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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2019 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Eux 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Søren Graae Rasmussen 

Hold 19daEUX 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Fortællinger om syndefald 

Indhold Kernestof: - Rangvid, Mads og Sørensen Mimi: ’Fortællinger om syndefald, s. 17-

20, 62-85 fra ”Perspektiver i dansk”, Dansklærerforeningens forlag (2018).  

 

Litterære tekster:  

Lindormen(folkevise)  

Anders Bodelsen: Drivhuset  

Helle Helle: Sit eget system  

Mark Twain: Adam-Evas dagbog  

Karen Blixen: Ringen, 1958  

 

Jens Blendstrup, ’Gud taler ud’ (værklæsning) + Henrik Ruben Genz ”Gud taler 

ud” (film, 2017) 

 

Begrebet: Intertekstualitet - Reklame: More Fruit than before:  

 

Folkeviser: https://litthist.systime.dk/?id=135&L=0 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

- Grundlæggende litterær analyse: fortolkningshypotese, motiv, tema, fortæller, 

synsvinkel, person-og miljøkarakteristik, intertekstualitet og perspektivering - Gen-

rer: novelle, roman, folkevise (vægt på trylleviser) - Værklæsning: læseteknikker - 

Skriftlighedsforløb 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning Pararbejde/gruppearbejde Skriftligt arbejde   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

Grammatik 

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

sig om følgende videoer og artikler: Grammatik for dummies, del 1-5:  

 

https://rediger.sproget.dk/leg-ogler/grammatik-for-dummies  

Ordklasser: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-fordummies/ordklasser  

Subjekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1  

Verballed: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed1  

Objekt: https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1   

 

Regler for kommatering: 

https://sproget.dk/raadogregler/typiskeproblemer/komma/kommaregler/komma-

basisreglerne-hs  

 

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

følgende sider er anvendt:  

 

Oversigt over ordklasser, inklusive danske og latinske betegnelser: 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=p130  

Øvelse med navneord, tillægsord udsagnsord: 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c712  

Øvelser med biord og stedord: https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c711  

Øvelse med navneord, tillægsord, udsagnsord, biord og stedord. 

https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c710 

 

Kapitel om sætningsanalyse: 

https://styrpaasproget.systime.dk/index.php?id=131&L=0 Håndbog til dansk, Ole 

Schultz Larsen, Systimes i-bibliotek 2019, følgende materiale: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0 

 

Kernestof: - Forskellige kommateringsopgaver - Forskellige ordklasse-opgaver m.m. - 

Interaktive grammatikøvelser i i-bogen Styr på sproget: 

https://styrpaasproget.systime.dk/ & hjemmesiden www.sproget.dk 

 

Supplerende stof: - Kommateringskursus: http://komma.edutasia.com/ - Høj stil og 

lav stil: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=203> - Talesprog og skriftsprog: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199>  

 

Sproglig analyse:  

 

Yahya Hassan, ’Barndom’. (Ordklasser, semantiske felter)  

Klaus Rifbjerg, ’Livet i badeværelset’ (Ordklasse, semantiske felter)  

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo- Fokus for forløbet er at kende til og anvende: - Ordklasser (og semantik) - Sætnings-

https://sproget.dk/raadogregler/typiskeproblemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://sproget.dk/raadogregler/typiskeproblemer/komma/kommaregler/komma-basisreglerne-hs
https://styrpaasproget.systime.dk/?id=c710
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=196&L=0
http://www.sproget.dk/
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=199
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kuspunkter analyse (og syntaks) - Kommatering (og hel- og ledsætning samt evt. paratakse og 

hypotakse) - Karakterisere og vurdere sprogbrug ud fra grammatiske iagttagelser  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning Pararbejde/gruppearbejde Skriftligt arbejde   

 

 

  


