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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Juni 2018 

 

Institution VUC-Vest  

Uddannelse Hf-fagpakke  

Fag og niveau Dansk A 

Lærer Berit Elise Fugleberg  

Hold 57DA0A11 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til hf-dansk - episke tekster / genrer  

Titel 2 Skriveforløb  

Titel 3 Episke tekster  

Titel 4 Medier og nyheder  

Titel 5 Grammatik og sprog  

Titel 6  Argumentation og retorik 

Titel 7  Lyrik og danskhed (mundtligt forløb)  

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Film, billeder og dokumentarfilm  

Titel 10 Sprog og sprogbrug 

Titel 11 Litteraturhistorien 

Titel 12  Artikler og taler   

Titel 13 Repetition og eksamenstræning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Introduktion til hf-dansk - episke tekster / genrer 

Indhold Lærerplan Dansk A - toårigt hf, juni 2013 
Steen Langstrup ”Alene og et let offer” (2000) 
Christina Hesselholdt ”Shake” fra bogen ”Hovedstolen” (1998) 
Kim Fupz Aakeson ”Historien” (2000) 
H. C.  Andersen ”Den grimme ælling” (1843)   
Niels Hausgaard ”At være klog er at være dygtig til at leve” Kristeligt 
Dagblad (15. august 2014) 
Benny Andersen ”Lykken” (1964), ”Svantes lykkelige dag” (1972) & 
”Mit hjertes indvandrer” (1993)   
Introduktion til hjemmesiderne:  
Ordnet.dk: http://ordnet.dk/ 
Rettenøglen i dansk: http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen 
Litteratursiden.dk: http://www.litteratursiden.dk/ 
Forfatterweb: http://www.forfatterweb.dk/ 
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tin-
ne Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

20 lektioner  

Særlige fokuspunkter Introduktion til danskfaget og genrer. 
Fokus på bestemmelse af genrer og opstart på analyse og analysemetoder.  
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassedis-
kussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Skriveforløb 

Indhold Lene Trolle Schütter og Anette Nielsen ”Skriveøvelser til hf-dansk” (kapitel 
om teori)  
Janne Vigsø Børsting og Tina Dunø ”Til tasterne” (kapitel 1) 
Kommaregler fra ”Håndbog i Nudansk”  
Kommaøvelser fra Dansk sprognævn  
 

Omfang 
 

20 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Introduktion til skriftlighed og tegnsætning med særligt fokus på kommatering. 
Skrivning af første artikel, procesorienteret, hvor kursisterne får skrive-tid i 
undervisningstiden, således at eventuelle spørgsmål kan afklares undervejs. 
Fokus på samarbejde i forhold til korrekturlæsning og indholdsmæssig feed-
back på hinandens tekster kursisterne imellem.  
Introduktion til notatteknik, læsestrategier, læseformål og generelle studie-
kompetencer, herunder gruppearbejde. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussi-
oner. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Episke tekster 

Indhold Introduktion til krimien som genre  
PowerPoint som introduktion til krimien med udgangspunkt i bogen:  
”Krimi” af Kirsten Sonne Harild  
 
Læsning af 1. selvvalgte værk - en krimi  
 
Steen Steensen Blicher ”Præsten i Vejlbye” (1829) 
Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt” (1894) 
H. C. Andersen ” Den grimme ælling” (1843) 
Helle, Helle ”Fasaner” fra bogen ”Rester” (2010) 
Leif Panduro ”Uro i forstæderne” (1995) 
Martin A. Hansen ”Høstgildet” (1944) 
Karen Blixen ”Ringen” (1958) 
Naja Maria Aidt ”Som englene flyver”  
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tinne 
Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

30 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Boganmeldelse i forbindelse med læsning af 1. værk i form af optaget   
video.  
Kort gennemgang af romantikken, det moderne gennembrud og modernis-
me og realisme. 
Gennemgang af litterære metoder: biografisk, nykritisk, strukturalistisk, 
psykoanalytisk, social og ideologikritisk og læseorienteret metode.   
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassedis-
kussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Medier og nyheder 

