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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2022 

Institution VUC Vest 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Inger-Marie Corfitz Mose 

Hold 11DA0A31 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Modul 01 Introduktion til danskfaget, læse- og notatteknikker 

Modul 02 Grammatikforløb 

Modul 03 Barndom. Værk 1: ”Barndom på bistand” (dokumentar). Svensk 

Modul 04 Skriftlighed. 1. skriftlighedsforløb (fokus på den debatterende artikel), mundtlighedsfor-

løb 

Modul 05 Autofiktion. Værk 2: Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i kor”. Remediering 

Modul 06  Retorik og argumentation i politiske taler. 2. skriftlighedsforløb (fokus på den analyse-

rende artikel). Værk 3: ”Statsministerens nytårstale 2021” (Fokus på talen på skrift og på 

den transmitterede tale) 

Modul 07 Romantikken i tekst og billeder   

Modul 08 Det moderne gennembrud. Værk 4: Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem” (drama). Svensk og 

norsk.  

Modul 09 Journalistik og kommunikation. Værk 5: ”Politiken d. 29.06.21” 

Modul 10 Kulturmøder i et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv. Værk 6: Alexander M. 

Larsen: ”Kongen leve” (digtsamling). Norsk. Mundtlighedsforløb. Repetition. 

Modul 11 Kommunikation på some, det sproglige og mediemæssige perspektiv.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 01 

 

Introduktion til danskfaget, læse- og notatteknikker 

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 1 

Ibid, kap. 2.1 

Ibid, kap. 2.2 

Ibid, kap. 3.1 

Ibid, kap. 3.3 

Ibid, kap. 3.6 

Ibid, kap. 4.2 

Ibid, kap. 4.3 

Ludvigsen m.fl.: ”Studievaner på hf”, kap. 1.1 

Ibid, kap. 1.2 

Ibid, kap. 2 

Ibid, kap. 2.1 

Ibid, kap. 2.2 

Ibid, kap. 2.3 

Ibid, kap. 2.5 

”Fire typer læseteknikker med link til mundtligt oplæg om læseteknikker” 

(https://www.youtube.com/watch?v=eGGaB-Mpn6k) 

Annie Mygind m.fl.: ”Læs bedre, afsnit: ”Læseteknikker, oversigt” 

www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/elever/studiemetode/taksonomiskeniveauer.  

Genreoversigt: https://www.youtube.com/watch?v=P9FbU8edYPc  

Helle Helle: ”En stol for lidt” 

Christina Amundsen: ”Orthorexia” (https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/or-

thorexia/ ) 

 

Supplerende stof: 

”Sådan arbejder du med indholdet af modulmapperne” 

”Studieteknikkens 10 bud” (kopiark) 

Diverse øvrige udleverede kopier om læseteknikker 

www.emu.dk/gym: ”EMU, taksonomiske niveauer - for elever” 

https://www.youtube.com/watch?v=9C1QCUI0W1A (UC Syd, vedrører notattek-

nik)  

https://www.youtube.com/watch?v=b9GwjYZf_1k (SDU og KU, vedrører studie- 

og notatteknik)  

 

Omfang 

 

Uge 32 - 33 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Introduktion til danskfaget (det sproglige stofområde, det litterære stofområde, det 

mediemæssige stofområde). Introduktion til læse- og notatteknikker. Introduktion til 

genrebegrebet i danskfaget. Introduktion til taksonomi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGGaB-Mpn6k
http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/elever/studiemetode/taksonomiskeniveauer
https://www.youtube.com/watch?v=P9FbU8edYPc
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/orthorexia/
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/orthorexia/
http://www.emu.dk/gym
https://www.youtube.com/watch?v=9C1QCUI0W1A
https://www.youtube.com/watch?v=b9GwjYZf_1k
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Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde, 

læreroplæg, mundtlige kursistoplæg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Modul 02 

 

Grammatikforløb. 1. skriftlighedsforløb, mundtlighedsforløb 

Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernestof: 

Ordklasser med Thomas Skov: 

http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1 

Subjekt med Thomas Skov: 

