionsfilm, s. 310-318.  

Om filmiske virkemidler fra Grundbog til medier i dansk (systime.dk) 

Oversigt over Raskins 7 parametre (kortfilm) 

Dokumentarfilm:  

Uddrag af ”Pigen med minken” fra Historier fra en politistation  

Fra Den iscenesatte vikelighed (systime.dk): Uddrag af ”Far, mor og børn” (Søren 

Ryge præsenterer) + uddrag af ”Finanskrisen forfra” 

Uddrag af Blok på bistand – ”Historien om Jimmy” 

Mirror  

Blodets Bånd (medieværk) 

 

Fiktionsfilm:   

Kortfilm: Ude i skoven + Lovefield + Strangers 

 

Uddrag af artikel fra Ekko: Max Pedersen ”Socialpornografi og mediealfonser” 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Ca. 120 sider (inkl film) 

 

Særlige fokus-

punkter 

At oparbejde kompetencer til analyse af levende billeder, både inden for doku-

mentargenren og fiktionsgenren.  

Forløbet har et primært mediemæssigt fokus men med tråde til det sproglige, da 

der arbejdes med argumentation af artikel med mediefagligt indhold. Desuden 

arbejdes der i forlængelse heraf med eksamensgenren den debatterende artikel  

 

Dokumentartyper 

Dokumentarens fortælleformer: Den observerende, den autoritative og den poeti-

ske 

Fakta- og fiktionskoder i levende billeder 

Filmiske virkemidler 

Kortfilm  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, skriftligt 

arbejde. 
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Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Den store danskopgave 

Indhold Afsnit om Sartre fra bogen Eksistens og ansvar af Jimmy Zander Hagen 

 

Værk 4 (Selvvalgt). Der vælges mellem følgende værker, der skal bearbejdes 

ud fra et eksistentialistisk perspektiv.  

- Haruki Murakami: Sønden for grænsen og vesten for solen 

- Erlend Loe: Doppler eller Naiv Super 

- Albert Camus: Den fremmede  

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner 

Ca. 200 sider 

Særlige fokuspunkter  

Formelle krav til en større skriftlig opgave 

Arbejde ud fra emneafgrænsning 

Analyse og fortolkning med et fokus 

 

 

Temaet for opgaven: Eksistentialisme  

 

Forløbet har et primært litterært fokus 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, individuelt skriftligt arbejde 
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Titel 8 

 

Realisme og modernisme 

Indhold Baggrundslitteratur 

Fra I-bogen Litteraturhistorien på langs og på tværs: ”Det moderne gennembrud intro” 

+ ”Det moderne gennembruds samfund” + ”Livssyn og syn på litteraturen” + 

”Skrivestil og sprog” + ”Det moderne gennembruds genrer” +”Det moderne 

gennembruds temaer”+"Det moderne samfund" + "1900-tallets stilretninger"  

+"Folkelig realisme" + "Socialrealisme" +"Tidlig modernisme" (fra afsnittet "Før-

ste verdenskrig og ekspressionisme" og resten af kapitlet) +"Efterkrigsmodernisme 

1945-60" + "60-er modernisme"+ ”Ny realisme” (fra afsnittet ”Bekendelseslittera-

tur og resten af kapitlet)+ "Storbymodernisme" indtil afsnittet "80'er prosa..." 

Skønlitteratur 
Henrik Pontoppidan: ”Muldskud” + uddrag af Lykke-Per (Litt. Bind 3) 
J.P. Jacobsen: af Niels Lyhne (1. kap) 
Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (slutningen, uddrag taget fra Krydsfelt) 

Herman Bang: ”Fragment” + små tekstbidder fra ”Impressionisme – en lille re-

plik” 

Edith Södergran: ”Landet som icke är”  

Johannes V. Jensen: ”Interferens”  

Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” 

Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” 

Martin A. Hansen: ”Roden” 

Karen Blixen ”Ringen” 

Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset” 

Peter Seeberg: ”Patienten”  

Vita Andersen: ”Hun ser godt ud” 

Michael Strunge: ”Livets Hastighed”+ ”Krystalkuglen” 

 

 

 

Supplerende materiale:  

Billeder af Monet, Renoir, Toulousse-Lautrec 

Klip fra udsendelsen ”1800- tallet på vrangen” 

Powerpoint om Nietzsches religionskritik (lavet af MN) 

Bazar-udsendelse med Michael Strunge, Pia Tafdrup, Lola Baidel og Christen 

Bjørnkjær 

Omfang 

 