Indhold Herman Bang ”Branden” fra Nationaltidende 4. oktober 1884 
Suzanne Brøgger ”Er der mon plads til muslimer på kutteren i dag?” Kro-
nik fra Politiken 5/10-2013  
Ida Thorsen ”Til barnets bedste” Baggrundsartikel fra Nordjyske Stiftsti-
dende 7/10-2012      
Claes Senger Holtzmann & Anne Kleemeyer Kill ”Fejl i 77 ud af 100 bør-
nesager” Nyhedshistorie fra Jyske Vestkysten 27/10-2012 
Lene Alsing ”Angsten er der stadig” Feature fra Jyske Vestkysten 17/3-
2013  
Lars Teilmann & Caspar Birk ”Projekt Lasse” Interview fra NORDJYSKE 
Stiftstidende 27/11-2011 
Lars Teilmann & Caspar Birk ”Alternativt bosted” Reportage fra NORD-
JYSKE Stiftstidende 30/9-2012 
Søren Lintrup Silkjær ”Fjorten og forsker” Interview fra Jyske Vestkysten 
29/4-2013 
Maja Vindelev ”Bange for lyn og torden” Klumme fra Frederiksborg Amts 
Avis 11/5-2013 
Kim Skotte ”Film er det muhliges kunst” Kommentar fra Politiken 22/8-
2013 
Rikke Schjøtz Jensen ”16-årigt voldsoffer var for åbenmundet om hash-
salg” Referat fra Horsens Folkeblad 3/10-2013 
HW ”Slagelse udråbt som ghettoduks” Leder fra Sjællandske 17/5-2013 
Bent Winter ”Når offentlige ansatte siger nej, nej og atter nej til Løkke” 
nyhedsanalyse fra Berlinske tidende 4/9-2016 
Villy Lauridsen ”Snyd bare i skat - kontrollen er afskaffet” kronik fra Jy-
ske Vestkysten 27/2.2017 
 
Lise Ludvigsen & og Poul-Erik Møhring ”Studievaner på HF” (afsnit 2.4 
om informationssøgning)   
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
 

Omfang 
 

30 lektioner  

Særlige fokuspunk-
ter 

Fokus på et overblik over avistyper og de forskellige artiklers genre samt 
journalistiske virkemidler i artikelskrivning.  
Analyse af udvalgte artikler med efterfølgende mundtlig fremlæggelse.  
Analyse af nyhedsudsendelse på henholdsvis DR og Tv-2. 
Introduktion til informationssøgning, taksonomi (Blooms) og informati-
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onssøgning / kildekritik.  
Fokus på kommunikation i de forskellige medietyper.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, klassediskussioner, elev-
fremlæggelser. 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Grammatik og sprog 

Indhold Mark Twain ”Begravelsen i Nevada” Dansk bearbejdelse og indtaling:  
Ebbe Rode (1950) 
 
Grundbog: 
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
 

Omfang 
 

20 

Særlige fokuspunk-
ter 

Fokus på indblik i ords betydninger, ordklasser, sætningsopbygning, sprog-
lige billeder og figurer, sprogets rim og rytme samt dialekter. 
Derudover et fokus på betydningen af begreber som syntaks, semantik, 
pragmatik osv.   
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassedis-
kussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Argumentation og retorik  

Indhold Statsministerens nytårstale (2016)  
 
Ulla Dahlerup ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde” (2003)  
 
Anne Grethe Bjarup Riis i ”God morgen Danmark” - dialog om prostituti-
on:  
https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M 
 
Pernille Mainz & Katinka Bundgård Fals. ”Gymnasieelever tør ikke række 
hånden op i timerne” Politiken 25.1-2016 
 
Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj tale 2016  
 
Anders Sune Hansen ”Fostervæv eller barn - når sproget dræber” fra inter-
netportalen etik.dk 16.7-2011 
 
Lise Nørgaard: uddrag af manuskript fra Matador ”I disse tider” (afsnit 10) 
1935 
 
Søren Fauli ”Ligestilling er ren utopi” Uddrag af en artikel i Politiken 
30.10-2008  
 
Grundbog:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
 

Omfang 
 

30 

Særlige fokuspunk-
ter 

Fokus på at anvende retorik og argumentation både i produktion og analyse 
af tekst og tale.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassedis-
kussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Lyrik og danskhed (mundtligt forløb) 

