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Undervisningsbeskrivelse  

 

 

Termin Maj-juni, 2023 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Camma Vår Svalholm (titel 1-3) 

Herdis Kastaniegaard (titel 4-7) 

Hold 1.t da 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Fortællinger om syndefaldsmyten   Camma Vår Svalholm 

Introduktion til litterær analyse.  

Titel 2 Værklæsning        Camma Vår Svalholm 

”Kunsten at græde i kor” af Erling Jepsen.  

Titel 3 Grammatikforløb    Camma Vår Svalholm 

Titel 4  Dokumentar   

Titel 5 Nyhedsformidling  

Titel 6 Retorik og Argumentation   

Titel 7 Kroppen – Stolthed og skam   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Fortællinger om syndefaldsmyten 

Indhold   Fokus for forløbet er at kende til og anvende…   

• Grundlæggende litterær analyse: fortolkningshypotese, fortæller, 

synsvinkel, person- og miljøkarakteristik, intertekstualitet 
og perspektivering - materialet gør det.   

• Værklæsning: læseteknikker  
• skriftlighedsforløb    

 

Skriftlighedsforløb/ Det litterære perspektiv    

• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt 
såvel som multimodalt    

• anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, dis-

kutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.   

• analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster   

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder    

 
Pinde fra lærerplanen   

Skriftlighed: 
Skrivehandlinger (skriftlighedsforløb): redegørelse, personkarakteristik, citattek-

nik (pointe, citat og kommentar), kreative skriveopgaver (findes i kompendiet)    

 

Testmateriale: 
•  Kompendium (s.17-20 + s.62-84) ”Perspektiver i dansk” 

• Lindormen (folkevise)    
• Drivhuset af Anders Bodelsen  

• Adam og Evas dagbog af Mark Twain  

• Kortfilm: ”Transit” 
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/transit/ 

 

Omfang 

 

16 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fagbegreber i spil   
Forforståelse / fortolkningshypotese / analyse og fortolkning / syndefaldsmotiv / 

motiv og tema / fortællertyper (jeg-fortæller og tredjepersonfortæller) / synsvink-

ler (indre og ydre, medsyn og bagudsyn, alvidende) / ydre og indre personkarak-
teristik / flade og runde personer / miljøkarakteristik / tekstens konkrete niveau 

og tekstens abstrakte/symbolske niveau / intertekstualitet / perspektivering.    

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/par arbejde/ gruppe arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

Værklæsning af ”Kunsten at græde i kor” af Erling Jepsen 

Indhold Værklæsning af autobiografi.  

Fokus på anvendelse af analytiske faglige begreber. 

Herunder: 

Forforståelse / fortolkningshypotese / analyse og fortolkning / motiv og tema / 

fortællertyper (jeg-fortæller og tredjepersonfortæller) Troværdige og utrovær-

dige fortællere.  / synsvinkler (indre og ydre, medsyn og bagudsyn, alvidende) / 
ydre og indre personkarakteristik / flade og runde personer / miljøkarakteristik / 

tekstens konkrete niveau og tekstens abstrakte/symbolske niveau / intertekstua-
litet / perspektivering.  

Derforuden introduktion til begrebet  

1. Autofiktion som fri selvbiografisk konstruktion 
2. Autofiktion som dobbeltkontrakt 

3. Autofiktion som selvfortælling 

 

Erling Jepsen, 2002: Kunsten at græde i kor 

Film, 2006: Kunsten at græde i kor 

Omfang 

 

18 lektioner 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Særligt fokus på personskildringerne og på baggrund af disse de sociale relatio-

ner som romanen skildrer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/par arbejde/ gruppe arbejde. 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 3 

 

Grammatikforløb 

Indhold Fokus for forløbet er at kende til og anvende… 

• Ordklasser (og semantik)  

• Funktionsanalyse (og syntaks)  

• Kommatering (og hel- og ledsætning samt evt. paratakse og hypotakse)  

• Karakterisere og vurdere sprogbrug ud fra grammatiske iagttagelser     

 

De tre perspektiver: 

Et sprogligt og litterært perspektiv (karakteristik af sprog ud fra grammatiske iagt-

tagelser)  

 

Tekster: 

Teori: Sprog.dk og tilhørende undersider, samt eget materiale.   

Kernetekster: Rifbjerg ”Livet i badeværelset”, Konfrontation 1963  
Hjemmesideanalyse (professionsrettet værk)  

Kommakursus: Kommateringskursus (edutasia.com) 

https://komma.edutasia.com/kursus/
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Fagbegreber i spil: 
De latinske betegnelser anvendes:   

Ordklasser, fx substantiv, verbum og adjektiv.  
Funktionsanalyse, fx nexus (subjekt og verbal) samt objekter (direkte og indirek-

te)  

Hel- og ledsætning samt evt. paratakse og hypotakse.  
Semantiske felter. 

