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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni 2019 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Maria Schmidt 

Hold 17c 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 På Sporet - krimigenren + værk 

Titel 2 Grammatik og skriftlighed 

Titel 3 Dokumentarer til debat + værk 

Titel 4 Det moderne gennembrud 

Titel 5 Science fiction + værk 

Titel 6 Reklamer for alkohol 

Titel 7 Modernisme + værk 

Titel 8 Fortællinger, fattigdom og flere formater 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

På sporet - krimigenren 

Indhold Kernestof:  

 

Brown, Dan: ”Da Vinci mysteriet” (uddrag) = 10 ns. 

Doyle, Arthur Connan: “Papæsken” = 15 ns.  

Läckberg, Camilla: ”Drømmen om Elisabeth” = 8 ns.  

Lund, Helle T. : ”Arret” = 1 ns.  

Poe, Edgar Allan: ”Hjertet der sladrede” = 3 ns. 

Rifbjerg, Klaus: ”Gentagelsen” = 3 ns.  

 

Supplerende: 

 

”Rejseholdet”, afsnit 8 + 9, DR, 2000  

120 minutter 

 

”Elementary”, sæson 2, afsnit 17 (parafrase eller remediering over ”Papæsken”) 

41 minutter 

 

”TV!TV!TV! - krimi”, DR2, 2011 

16 minutter 

 

Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, Systime, 

”Kriminalromanen” = 2½ ns.  

 

Brockhoff, Stefan: ”Kriminalromanens ti bud” = 6 ns. 

 

Høher-Larsen, Maria: ”Vi har elsket true crime siden oplysningstiden”, Informa-

tion, 2016 = 2 ns.  

 

Eleverne har individuelt læst en krimi til dette forløb. Se separat liste.  

Cirka 200 ns.  

 

 

Omfang 

 

25 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Tekstlæsning med fokus på genre.  
 
Faglige mål:   

-  udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som mul-
timodalt  
 

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

 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster  
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- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, web 2.0, fremlæggelser i par (bogcafe), pararbejder, gruppe-

arbejder, skriftligt arbejde, kreativt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Grammatik og skriftlighed 

Indhold Opslag på sproget.dk og studieportalen.dk 

Typiske grammatiske problemer 

 

 

 

Omfang 

 

5 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

 

 
  
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser 

 

 

 

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

Titel 3 

 

Dokumentarer til debat 

Indhold Kernestof/analysemateriale:  
 
Jette og Frederik, Politikens facebookside, 2017: 

(https://www.facebook.com/politiken/videos/10156349124623294/?hc_location=ufi) 

4:31 minutter 

 

Søren Ryge: Far, mor og børn (afsnit 1), DR, 2015  

28 minutter  

 

Hjemvendt, instruktør: Marianne Hougen-Moraga, 2011 

14 minutter 

 

Ti stille kvinde (afsnit 3), DR2, 2014 

29 minutter 

 

Hård udenpå (afsnit 1), DR3, 2017 

27 minutter 

 

Testamentet (værk), Instruktør: Christian Sønderby Jepsen, 2011 

86 minutter 

 

Skriftlig eksamensøvelse: Analyserende artikel, 1. vejledende sæt, ”Opgave 2: Krops-

fremstillinger”   

 

 

Supplerende stof/teori: 
 
Klip fra ”This is America”, HBO 

 

“Hvad er en dokumentar?” fra: 

https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=133  

 

”At analysere levende billeder” fra: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=128  

 

”TV-dokumentaren” fra: 

https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=184  

 

”Autencitetsmarkører i dokumentarfilm”, ”Brugen af fiktion og fiktionskoder” og 

”Mockumentary” fra: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224 

 

Teoritekster i alt: 11 ns.  