Indhold Klaus Rifbjerg ”Hav en god dag” (2011) 
Kirsten Hammann ”Jeg er så træt af min krop” (1992) 
Anne Linnet ”Forårsdag” (1988) 
Søren Ulrik Thomsen af ”Det værste og det bedste” (2002) 
Rasmus Nøhr ”Sommer i Europa” (2006) 
Göran Sonnevi ”Der findes mange slags boliger” (1998)  
 
Lola Baidel ”Handicap” (1978) 
Kristen Bjørnkjær ”Hvis du forlader mig” (1976) 
Pia Tafdrup ”Min inderste hjernehinde” (1983) 
Michael Strunge ”19. juni 1983, 25 år. København”  
Tom Kristensen ”Angst” (1932) 
 
Ebbe Skammelsøn (folkevise) 
Thomas Kingo ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen (1681)  
Adam Oehlenschläger ”Der er et yndigt land” (1819) 
Adam Oehlenschläger ”Guldhornene” (1802) 
H. C. Andersen ”I Danmark er jeg født” (1850) 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig ”O kristelighed” (1832)  
Johannes V. Jensen ”Danmarkssangen” (1925) 
Klaus Rifbjerg ”Danmark trofast” (1967) 
Shu-bi-dua ”Danmark” (1978) 
Natasja Saad ”I Danmark er jeg født” (2007) 
Erik Lindsø ”Henrik Nordbrandt - Danskhed i sig selv er ingenting” fra 
Grænseforeningen for en åben danskhed  
Henrik Nordbrandt ”Danskhed” fra digtsamlingen ”Vi danskere” (2010) 
Per Vers ”Black Power” (2005) 
Vita Andersen: ”Du er ikke mandschauvinist og jeg er ikke Bianca Jag-
ger” fra ”Tryghedsnarkomaner” (1977) 
Michael Strunge ”Plasticsolen” (1981) & ”NAT I ELECTRI-CITY” 
(1979) 
Yahya Hassan ”Barndom” (2013) 
Maja Lee Langvad ”Find Holger Danske” (2006) 
 
Læsning af 2. selvvalgte værk - digtsamling eller album med tilhørende 
tekst  
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen  
(Systime)  
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Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tin-
ne Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

35 

Særlige fokuspunkter Fokus på mundtlig fremstilling i forhold til fremstilling af en individuel 
video (fremlægning af 2. selvvalgte værk).  
Indsigt i læsning og analyse af lyrik og perspektivering til relevante litte-
raturhistoriske periode. 
Introduktion til middelalderen, barokken, romantikken og modernisme og 
realisme.  
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, klassediskussioner, elev-
fremlæggelser. 
 

 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Det moderne gennembrud  

Indhold Adda Ravnkilde ”En Pyrrhussejr” (1884) 
Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette” (1887) & ”En stor dag” (1887) 
Herman Bang ”Foran alteret” (1880) of ”Irene Holm” (1890) 
 
Læsning af 3. værk  
Henrik Ibsen ”Et dukkehjem”  
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Sy-
stime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & 
Tinne Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

30 

Særlige fokuspunkter Introduktion til det moderne gennembrud og perspektivering til læste 
tekster fra perioden 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klasse-
diskussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 9 
 

Film, billeder og dokumentarfilm 

Indhold Spillefilm: Babettes gæstebud (4. værk)  
  
Dokumentar: Armadillo (2010) af Janus Metz Pedersen 
Operation X: Giften i drikkevandet (2007):  

https://1drv.ms/v/s!AsjDyqenAa9JwWPXgcPVzGpln2Y0 
 
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Systime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tinne 
Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

20 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus på analyse af billeder og reklamer 
Analyse af spillefilm og dokumentar (4. værk), herunder sammenligning af de 
to genrer og fokus på anvendelsen af fakta og fiktionskoder.  
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, klassediskussioner, elevfrem-
læggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 10 
 

Sprog og sprogbrug  

Indhold Kampen om sproget - DR film om sproglig variation  
 
Norsk / svensk: 
Stig Dagerman. ”Att döda ett barn” (1948) 
Jens Stoltenbergs tale fra Utøya 22 juli 2012 
 
Grundbog:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen 
(Systime)  
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

20 

Særlige fokuspunkter Fokus på sprogets anvendelse i forskellige situationer og analyse af 
ordvalg og dets betydning i argumentation og retorik.  
 