 

Omfang 

 

20 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Grammatisk sikkerhed  
Udtrykke sig korrekt og præcist  

Sprogets funktion og variation   

Sproglig analyse/fortolkning/vurdering - fx karakterisere ordvalg  
Semantisk og pragmatisk tilgang til sprog  

Professionsrettet   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/individuelt arbejde og pararbejde. 

 

 

 

 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 4 

 

Dokumentar 

Indhold Teoritekster: 

Granild & Wolfhagen, 2016: DOX – Forløb i medier. L&R                                            

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

Langdahl, m.fl., 2010: Krydsfelt – Grundbog i dansk. Gyldendal                                
    Dokumentargenrer: Sociologisk, portræt, institution,                                                 

    sagsorienteret (s. 298-300) 
   Fortælleformer: den poetiske, den interaktive, den observerende,                               

   den autoritative (s. 300-301)        

Horsbøl og Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed,                                           
Filmiske virkemidler (ibog, p161-174) 

DR 2011: TV!TV!TV! – den iscenesatte tv-virkelighed                                                     
     Iscenesættelse: (afsnit 24, DR 2011 (cfu))   

Horsbøl og Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed,                                         

Fakta- og fiktionskoder (ibog, p126, 127, 154-157) 

 

Kernetekster: 

Christian Sønderby Jepsen, 2011: Testamentet                                                               

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

DR, 2021: 7 år med Lukas Graham  (00:00-03:45):                                                             
https://www.dr.dk/drtv/program/7-aar-med-lukas-graham_253273  

(findes også på cfu) 

https://www.dr.dk/drtv/program/7-aar-med-lukas-graham_253273
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DR, 2021: Kriminelt - De nye nazister (00:00-05:00)                                                           

 

DR 2014: Blok på bistand.mp4  (0.00-05.28)                                                        

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EWKK8kTOEpxGq6gfLXYwkYYBMaFUBer_v9zDDRF2chP3KQ?e=GJlc53 

 

DR 2021, afsnit 1: Efterskolen – sæson 1 – noget er på vej.mp4  (0.00-05.02)         

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/Eea0plT1q_dDglSIMIYs7cwBEOC0a7cegAeMl4l8L8FWCw?e=JIhMaq 

 

TV2, 2014: Minidoks - Afsked med Danmarks ghettodigter.mp4  (0.00-07.33)            

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EdTS94CSYIJOtSZlzKMaBBcB7-3eD008oESlwqIk7jInIw?e=Ygu91C  

 

DR 2008: Så kort og mærkeligt er livet A Østergård.mp4  (0.00-05.02)                        

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EX8s1uGmkHtIif26Ur1RSAUBp5hDxWz18SGtKtaFjHscQA?e=soQYuj 

 

DR 2010: Natlæger på Vesterbro – Lars Engels.mp4  (0.00-06.00)                                   

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/ETndnGLvfjhHmU9eP6Osw7YByt6tO8besVp6r_72xIi4BA?e=X4snmL 

 

Sider i alt: 46 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgø-

relse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

Særlige 

fokus-

punkter 

Fokus for forløbet er at kende til og anvende: 

• Dokumentargenren og undergenrer; herunder den sociologiske dokumentar, portrætdokumentaren, institutionsdokumentaren 

og den sagsorienterede dokumentar 

• Filmiske virkemidler; herunder billedudsnit, perspektiv, kamerabevægelse, lys og lyd, klipning.  

• Dramaturgi og dramaturgiske modeller  

• Fortælleformer; herunder autoritativ, poetisk, interaktiv, observerende 

• Autenticitetsmarkører og etik 

Iscenesættelse, troværdighed og autenticitet?  

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde,  

elevfremlæggelse, skriftligt arbejde 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 5 

 

Nyhedsformidling 

Indhold Kernestof 

 

Perspektiver i dansk – grundbog, 2018: s. 270-300                                       

Nyhedskredsløb,  Nyhedstrekant, Nyhedskriterier og vinkling, 

Genrer, Når folk blander sig, Hvem bestemmer, hvad vi taler om, 

Fra vinkling til fake news. 