 

https://www.facebook.com/politiken/videos/10156349124623294/?hc_location=ufi
https://grundbogtilmedieridansk.systime.dk/index.php?id=133
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=128
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=184
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224
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Gotfredsen, Sørine: ”Gotfredsen: Kvinder laver selvmål i DR-serie”, Kristeligtdag-

blad.dk, 20. nov. 2014 = 2 ns.  

 

Pedersen, Max: ”Socialpornografi og mediealfonser”, ekkofilm.dk, 11. sep. 2004 = 6 ns.  

 

 

Omfang 

 

25 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

 
Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

 
Faglige mål:  
 

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

  
- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke 

og vurdere) med formidlingsbevidsthed.  

 

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

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

 

-  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 løsninger, hvor fagets viden 
og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, web 2.0, fremlæggelser, pararbejder, gruppearbejder, skriftligt ar-

bejde, kreativt arbejde, fremlæggelser i forbindelse med værk 

 

 

 

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

Titel 4 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Analysemateriale: 

 

Bang, Herman: ”Frøkenen” = 5 ns.  

Brandes, Georg: ”Hovedstrømninger” (uddrag) = 6 ns.  

Ibsen, Henrik: ”Et dukkehjem” (uddrag fra 3. akt) = 6 ns.  

Pontoppidan, Henrik: ”Et grundskud” og ”Naadsensbrød” = 14 ns.  

Strindberg, August: ”Den stærkeste” = 5 ns.  

 

 

Supplerende: 

1800-tallet på vrangen, afsnit 6, DR, 2007 

= 38 min.  

 

Bertelsen, Sinne Serup m.fl.: ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, Uddraget 

om Henrik Pontoppidan: ”Klasse og social status” 

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

= 1,5 ns.  

 

Ravn, Signe: ”En forestilling vækker furore” = 2 ns.  

 

Lærerproduceret materiale om forfatterne og det moderne gennembrud  

= 5 ns.  

 

Rather homemade Productions: Det moderne gennembrud 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus 

= 4 min. 26.  

 

Diverse malerier fra perioden 

  

Omfang 

 

11 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

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

 
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund  

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser i 

grupper,  

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Science fiction  

Indhold Analysemateriale:  

 

Deleuran, Claus: ”Rejsen til Saturn”, uddrag = 10 ns. + trailer for filmatiseringen = 

3 min. 

Holberg, Ludvig: ”Niels Klims underjordiske rejse” (kap. 2), uddrag = 10 ns.  

Nielsen, Caspar Colling: ”Fuglemenneskene”, ”Pelikanen” + forord (Alt er fra 

Mount København) = 12 ns.  

Seeberg, Peter: ”Patienten” = 3 ns. 

Shelley, Mary: ”Frankenstein”, uddrag = 6 ns. 

Verne, Jules: ”Af Rejsen til månen”, uddrag = 3 ns.  

 

Værk: Madsen, Svend Åge: ”Se dagens lys”, 180 ns.  

 

Supplerende:  

”Jamens Camerons historie om science fiction”, DR3, 2018 = 40 min.  

 

Ravn, Ole: ”Science ficiton”: ”Hvad er science fiction litteratur?” (s. 257-258), Sy-

stime = 3 ns.  

 

”Himmelskibet” (1918), instruktør: Holger Madsen, uddrag, = 10 min.  

 

Tulinius, Bjørg: ”Da virkeligheden indhentede Svend Åge Madsen”, Kristeligtdag-

blad.dk, 11. april 2017 = 3 ns.  

 

Lærerproduceret teorimateriale = 5 ns.  

 

Netflix: Black Mirror ”Hang the DJ”, 2017 = 51 min.  

 

Ekskursion til Brandts Klædefabrik til særudstillingen ”Into the unknown”  

 

 

Omfang 

 

25 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Genrelæsning 

 
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et syns-

punkt) med formidlingsbevidsthed  

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

  
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

– undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og 

metoder anvendes.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, web 2.0, fremlæggelser, pararbejder, gruppearbejder, skriftligt 

arbejde, kreativt arbejde, fremlæggelser i forbindelse med værk 

 

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

Titel 6 

 

Reklamer for alkohol  

Indhold Ældre øl-reklamer, herunder Tuborg julebryg, Den tørstige Tuborgmand m.m.  

