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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2021 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Marianne Niemann 

Hold Daa02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1 Introforløb om novelleanalyse 

2 Grammatikforløb 

3 Retorik og argumentation 

4 Lyrik og Romantik 

5 Fra Middelalder til Oplysning 

6 Danskopgaven 

7 Den mørke Romantik og Det moderne gennembrud  

8 Virkeligheden i lyd og billeder 

9 Fra modernisme til autofiktion 

10 Den medierede virkelighed - nyhedsformidling 

11 Miniforløb om argumentation + eksamenslignende øvelser (ikke færdiggjort) 
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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 Marie 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 samt øvrige analyseværktøjer (ind-

hold og form)  

- 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.  

 

Tekst til praktisk arbejde med ordklasser: Yahya Hassan: ”BARNDOM” 

 

 

 

 

 

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 
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Titel 3 

 

Kommunikation, retorik og argumentation 

Indhold Teori  

Fra bogen Begreb om dansk:  
-At kommunikere hensigtsmæssigt: https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=140 
- Det retoriske pentagram: https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=139 
- Appelformer https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=138 
Oversigt over stilistiske figurer (lavet af MN) 
Fra bogen Diskursanalyse i dansk 
-Om nodalpunkt, konnotationer, ækvivalenskæde, flydende betegnere s. 12-16 

Fra bogen Krydsfelt 

-Argumentationsmodellen: https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=279 

 

Taler:  

Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy galla 2020 

Statsministerens corona-tale til folket d. 11. marts 2020  

Dronningens corona-tale  

Johanne Schmidt Nielsens 1. maj tale 2016 

 

Debatterende tekster:  

Inger Støjbergs facebook-opslag om ”Barnebrudskommissionen”+ tilhørende video 

- https://www.facebook.com/IngerStojberg/posts/3112414605464902 

- https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=329994565093854 

Lydmor (Jenny Rosander) kommentar til Thomas Treo og Ekstra Bladet  

Debatindlæg fra Information: ”Elever på HF-enkeltfag lever stadig i uvished” 

 
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 fo-

kuspunkter 

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 perspektiv, 

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 (stilistiske figurer) 

Diskursanalyse (fokus på nodalpunkt, konnotationer, ækvivalenskæde og flydende 

betegnere) 

Argumentationsanalyse (Toulmins udvidede model) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, små skriveøvelser, fremlæg-

gelser, skriftligt arbejde 

https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=140
https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=139
https://begrebdansk.ibog.dansklf.dk/?id=138
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=279
https://www.facebook.com/IngerStojberg/posts/3112414605464902
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=329994565093854
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Titel 4 

 

Fra Middelalder til Oplysning 

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

Middelalderen https://litthist.systime.dk/?id=121 

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

eventyr” 

Oplysningstiden https://litthist.systime.dk/?id=123 

”Oplysningstidens samfund: En ny borgerlig offentlighed” + ”Livssyn” ,”Komedier 

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

 

Skønlitteratur  

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn + Hr. Bøsmer i Elverland 

Folkeventyr: Brdr. Grimm Snehvide 

Værk 2: Holberg: Jeppe paa Bjerget  (findes i bogen Falkenstjerne 1) 

Karen Blixen: ”Ringen” (bruges til analyserende artikel med perspektivering til folke-

vise eller folkeeventyr) 

 

Supplerende materiale:  

Rather homemade production om Ebbe Skammelsøn, Oplysningstiden (fra Youtu-

be.com) 

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

Powerpoint om ”De syv dødssynder” (bruges i forbindelse med Holberg) 

 

Omfang 

 

Ca.  27 lektioner 

Ca. 120 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=121
https://litthist.systime.dk/?id=123
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Titel 5 

 

Lyrik og Romantik 

Indhold Teori og materiale til analyse af lyrik 

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

Om variationer af billedsprog (lavet af MN) 

Analyseværktøjer til lyrik (lavet af MN) 

 

Teori om Romantikken  

Litteraturhistorien på langs og på tværs: Fra kapitel om Romantikken 

https://litthist.systime.dk/?id=124 

”1800-1870: Romantikken” + ”Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokra-

ti” + ”Livssyn” +”Nyplatonisme og Schack Staffeldt” + ”Universalromantik…” 

+ ”Den religiøse digtning…” + ”Nationalromantikken i Danmark” 

 

Digte 

Michael Strunge:  

- ”Platsicsolen” 

- ”Natmaskinen” 

Digte fra Romantikken:  

Schack Staffeldt: ”Indvielsen”  

Oehlenschläger: ”Guldhornene” 

Grundtvig: ”O Kristelighed” 

 