Ca. 45 lektioner 

Ca. 120 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Der oparbejdes et uddybende kendskab til perioden Det moderne gennembrud i 

dansk og nordisk litteratur samt en bevidsthed om forskellen på modernisme og 

realisme 

 

Forløbet har et primært litterært fokus, men der anvendes mediestof i form af ud-

drag fra dokumentarudsendelser 

 

Litterære fokusområder:  
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Kritisk realisme 

Naturalisme 

Impressionisme 

Kvindens rolle  

Symbolisme 

Det folkelige gennembrud 

Ekspressionisme 

Heretica-modernisme 

Konfrontationsmodernisme 

Prosamodernisme 

Bekendelseslitteratur 

Postmodernisme 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt elevarbejde, gruppearbejde, matrix, IT-baseret un-

dervisning, fremlæggelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 9 

 

Nyhedsformidling og journalistik 

(NB: virtuel NØDUNDERVISNING) 

Indhold Baggrundsstof 

Teori fra nyhedsforløb fra Perspektiver i dansk, s. 270-297 

Om journalistisk sprog og fortælllende journalistik (materialet udformet af MN 

baseret på kilder fra Krydsfelt, Ryd forsiden, Perspektiver i dansk og AIU) 

Søren Boy Skjold: s. 30-34 fra Den journalistiske fortælling 

Ercan Øzdens E-bog om falske nyheder 

 

Journalistiske tekster 

Fra tekstsamling til Perspektiver i dansk: ”Flygtningepres åbner for ny kurs” + 

”Nordens Ungarn” (Politiken) 

Anna Libaks karantænedagbog fra Weeekendavisen 

”Nu dør du lillesøster” (fra Ekstra Bladet) 

”At gå i mørke” (Weekendavisen) 

Puk Damsgaard: Uddrag af ”Hvor solen græder” fra bogen Den journalistiske 

fortælling  

 

Supplerende materiale 

Video med Lea Korsgaard om ”Den der råber lyver” (youtube) 

 

Omfang 

 

Ca. 26 lektioner 

Ca. 100 sider 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Oparbejde kompetencer til analyse af journalistisk materiale. 

 

Nyhedskriterier og journalistisk vinkling 

 

Om avistyper og målgrupper 

 

Oparbejde kendskab til forskellige journalistiske genrer: Informationsgenrer, 

opinionsgenrer og fortællende journalistik/ den journalistiske fortælling 

 

Fakta- og fiktionskoder i journalistikken  

Sproglige virkemidler i journalistikken 

 

Forløbet har et primært mediemæssigt fokus 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Virtuel nødundervisning. Hjemmestudie med supplerende videokonferencer 
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Titel 10 

 

Tendenser i nyere tids litteratur  

(NB: Virtuel NØDUNDERVINING) 

Indhold Baggrundsmateriale 

Om Minimalisme fra Filmisk litteraturhistorie 

Kapitel ”Ny sanselighed – Mit nøgne hjerte” fra Litteraturens veje 

Artikel om dirty realism: ”Billeder af en snavset virkelighed” (nnlit) 

Kapitel om autofiktion fra Litteraturhistorien på langs og på tværs 

 

Helle Helle ”Roligt ungt par” 

Asta Olivia Nordenhof: uddrag af Det nemme og det ensomme 

Jakob Ejersbo: uddrag af Eksil fra Litteraturens huse 

Caspar Eric: uddrag af Nike 

Erling Jepsen: uddrag af  Kunsten at græde i kor 

Christel Wiinblad: Min lillebror (værk 5) 

Yahya Hassan: ”… ” (forløbet endnu ikke færdigt) 

Leonora Christina Skov: Uddrag af Den, der lever stille 

(Delphine deVigan: uddrag af Alt må vige for natten -NB: Hvis vi når det) 

 

Supplerende materiale 

Interview med Christel Wiinblad fra d. 11. time 

Programmet ”Vild med bøger” med Leonora Christine Skov 

 

 

Omfang 

 

Ca. 26 lektioner  

Omfang: ca. 150 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

At oparbejde kendskab til dominerende strømninger inden for nyere tids litte-

ratur.  

Særlig fokus på selviscenesættelse gennem litteraturen.  

 

Forløbet har et primært litterært fokus, men med tråde til det mediemæssige 

perspektiv, idet der er fokus på forfatternes optræden i medierne.  

 

Centrale begreber:  

Minimalisme 

Front stage, back stage og middle region 

Dobbeltkontrakten 

Performativ biografisme 

Autofiktion 

Paratekst 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Virtuel nødundervisning: Hjemmearbejde, gruppearbejde og fremlæggelser 

over teams, videokonferencer 

 

 