 

Politiken 10-11-2015: dokumentar om dokumentar.                                        

JyllandsPosten, 10-11-2015:  

https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EWKK8kTOEpxGq6gfLXYwkYYBMaFUBer_v9zDDRF2chP3KQ?e=GJlc53
https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/Eea0plT1q_dDglSIMIYs7cwBEOC0a7cegAeMl4l8L8FWCw?e=JIhMaq
https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EdTS94CSYIJOtSZlzKMaBBcB7-3eD008oESlwqIk7jInIw?e=Ygu91C
https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/EX8s1uGmkHtIif26Ur1RSAUBp5hDxWz18SGtKtaFjHscQA?e=soQYuj
https://hhfvuc.sharepoint.com/:v:/s/HFDansk/ETndnGLvfjhHmU9eP6Osw7YByt6tO8besVp6r_72xIi4BA?e=X4snmL
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Løkke i klemme mellem Merkel og Thulesen Dahl                                       

Ekstra Bladet, 10-11-2015: Løkke til vinfest.                                                

Politikken, 10-11-2015: Flygtningepres åbner for ny kurs                            

                                      & Nordens Ungarn                                                    

 

Sider i alt: 39 

Omfang 

 

22 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter 

Nyhedskredsløb, Nyhedstrekant, komposition (forløbsmodeller), informative 

genrer, opinionsgenrer, typer af kilder - opinionskredsløb, Den borgerlige of-

fentlighed, vinkling, fake news 

Faglige mål: 

• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skrift-

ligt såvel som multimodalt  

• beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 

og stilistiske grundbegreber 

• demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets 

samspil med kultur og samfund  

• anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 
og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  

• anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, dis-

kutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. – 

analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster – 

analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

•  demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 

dag  

•  navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til informati-
on i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber  

•  demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsnin-

ger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, individuelt 

arbejde, elevfremlæggelse, quiz 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 6 

 

Retorik og argumentation 

Indhold Kernetekster: 

Perspektiver i dansk 

Kapitel 5 – ”Taler i en terrortid”:  

s. 112-119: Ciceros pentagram, appelformer, den retoriske fisk                      

s. 121-124: Stilistiske figurer (gentagelse, triade, anafor, allitteration osv.)    

s. 126-131: Billedskabende sprog og billedsprog                                             

• Helle Thorning-Schmidt: ”Tale ved mindehøjtideligheden på Øster-
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bro”. (antologi Perspektiver i dansk)                                                 

• Thorkild Bjørnvig: ”Skovene” (antologi Perspektiver i dansk)                                                

 

Kapitel 6 – ”Argumenter for forandring”: 

s. 142-160, 162, 166-169 (+ evt. øvelserne 157-161): Toulmin, appelformer, 

argumentationsgreb.                                                                                                                                                                                                

 

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

tiver i dansk)                                                                                        

• Antoine Leiris: ”I får ikke mit had.” (antologi Perspektiver i dansk)   

• Greta Thunberg: ”Tale ved klimamarchen 2019”  

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

2019-oversaettelse/                                                                              

 

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

speaking (mediemæssigt perspektiv, Julia Roberts nævnt i grundbog) 

 

Sider i alt: 52 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Særlige fokusområder er at kende til og anvende 

- Mundtlighed 

- Kendskab til terminologi inden for retorik og argumentation 

- Det sproglige perspektiv med mulighed for kobling til litteratur- og me-
dieperspektiver 

- retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appel-

former og argumentation 

- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-
spil med kultur og samfund 

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg 

og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, disku-

tere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i 
dag 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde, elev-

fremlæggelse, læreroplæg, quiz, skriftlig fremstilling 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 7 

 

Kroppen – stolthed og skam 

Indhold Kernestof: 

Krop  Skam og stolthed – på tværs af medier.  

Kap. 1 Skam og stigmatisering, s. 10-18.  

Kap. 4 Fra skam til stolthed, s. 43-51                                                 

https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://dansketaler.dk/tale/greta-thunbergs-tale-ved-klimamarchen-2019-oversaettelse/
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
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H. C. Andersen, 1859: Dejlig                                                                         

Peter Seeberg, 1962: Patienten                                               

Klaus Rifbjerg, 1997: Pretty Pictures                                     

Martin K, 2066: Fedt                                                              

DR, 2015: Rigtige mænd afsnit 1 og 6                               

Politiken, 18-03-2022: Kan vi finde en fælleshed              

                       i den følelse af at være forkert? 

 

I alt: 54 sider 

Omfang 

 

20 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

Særlig fokuspunkter 

- arbejde med de taksonomiske trin og træne redegørelse, analyse og vurde-
ring 

- sætte sig ind i teoretisk viden og anvende den i praksis udtrykke sig præ-

cist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multi-
modalt  

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 
argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, disku-

tere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed 
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster 

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 
alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løs-
ninger, hvor fagets viden og metoder anvendes 

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i 
alle medier 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 
argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  
 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde, elev-

fremlæggelse, skriftlig fremstilling, fremstilling af kampagne 

 

 