Læsning af norske og svenske tekster.  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klas-
sediskussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 11 
 

Litteraturhistorien  

Indhold 5 og 6. værk:  
Lone Hørslev ”Dyrets år”  
Leif Panduro ”De uanstændige”  
 
Johannes V. Jensen ”Kongens fald” 1900/01 (uddrag) 
Ludvig Holberg ”Niels Kliims underjordiske rejse” (1741) -(Uddrag)  
H. C. Andersen ”Nattergalen” (1843) 
Christian Winther: ”Skriftestolen” (1843) 
Martin A. Nexø ”Pelle erobreren” (1972) - (Uddrag)   
Thomasine Gyllembourg ”Den lille Karen” (1830) 
J. P. Jacobsen ”To verdener” (1878)  
Tove Ditlevsen ”Appelsiner” (1948) 
Klaus Rifbjerg ”Hm” (1964),  

Klaus Rifbjerg ”Livet i badeværelset” Det er blevet os pålagt, Blandt 
pingviner fra konfrontation (1960) 

Klaus Rifbjerg ”Engang” fra Amagerdigte (1965) 

Peter Seeberg ”Eftersøgningen”, ”Hvile” og ”Kapitulation” fra Eftersøg-
ningen og andre noveller (1962) 

Jan Sonnergaard ”Polterabend” (1997)     

H. C. Andersen: ”Klodshans”  

Folkeeventyr ”Esben askepuster” 

Per Højholt ”Henry ind i landskabet” (1968), Gittes monolog om naturen 
(1981) 

Benny Andersen: ”Man burde” og ”På høje tid” fra ”Den indre bowler-
hat” (1964) 
Helle, Helle ”Der findes ikke flere sennepsmarker i Danmark” fra ”Biler 
og dyr” (2000) 
”En stol for lidt” og ”Film” fra ”Rester” (1996):  

Asta Olivia Nordenhof: Uddrag af ”Det nemme og det ensomme” (2013)  

Per Vers ”Jeg tjener kassen”, ”City of dreams” og ”Englefjæs”    

Knud Romer uddrag af ”Den som blinker er bange for døden” (2006)  
 

Grundbøger:  
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Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen (Sy-
stime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & Tin-
ne Serup Bertelsen (Systime)                                         

Omfang 
 

40 

Særlige fokuspunkter Gennemgang af litteraturhistorien. 
Fokus på opnåelse af noget paratviden omkring de forskellige litterære 
perioders nøglepunkter. 
Læsning af tekster som relaterer til de enkelte perioder - fra middelalde-
ren og frem til det 21. århundrede. 
Fokus på sprogets magt og det skrevne ord i forhold til performativ bio-
grafisme. 
Mundtlig fremlægning af 5 og 6. værk. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klasse-
diskussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 12 
 

Artikler og taler   

Indhold Villy Søvndals grundlovstale 2008  
Helle-Thorning-Schmidts nytårstale 1. januar 2014 
Henrik Hoffmannn-Hansen ”Sprogforskere: Lykketoft ønskede, at 
hård festtale skulle lækkes.” 
Hanne-Vibeke Holst ”Du er fucking sexistisk, Niarn!” 
Ulrik Bachmann ”19-årig tiltalt for bedrageri og sex-afpresning.   
Sjællandske 17/5.2013 
 
Grundbog:  

Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen 
(Systime)  
 

Omfang 
 

25 

Særlige fokuspunkter Fokus på at kunne redegøre for og analysere de forskellige journali-
stiske genrer og taler.  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klas-
sediskussioner, elevfremlæggelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 13 
 

Repetition og eksamenstræning  

Indhold  
Grundbøger:  
Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier af Ole Schultz Larsen 
(Systime)  
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen & 
Tinne Serup Bertelsen (Systime)  
 

Omfang 
 

30 

Særlige fokuspunkter Eksamenstræning og repetition af litteraturhistorien samt danskfagli-
ge analysebegreber. 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, gruppearbejde med 
efterfølgende mundtlig fremlægning (eksamenstræning).   
 

 
 
 