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

Verballed med Thomas Skov: 

http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1 

Objekt med Thomas Skov: 

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

www.sproget.dk  

John Berg Svendsen (red.): ”Stavenøglen”, kap. ”Sætningslære” og ”Tegnsætning” 

J. Lund Madsen m.fl.: ”Grundlæggende dansk på hf”, kap. 3 

Ordbogen.com: https://www.ordbogen.com/da/ 

Ordnet.dk: https://ordnet.dk/  

Rettenøglen: https://www.studienet.dk/bedre-dansk/oversigt-over-fejltyperne 

 

Supplerende stof: 

http://kulturforunge.dk/skriveskole/kommaregler/  

http://intra.ghf.dk/maj/Ordklasser.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F- 

McS-V1KbIps&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F- 

McS-V1KbIps&index=1  

https://www.youtube.com/` 

watch?v=M1nABMwHeik&index=3&list=PLb_YcygeOsKBWRT4sa-Eu0FMcSV1KbIps  

https://www.youtube.com/ watch?v=iuhk3y9GV5k&index=4&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps  

https://www.youtube.com/ watch?v=RLjIOJHzCAo&index=5&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps  

https://www.youtube.com/watch?v=ptjTAxh8gvI&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=6  

https://www.youtube.com/ watch?v=cSUX7J0mlbI&index=7&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps 

https://www.youtube.com/ watch?v=tK8bm8gM8Qw&index=9&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps 

https://www.youtube.com/watch?v=GdUA-pSQv8Q&index=11&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps  

https://www.youtube.com/watch?v=FsBuYDxA5BQ&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=10 

https://www.youtube.com/ watch?v=kAUGGk_2BqY&index=12&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps  

http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/subjekt-1
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/verballed-1
http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/objekt-1
http://www.sproget.dk/
https://www.ordbogen.com/da/
https://ordnet.dk/
https://www.studienet.dk/bedre-dansk/oversigt-over-fejltyperne
http://kulturforunge.dk/skriveskole/kommaregler/
http://intra.ghf.dk/maj/Ordklasser.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F-McS-V1KbIps&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F-McS-V1KbIps&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F-McS-V1KbIps&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6xCGhXug9V0&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0F-McS-V1KbIps&index=1
https://www.youtube.com/%60watch?v=M1nABMwHeik&index=3&list=PLb_YcygeOsKBWRT4sa-Eu0FMcSV1KbIps
https://www.youtube.com/%60watch?v=M1nABMwHeik&index=3&list=PLb_YcygeOsKBWRT4sa-Eu0FMcSV1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=iuhk3y9GV5k&index=4&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=iuhk3y9GV5k&index=4&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=RLjIOJHzCAo&index=5&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=RLjIOJHzCAo&index=5&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=ptjTAxh8gvI&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ptjTAxh8gvI&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=6
https://www.youtube.com/%20watch?v=cSUX7J0mlbI&index=7&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=cSUX7J0mlbI&index=7&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=tK8bm8gM8Qw&index=9&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=tK8bm8gM8Qw&index=9&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=GdUA-pSQv8Q&index=11&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=GdUA-pSQv8Q&index=11&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=FsBuYDxA5BQ&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=FsBuYDxA5BQ&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps&index=10
https://www.youtube.com/%20watch?v=kAUGGk_2BqY&index=12&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=kAUGGk_2BqY&index=12&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
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https://www.youtube.com/ watch?v=mrpcyFIbHNE&index=13&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps  

https://www.youtube.com/watch?v=-u5LkXD3GaA&index=8&list=PLb_YcygeO-

sKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps   

Omfang Uge 34 - 35 

Særlige fo-

kuspunkter 

Grammatik 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, online-grammatikøvelser, par- 

og gruppearbejde, læreroplæg, kursistoplæg over for DSA-klasse, mundtlighedsforløb 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=mrpcyFIbHNE&index=13&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/%20watch?v=mrpcyFIbHNE&index=13&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=-u5LkXD3GaA&index=8&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
https://www.youtube.com/watch?v=-u5LkXD3GaA&index=8&list=PLb_YcygeOsKBWRT4saEu0FMcS-V1KbIps
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 03 