 

GA-JOL-reklamer (der blev trukket tilbage) 

 

CULT Shaker: ”Shake it baby” (mand + kvinde), Party now - apologize later (Sofa + 

kvinde og mand begge i sofa)  

 

Reklamefilm:  

 

Reklamefilm fra Tuborg:  

Tuborg, Heino og dem fra Polle fra Snave: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2UEXWij1vY  

Tuborg ølkuske, Selvfølgelig: https://www.youtube.com/watch?v=g5-5Pbrhd9s   

Tuborg, Måske ku’ vi: https://www.youtube.com/watch?v=yldWNIsscTQ  

Tuborg Classic: https://www.youtube.com/watch?v=vnKcXotOjmA  

Tuborg, reklamebureau: https://finans.dk/live/erhverv/ECE9279575/otte-reklamer-

der-fik-os-til-at-tale-om-tuborg/?ctxref=ext 

 

Gammel Dansk:  

2011, hjort (Gammel dansk. Ufattelig hyggelig): 

https://www.youtube.com/watch?v=DgSROfywIL8  

 

2016, Trampe-Jeppe (Gammel dansk. På en ny måde.) 

https://www.youtube.com/watch?v=d_FE9CT0kVk  

 

Anti-druk: 

Alkoholproblem, Hope: 

https://www.youtube.com/watch?v=LrtGg5ukkwc  

 

Var rädd om dig: 

https://www.youtube.com/watch?v=QalnisJfHEw&list=RDQalnisJfHEw&index=1 

 

Budwiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=56b09ZyLaWk&list=RDQalnisJfHEw&index=5 

 

Teori/supplerende:  

 

Larsen, Ole S.: Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier, afsnit 5.6: Reklamer 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227, Systime i-bog = 8 ns.  

 

Andersen, Stinne: Reklamer spiller på sex om aldrig før, 7. juni 2012 

(https://www.b.dk/relationer/reklamer-spiller-paa-sex-som-aldrig-foer) = 1 ns.  

 

Cultpigerne, Afsnit 1:3, DR3, 2013 = 15 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=n2UEXWij1vY
https://www.youtube.com/watch?v=g5-5Pbrhd9s
https://www.youtube.com/watch?v=yldWNIsscTQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnKcXotOjmA
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9279575/otte-reklamer-der-fik-os-til-at-tale-om-tuborg/?ctxref=ext
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9279575/otte-reklamer-der-fik-os-til-at-tale-om-tuborg/?ctxref=ext
https://www.youtube.com/watch?v=DgSROfywIL8
https://www.youtube.com/watch?v=d_FE9CT0kVk
https://www.youtube.com/watch?v=LrtGg5ukkwc
https://www.youtube.com/watch?v=QalnisJfHEw&list=RDQalnisJfHEw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=56b09ZyLaWk&list=RDQalnisJfHEw&index=5
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=227
https://www.b.dk/relationer/reklamer-spiller-paa-sex-som-aldrig-foer
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Fede tider i reklamebranchen - Sort Guld, DR2, 2011 = 30 min.  

 

 

Omfang 

 

13 lektioner af 45 min.  

Særlige fo-

kuspunkter 

Faglige mål:  
 

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

 
– 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 information i alle medier samt deltage 
i og bidrage til digitale fællesskaber  

 

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, par - og gruppearbejde, individuelt arbejde, eksperimen-

telt/kreativt arbejde 

 

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

Titel 7 

 

Modernisme  

Indhold Analysemateriale:  

 

Hassan, Yahya: Barndom = 1½ ns.  

Jensen, Johannes V.: ”Kongens fald” (Uddrag ”Hestepartering”) + ”Interferens”= 2 

½ ns. 

