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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Juni 2021 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Karen Mejer Overby 

Hold Dansk A_2HF (19r) 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Fortællinger om syndefald 

Titel 2 Grammatik 

Titel 3 Dokumentar 

Titel 4 Selvfremstilling på sociale medier 

Titel 5 Taler og argumentation 

Titel 6 Skam og længsel i romantikken 

Titel 7 Flygtninge i nyhedskredsløbet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Fortællinger om syndefald 

Indhold Teori: 

• Perspektiver i dansk, Mads Rangvind og Mimi Sørensen s. 17-18 

og s. 62-85 

 

Litterære tekster 

 

• Adam og Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1931 

• Evas dagbog, Mark Twain, (uddrag), 1905 

• Sit eget system, Helle Helle, Biler og Dyr, 2000 

• Drivhuset, Anders Bodelsen, Drivhuset, 1965 

• Lindormen, (folkevise) 

• Ringen, Karen Blixen, Skæbneanekdoter, 1958 

• Hed August, Knud Holst, Min bedstefars nat og andre almanakhi-

storier, 1978 

• Kunsten at græde i kor, Erling Jepsen (værk) 

 

Omfang 

 

Ca. 15 moduler a 90 minutter 

Særlige fokuspunkter  

• At træne analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive tekster  

• At kunne anvende fortolkningshypoteser som et styrende redskab for 

analyse af fiktive tekster  

• Opnåelse af fortrolighed med og evne til at benytte følgende begreber: o 

Analyse  

 o Tema  

 o Fortæller  

 o Synsvinkel  

 o Personkarakteristik  

 o Miljøkarakteristik  

 o Konkrete og abstrakte elementer  

 o Fortolkning  

 o Intertekstualitet  

 o Perspektivering  

• Værklæsning med fokus på læseteknikker 

 

Væsentligste arbejds-

former 

• Klasseundervisning 

• Gruppearbejde 

• Skriftlige øvelser 

• Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Titel 2 

 

Grammatik 

Indhold Dele af Grammatik for dummies fra Dansk Sprognævns www.sproget.dk. Det drejer sig 

om følgende videoer og artikler: 

 
- Ordklasser: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1  
- Subjekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1  
- Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1  
- Objekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1  

- Regler for kommatering: https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-

problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs 

 
Styr på sproget, Claus Petersen og Line V. Frederiksen, Systimes i-bibliotek 2019, 

følgende sider er anvendt:  

- Udsagnsled og grundled ID: c351  

- Et udsagnsled i flere ord ID: c352 

- Flere udsagnsled i én sætning ID: c353 

- Et opdelt udsagnsled ID: c354 

 
Håndbog til dansk, Ole Schultz Larsen, Systimes i-bibliotek 2019, følgende materi-

ale:  

- 4.4 Sætningsopbygning (frem til ID: c405) 

- Oversigt over sætningen (ID: c405 ) 

 

Klaus Rifbjerg ”Livet i badeværelset”, Konfrontation 1963 

 

Diverse øvelser til ordklasseanalyse, kommatering, sætningsanalyse mm.  

 

Hjemmesider til komparativ, grammatisk analyse: 
- https://www.holstebro.dk/om-kommunen/uddannelse-ved-kommunen/social-

og-sundhedsassistent  (tilgået oktober 2019) 
 

- https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/professionsbachelor_i_sprog_it 
(tilgået oktober 2019)  

 

 

Omfang 

 

Ca. 10 moduler a 90 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

- Ordklasser 

o Substantiv 

o Verbum 

o Adjektiv 

o Adverbium 

o Artikel 

o Præposition 

o Konjunktion 

o Pronomen 

- Funktionsanalyse: finde subjekt, verbal, direkte og indirekte objekt 

- Identifikation af hel- og ledsætninger 

http://www.sproget.dk/
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c351
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c352
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c353
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c354
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0
https://hbdansk.systime.dk/?id=c405&L=0
https://www.holstebro.dk/om-kommunen/uddannelse-ved-kommunen/social-og-sundhedsassistent
https://www.holstebro.dk/om-kommunen/uddannelse-ved-kommunen/social-og-sundhedsassistent
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/professionsbachelor_i_sprog_it
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/professionsbachelor_i_sprog_it
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- Kommatering 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Individuelt arbejde 

- Arbejde i par 

- Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 



 

 

Side 5 af 10 

 

Titel 3 

 

Dokumentar 

Indhold  

- Fakta- og fiktionskoder (Den iscenesatte virkelighed, i-bog, p126, 127, 

154 -157)   

- Definition, autenticitetsmarkører og etik (DOX, s. 16-26)  

- Dokumentargenrer: Sociologisk, portræt, institution, sagsorienteret 

(Krydsfelt, s. 298-300)  

- Fortælleformer: den poetiske, den interaktive, den observerende, den auto-

ritative (Krydsfelt, s. 300-301)  

- Filmiske virkemidler (Den iscenesatte virkelighed, i-bog, p161-174)  

- Iscenesættelse: TV!TV!TV! – den iscenesatte tv-virkelighed, afsnit 

24, DR ,2011  

- Testamentet (medieværk), Christian Sønderby Jepsen 2011  

- Børnene på psyk (afsnit 1), DR 2017 (cfu: 00:00-04:17)  

- De forbandede tegninger, Karsten Kjær 2007 (Sharepoint)   

- Rocket Brothers, Kasper Torsting 2003 (Sharepoint)  

- Fattige danske børn - Den usynlige arv, DR 2012 (cfu: 00:00-03:50)   

- Natlæger på Vesterbro, Lars Engels 1990 (Sharepoint)   

- Blok på bistand, DR, 2014 (uddrag) 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 11 moduler a 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- Dokumentargenren og undergenrer; herunder den sociologiske dokumen-

tar, portrætdokumentaren, institutionsdokumentaren og den sagsorientere-

de dokumentar  

- Fakta- og fiktionskoder 

- Filmiske virkemidler; herunder billedudsnit, perspektiv, kamerabevægel-

se, lys og lyd, klipning.  

