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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2023 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Anette Schulz Petersen (SC) 

Hold 1A daa 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb: novelle- og lyrikanalyse 

Titel 2 Middelalder: folkeviser og folkeeventyr  

Titel 3 Taler: retorik- og argumentationsanalyse. 

Titel 4 Romantik og romantisme 

Titel 5 Fantastisk litteratur 

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

 



 

Side 2 af 6 

 

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

 

Titel 1 

 

Introforløb: novelle- og lyrikanalyse. 

Indhold Værk 1: Radiator af Jan Sonnergaard 
Om komposition: https://hbdansk.systime.dk/?id=p155 
Om fortæller og fremstillingsformer: https://hbdansk.systime.dk/?id=p159 
https://hbdansk.systime.dk/?id=p163 
Om miljøkarakteristik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c478 
Om personkarakteristik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c479 
Om tema og perspektivering: https://hbdansk.systime.dk/?id=p170  
 
Om centrallyrik og interaktionslyrik: 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c658  
Om ydre og indre komposition: 
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c661  
 
Om Billedsprog: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c564  
Om Billedskabende sprog: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c560  
og Stilistiske figurer: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c553  
 
 
 
Præludium af Steen Steensen Blicher 
Vildvej af Ursula Andkjær Olsen 
I spisevognen af Klaus Rifbjerg 
Kufferter af Henrik Nordbrandt 
 

 

Omfang 

 

20 x 90 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

At øve novelleanalyse og lyrikanalyse 
At kende til realisme. 
At øve forskellige notatteknikker 
At analysere rim og billedsprog. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde 

 

 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p159
https://hbdansk.systime.dk/?id=p163
https://hbdansk.systime.dk/?id=c478
https://hbdansk.systime.dk/?id=c479
https://hbdansk.systime.dk/?id=p170
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c658
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c661
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c564
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c560
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c553
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Titel 2 

 

Middelalder - Folkeviser og folkeeventyr 

Indhold • Litteraturhistorien på langs og på tværs 

Om middelalderen 

o Middelalderens litteratur 

o Folkeviser 

o Folkeeventyr 

▪ https://litthist.systime.dk/?id=p121 

▪ https://litthist.systime.dk/?id=p220&L=0 

▪ https://litthist.systime.dk/index.php?id=135 

▪ https://litthist.systime.dk/?id=p136 

 

 

Folkeviser: 

• Germand Gladensvend 

• Ebbe Skammelsøn 

• Sorten muld:     Venelite: https://www.youtube.com/watch?v=E3fT_itbpE0 

Folkeeventyr: 

• De elleve Svaner 

 

Perspektivering: 

HC Andersen: De vilde Svaner (1838) 

Film: De vilde svaner (2009) Instruktør Ghita Nørby og Peter Flinth 

 

Skriftlig aflevering: analyse af Snehvide af Nicole Boyle Rødtnes (2018) 

 

Omfang 

 

18 x 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

At kende periodens vigtigste kendetegn.  

At kende de vigtigste genrekendetegn for trylleviser, ridderviser og folkeeventyr – her-

under særligt folkeeventyrets sproglige genrekendetegn. 

At kende til psykologisk tolkning. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Visualiseringsøvelser, læreroplæg, skriftligt arbejde, pararbejde. 

 

 

https://litthist.systime.dk/?id=p121
https://litthist.systime.dk/?id=p220&L=0
https://litthist.systime.dk/index.php?id=135
https://litthist.systime.dk/?id=p136
https://www.youtube.com/watch?v=E3fT_itbpE0
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Titel 3 

 

Taler og mundtlighed – med argumentationsanalyse og retorikanalyse 

Indhold - Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: Perspektiver i dansk, Dansklærerforeningen, 

2018: 

- Om det retoriske pentagram og talegenrer 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p177 

- Om stilistiske figurer: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c553 

- Om billedskabende sprog: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c560 

- Om billedsprog: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c564 

- Om Toulmins argumentationsmodel: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c601 

- Om appelformer: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c606 

- Om argumentationsgreb: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c610 

- Om hæderlighed og vægt: https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p188 

 
 

Taler: 
* Dronningens nytårstale 2021 
* Statsminister Mette Frederiksens nytårstale 2021 
* Tale fra En kort, en lang 
* Tale fra Festen 
*Mette Frederiksens 1. maj tale 2017 
 
Argumentation: 
* Min generation har angst af Olivia Dam Junget, læserbrev bragt i Politiken 2013 
* Også plads til tørklæder, leder i Fyens Stiftstidende 2013 
* Drop reklame for islam af Peter S Olesen, læserbrev bragt i Fyens Stiftstidende 2013 
* Before the flood af Fisher Stevens med Leonardo DiCaprio  
 
 
 

 

Omfang 

 

10 x 90 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

o At bestemme talens genre og formål (at underholde, overbevise eller informere) 

o At kunne beskrive talens komposition 

o At få overblik over en tale ved at bruge Ciceros pentagram 

o At analysere argumentationens dele ud fra Toulmins argumentationsanalyse (pointe, 

begrundelse og grundantagelse) 

o At analysere talens eller den skriftlige argumentations virkemidler 

o At finde eventuelle argumentationsfejl 

o At lave en faglig vurdering af om og hvorfor en tale virker efter hensigten 

o At lave en faglig vurdering af om og hvorfor en argumentation virker efter hensigten. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde, at skrive og holde en tale. 

 

https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p177
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c553
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c560
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c564
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c601
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c606
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=c610
https://perspektiver.ibog.dansklf.dk/?id=p188
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Titel 4 

 

Romantik og romantisme 

Indhold - Om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs (i-bog) (p 124, p 161, p 

157, p 158, p 159, p 162, p 165) 

 

- Om fantastisk fortælling fra Litteraturens Huse 

 

“Indvielsen” (Staffeldt) 

”Morgenvandring” og “Der er et yndigt land” (Adam Oehlenschläger) 

“Danmarks Trøst” (Grundtvig) 

”I Danmark er jeg født” HC Andersen 

 

 

Romantisme: 

 

Omfang 

 

10 x 90 minutter 

Særlige fokuspunkter -gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der kaldes ro-

mantikken  

-kende forskel på universalromantik, nyplatonisme og nationalromantik. 

-kende de vigtigste forfattere i perioden. 

- gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der kaldes ro-

mantisme 

- gøre rede for dobbeltgængermotivet 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuel læsning, visualiseringsøvelser 
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