Supplerende materiale 

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

Uddrag af ”1800-tallet på vrangen” del 1  

Billeder fra perioden 

Rather homemade production om Romantikken (youtube.com)  

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 100 sider (inkl. Dokumentarfilm) 

 

Særlige fokus-

punkter 

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 billed-

sprog 

Formålet er desuden at oparbejde litteraturhistorisk viden om Romantikken og 

lyrik fra denne periode  

Forløbet har et litterært og sprogligt fokus 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser, skriftligt 

arbejde  

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=124
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Titel 6 

 

Danskopgaven 

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

 

Værk 3 (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 1 

 

Den mørke Romantik og Det moderne gennembrud (nødundervisning) 

Indhold Teori:  
Litteraturhistorien på langs og på tværs: Biedermeier og poetisk realisme i 

https://litthist.systime.dk/?id=164  

Romantisme   
https://litthist.systime.dk/?id=165 

1870-1890 Det moderne gennembrud: https://litthist.systime.dk/?id=125 

Det moderne gennembruds samfund: https://litthist.systime.dk/?id=138 

Livssyn og syn på litteraturen: https://litthist.systime.dk/?id=139 

Skrivestil og sprog:  https://litthist.systime.dk/?id=140 

Det moderne gennembruds genrer: https://litthist.systime.dk/?id=141 

Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse og kirke: 

https://litthist.systime.dk/?id=142 

 

Skønlitteratur  

St.St Blicher: ”Hosekræmmeren”  

H.C. Andersen: ”Skyggen” 

Henrik Pontoppidan: ”Muldskud”  

J.P Jacobsen: uddrag af ”Niels Lyhne” (1. kap)  

Henrik Ibsen: uddrag af ”Et dukkehjem” (sidste akt)  

Herman Bang: ”Den sidste balkjole” 

 

Supplerende materiale 
Videointro til Hosekræmmeren https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30 

Uddrag af tv-serien ”Lykke-Per” af Bille August 

Podcast ”Et moderne dukkehjem” https://podcasts.apple.com/dk/podcast/et-moderne-

dukkehjem/id1490235423?i=1000491842369 

Omfang 

 

24 lektioner 

Ca. 125 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Litteraturhistorisk viden om den mørke del af Romantikken og overgangen fra Ro-

mantikken til Det moderne gennembrud  

Der trænes analyseværktøjer til litterære tekster samt evnen til at sætte en konkret 

tekst ind i en større kulturhistorisk sammenhæng (perspektivering)  

Særlig fokus på: Poetisk realisme, Romantisme, Kritisk realisme, Naturalisme og im-

pressionisme  

Desuden introduceres Friedrich Nietzsches religionskritik  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt forløb 

Individuelt arbejde, gruppearbejde, fælles dialoger, brug af interaktive værktøjer som 

padlet, skriveøvelser 

https://litthist.systime.dk/?id=164
https://litthist.systime.dk/?id=165
https://litthist.systime.dk/?id=125
https://litthist.systime.dk/?id=138
https://litthist.systime.dk/?id=139
https://litthist.systime.dk/?id=140
https://litthist.systime.dk/?id=141
https://litthist.systime.dk/?id=142
https://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/et-moderne-dukkehjem/id1490235423?i=1000491842369
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/et-moderne-dukkehjem/id1490235423?i=1000491842369
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Titel 8 

 

Virkeligheden i lyd og billeder 

Indhold Baggrundslitteratur 

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

301.  

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

Dokumentarfilm:  

Uddrag af ”Piger i Vestre fængsel”   

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  

Jeg er på stoffer (sæson 1, afsnit 1)  

Blodets Bånd (medieværk) 

 

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 

Virtuelt forløb  

selvstændigt arbejde, gruppearbejde, interaktivt arbejde 
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Titel 9 

 

Fra Modernisme til autofiktion (nødundervisning) 

Indhold Teori  

Fra Litteraturhistorien på langs og på tværs 

”Modernisme og realisme” + ”Det moderne samfund” + ”1900-tallets stilretnin-

ger”: https://litthist.systime.dk/index.php?id=126 

Folkelig realisme og socialrealisme: Folkelig realisme og socialrealisme (1900-1945) 

| Litteraturhistorien – på langs og på tværs (iBog) (systime.dk) 
Fra 1. verdenskrig og ekspressionisme” og resten af kapitlet:  

https://litthist.systime.dk/?id=171 

Efterkrigsmodernisme: https://litthist.systime.dk/index.php?id=173 

60’er modernisme: https://litthist.systime.dk/?id=174 
Fra afsnittet ”Politisk realisme” og resten af kapitlet: 

https://litthist.systime.dk/?id=175 

”Storbymodernisme og postmodernisme” frem til afsnittet ”80’er-prosa…” 

https://litthist.systime.dk/?id=177 

”Minimalisme” frem til afsnittet ”Kortprosa https://litthist.systime.dk/?id=178 

”Autofiktion” https://litthist.systime.dk/index.php?id=294&L=0#c1502 

 