- Dramaturgi og dramaturgiske modeller  

- Fortælleformer; herunder autoritativ, poetisk, interaktiv, observerende 

Autenticitetsmarkører og etik  

- Iscenesættelse, troværdighed og autenticitet? 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Titel 4 

 

Selvfremstilling på sociale medier 

Indhold  

- Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Selvfremstilling på sociale medier’, 

kap. 4 fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærerforeningens forlag (2018).  

- Herunder litterære tekster af: 

o Casper Eric: Jeg har en samtale, 2014  

o Kasper Bjerre: Svovl (2 uddrag), 2016 

Hougaard, Tina Thode m.fl. “Sprog I sociale medier”, Dansklærerforenin-

gens forlag (2018) (s. 57 – 62) 

- Fie Laursen – min ærlighed, 2016 

- Skam dig, Emma, 2015 

Omfang 

 

Ca. 8 moduler a 90  minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Det retoriske pentagram  

- Frontstage, backstage og middle region  

- Face, facetrussel og facework  

- Sproghandlinger (samtalestrukturerende, informerende, følelses- og 

holdningsmæssige og handlingsregulerende) 

- Undertekst  

- Tegnsætning (herunder syntaktiske tegn og kommunikative tegn) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 
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Titel 5 

 

Taler og argumentation 

Indhold Kernestof 

- Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: Perspektiver i dansk, Dansklærerfor-

eningen, 2018, kap.5, s. 115-119 & 121-124 & kap. 6, s. 145-161 

- Poul Nyrup Rasmussen: ”Tale ved SID’s kongres” (antologi Perspektiver 

i dansk) 
- Antoine Leiris: I får ikke mit had, 2016 (uddrag) fra antologien til Per-

spektiver i dansk  
- Greta Thunberg: ”Tale ved klimamarchen 2019” 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/  

- Leonardo DiCaprio: “Tale i FN: http://xn--rst-0na.dk/talearkiv/tale-i-fn-

om-klimaforandringer/ og antologien til Perspektiver i dansk 

 

Supplerende stof: 

- Georg W. Bush: Address to Nation on Terrorist Attacks, 9/11/2001 

Nature is Speaking: https://www.conservation.org/nature-is-speaking 

 

Omfang 

 

8 moduler a 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- Det retoriske pentagram,  

- Appelformer 

o Etos 

o Logos 

o Patos 

- Talens opbygning: ’den retoriske fisk’  

- Stilistiske figurer 

o Antitese 

o Retorisk spørgsmål 

o Gentagelsesfigurer (herunder anafor, triade, allitteration og asso-

nans)  

- Argumenters bestanddele:  

o Påstand 

o Begrundelse 

o Grundantagelse 

- Vurdering af argumentation ved hjælp af begreberne hæderlighed og vægt 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
http://røst.dk/talearkiv/tale-i-fn-om-klimaforandringer/
http://røst.dk/talearkiv/tale-i-fn-om-klimaforandringer/
https://www.youtube.com/watch?v=rGwxw4tUzlo
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
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Titel 6 

 

Skam og længsel i romantikken 

Indhold Kernestof:   

- ’Skam som affekt; pinlighed, skyld og skam og skammens former’ fra Litte-

raturens huse: 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p1299&L=0&q=p1299 

- Litteraturhistorien på langs og på tværs (kap 5)  

https://litthist.systime.dk/?id=p124  

- H.C. Andersen: Klokken, 1845 

- H.C. Andersen: Skyggen, 1847  

- Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1823 

- N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 

- Steen Steensen Blicher: Sildig opvågnen, 1828 (Værklæsning)  

- Edgar Allan Poe, Hjertet, der sladrede, 1843 (Verdenslitteratur i oversættelser) 

 

Supplerende stof 

- Ind i sjælen – ud i verden afsnit 7 om Skyggen (podcast af Steen Beck og Tony 

Andersen, 2020) https://www.hcapodcast.dk/  

 

Omfang 

 

Ca. 12 moduler a 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

 

- Skammens former (findes i teorien fra Litteraturens huse)  
- Dualisme  
- Idealisme  
- Panteisme  
- Organismetanken  
- Biedermeier og poetisk realisme 
- Nationalromantik  
– Universalromantik  
– Nyplatonisme  
- Romantisme 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde/gruppearbejde 

Skriftligt arbejde  

Virtuelle arbejdsformer – herunder elektronisk portfolio 

 

https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=p1299&L=0&q=p1299
https://litthist.systime.dk/?id=p124
https://www.hcapodcast.dk/
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Titel 7 

 

Flygtninge i nyhedskredsløbet 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 
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Titel 7 

 

Flygtninge i nyhedskredsløbet 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