Kristensen, Tom: ”Det blomstrende slagsmål” = 2 ns. 

Strunge, Michael: ”Natmaskinen”, ”SKRÅT OP” = 2½ ns.  

 

Værk: Broby-Johansen, Rudolf: ”BLOD” = 20 ns.  

 

Supplerende:  

 

Henrik Pontoppidans forsvar for ”BLOD” = ½ ns.  

Broby-Johansens forsvarstale for ”BLOD” = 10 ns.  

 

Bertelsen, Tinne Serup m.fl: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, Johannes 

V. Jensen (https://litthist.systime.dk/index.php?id=171) = 2 ns. 

Fibiger, Johannes m.fl.: ”Litteraturens veje”, Et forkomment englebarn: Michael 

Strunge. = 7 ns.   

Sørensen, Mimi m.fl.: ”Brug litteraturhistorien” Mellemkrigstidens skrivestile, Sy-

stime (https://bl.systime.dk/index.php?id=213) = 1 ns.  

 

Lærerproduceret materiale = 4 ns.  

 

Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 2 + 7, DR, 2001 = 75 min.  

 

Omfang 

 

23 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Modernismen som tilbagevendende stil i dansk litteratur 
 

– 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  

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

 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, læreroplæg, selvstændigt arbejde, remediering, kreative øvelser, 

par- og gruppearbejde. 

 

 

Retur til forside 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=171
https://bl.systime.dk/index.php?id=213
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 8 

 

Fortællinger, fattigdom og flere formater 

Indhold Analysemateriale:  

 

”Ebbe Skammelsøn” = 5 ns.  

Brdr. Grimm: ”Den lille rødhætte” = 2 ns.  

 

Aidt, Naja Marie: ”Torben og Maria” = 6 ns.  

Blicher, St. St.: ”Marie” (uddrag) = 5 ns.  

Blixen, Karen: ”Ringen” = 7 ns.  

Hansen, Martin A.: ”Agerhønen” = 3 ns.  

Munthe, Margrethe: ”Rødhette” = 1 ns.  

Nexø, Martin Andersen: ”Lønningsdag” = 2 ns. 

Pape, Morten: ”Planen” (uddrag, prolog) = 6 ns.  

Pedersen, Karina: ”Helt ude i hampen” (uddrag kap. 38-43) = 6 ns.   

Sonnergaard, Jan: ”Bananfluerne” = 6 ns. 

 

Supplerende: 

 

Rather Homemade productions: Ebbe Skammelsøn - hvad fanden skal det nu bety-

de?, (https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0)  

= 3 min. 48.  

 

”Adgang med Abdel -  Underklassen helt ude i hampen ”, DR2, 2016 

= 31 min.  

 

”Øgendahl og de store forfattere: Karen Blixen”, DR1, 2017  

= 28 min.  

 

Andreasen, Brian: ”De seneste fem års litteratur”, Autofiktion, 

https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=250  

= 3 ns.  

 

Jespersen, Per Michael: ”Underklassen mangler moral - ikke penge”, Politiken.dk, 3. 

okt. 2009 = 2 ns.  

 

Koksbang, Pernille Cecilie m.fl.: ”Computerspil i dansk” Grundstenene i computer-

spil. (https://computerspilidansk.systime.dk/index.php?id=138#c316) = 3 ns.  

 

Spil: 

http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html 

 

P3: https://www.youtube.com/watch?v=az5vQwrHHCM  

= 2 min.  

 

Trailer til ”Red riding hood”  

https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=250
https://computerspilidansk.systime.dk/index.php?id=138#c316
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
https://www.youtube.com/watch?v=az5vQwrHHCM
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= 3 min.  

 

Lærerproduceret materiale = 7 ns.  

 

Omfang 

 

 27 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Faglige mål:  

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

  
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

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

 

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage i og 

bidrage til digitale fællesskaber  
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, individuelt - og gruppearbejde, 

remediering.  

 

 

 

Retur til forside 

 