Skønlitterære tekster 

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” 

Vita Andersen: ”Hun ser godt ud” 

Michael Strunge: ”FREMMEDE BØRN – KENDTE SKEL”  

Helle Helle: ”Roligt ungt par” 

Leonora Christina Skov: ”Efter udslettelsen” uddrag af Den der lever stille 

Christel Wiinblad: Min lillebror (værk 4) 

 

Supplerende materiale:  

Klip fra udsendelsen ”Digtere, divaer og dogmebrødre” 

Youtube video med Caspar Eric 

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

Uddrag af ”Vild med bøger” med Leonora Christina Skov 

Den 11. time med Christel Wiinblad 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner  

150 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 

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=126
https://litthist.systime.dk/?id=172
https://litthist.systime.dk/?id=172
https://litthist.systime.dk/?id=171
https://litthist.systime.dk/index.php?id=173
https://litthist.systime.dk/?id=174
https://litthist.systime.dk/?id=175
https://litthist.systime.dk/?id=177
https://litthist.systime.dk/?id=178
https://litthist.systime.dk/index.php?id=294&L=0#c1502
https://www.youtube.com/watch?v=DskyzPJvasM
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Forløbet har et primært litterært fokus, men der anvendes mediestof i form af 

uddrag fra dokumentarudsendelser 

 

Litterære fokusområder:  

Modernisme – herunder særligt fokus på ekspressionisme, Heretica-modernisme 

og 80’er modernisme 

Realisme – herunder særligt fokus på det folkelige gennembrud og bekendelseslit-

teraturen fra 1970’erne 

Minimalisme  

Autofiktion 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt forløb 

Powerpoint præsentationer, gruppearbejde, individuelt arbejde, interaktivt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

Titel 10 

 

Den medierede virkelighed – nyhedsformidling (nødundervisning)  

Indhold Teori 

Fra bogen Perspektiver i dansk  
-Flygtningekrisen: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=233 
-Nyhedsdækningens første fase: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=234 
- Journalistiske genrer: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=235 

Avistyper: fra AIU – Avisen i undervisningen 

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/avisformater/ 

Journalistisk sprog – dokument lavet af MN  

Fortællende journalistik – dokument lavet af MN 

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

 

Journalistiske tekster  

Forsider fra Jyllands-Posten og Ekstra bladet (nederst i dette kapitel 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=234) 

Artikel fra Ekstra Bladet: ”Nu dør du lillesøster” 

Reportage/feature fra Weekendavisen: ”#Iosotoacasa – Jeg bliver hjemme”  

Artikler fra Politiken forside: ”Flygtningepres åbner fra ny kurs” og ”Nordens Un-

garn”  

Feature fra Weekendavisen: ”At gå i mørke” 

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

Artikel fra Zetland: ”Selv i mørket kan man finde mening”  

 

Værk 5: Lea Korsgaard Den der råber lyver (Zetland) 

 

Supplerende materiale  

Diverse aktuelle forsider, overskrifter osv. 

file:///C:/Users/mn/Dropbox/Dokumenter/Daa0318/Undervisningsbeskrivelse%2018Daa03.doc%23Retur
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=233
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=234
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=235
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/avisformater/
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=234


 

Side 12 af 12 

Video ”Sammen hver for sig” af Lea Korsgård 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner 

Ca. 120 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

I forløbets første del opbygges der kompetencer til at analysere levende billeder med 

fokus på dokumentar. Der arbejdes her med:  

Dokumentartyper (portræt, sociologisk, institutions, og sagsorienteret)   

Fortælleformer (autoritativ og observerende)  

Tegn på autenticitet og fiktionalisering  

Filmiske virkemidler 

 

I forløbets anden del fokuseres der på at opbygge kompetencer til at analysere medie-

tekster inden for nyhedsformidling og journalistik. Der arbejdes her med:  

Nyhedstrekanten 

Nyhedskriterier  

Avistyper (tabloid, omnibus og niche)  

Journalistisk sprog  

Journalistiske genrer (informerende og opinion)  

Kilder (Erfaringskilder, partskilder, ekspertkilder 

Desuden fokuseres der på at opbygge kritiske kompetencer til at navigere i nutidens 

medieunivers 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, mundtligt 

arbejde, virtuelt arbejde, quiz 

 

Retur til forside 

 

 

 