 

Barndom. Værk 1: ”Barndom på bistand” (dokumentar). Svensk  

Indhold Kernestof: 

”Moderen under mulde” (folkevise) 

Katrine Marie Guldager: ”Nørreport” 

Klaus Rifbjerg: ”Såret” 

Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne” (novelle) 

Vita Andersen: ”Uafhentet” 

Link til ”Barndom på bistand”, sæson 4, episode 1: 

https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_130312 (værk 1) 

Tom Kristensen: ”Drengen med æblet” 

Tove Ditlevsen: ”Nattens dronning” 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 5.2 

Ibid, ”11. Medieanalyse af dokumentarfilm” 

Ibid, ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa” 

Ibid, kap. 4.2 

 

Supplerende stof: 

Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap. 1 

Ibid, kap. 7, afsnit ”Tidlig modernisme” 

Ibid, kap. 7, afsnit ”Efterkrigsmodernisme” 

Ibid, kap. 7, afsnit ”60’er modernisme” 

Ibid, kap. 7, afsnit ”Nyrealisme” 

Ibid, kap. 8, afsnit ”Temaer” 

Ibid, afsnit ”Tendenser i den nyeste litteratur” 

Jørn Jacobsen m.fl.: Af ”Folkeviser”, 2012 

Auring: Af ”Realismer - modernismer” 

 

Omfang 

 

Uge 36 - 40 

Særlige fokus-

punkter 

Medieanalyse, sproglig analyse, litterær analyse, genrebevidsthed, litteraturhisto-

risk bevidsthed, dokumentaren som genre, arbejde med værk 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, par- og gruppear-

bejde, kursistfremlæggelse, læreroplæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_130312
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 04 

 

Skriftlighed. 1. skriftlighedsforløb (fokus på den debatterende artikel)  

Indhold Kernestof: 

Anette Nielsen m.fl. Af ”Skriveøvelser til hf-dansk”, s. 32 - 55 

Susan Mose m.fl.: ”Skriftlig eksamen i dansk”, kap. ”Skriftlig eksamen i dansk - stx 

og hf”, ”Den analyserende artikel” og ”Den debatterende artikel” 

Anders Østergaard: https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/index.php?id=83 

Ibid: Af ”Guide til skriftlig dansk i hf” (introduktion til analyserende artikel og de-

batterende artikel) 

SDU: http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejled-

ning/studieteknik/akademisk_redelighed (”God akademisk praksis ved citatbrug”) 

Eksempler på opgaveformuleringer til analyserende artikel og debatterende artikel 

med tilhørende analysetekster 

Sidse Selsing m.fl.: Af ”Ny skriftlighed”, Systime 

https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/delelementer/om-at-skrive-

en-disposition/  

www.restudy.dk  

Sofia Jupither: ”Kardemomme by skader børnene”, 2013 (teksten udgør del af ana-

lysematerialet til en skr. eksamensopgave vedr. den debatterende artikel) 

Anita Brask Rasmussen: ”Grænserne bliver flydende i børnelitteraturen”, 2017 

(teksten udgør del af analysematerialet til en skr. eksamensopgave vedr. den debat-

terende artikel) 

Ibid: ”Er børn ligesom aber?”, 2013 (teksten udgør del af analysematerialet til en 

skr. eksamensopgave vedr. den debatterende artikel) 

 

Supplerende stof: 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 4.10 

Debatterende artikel: Børnelitteraturens grænser. Opgaven er fra 2018 - Vejledende 

opgavesæt 2 for STX. 

 

Omfang 

 

Uge 41  

Særlige fo-

kuspunkter 

Skriftlighed. Introduktion til skr. eksamensgenrer med fokus på debatterende arti-

kel. Træning af skriveprocesser, grammatik, studieteknikker. Citatbrug. Argumenta-

tion 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer, individuelt arbejde, læreroplæg, par- og 

gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/index.php?id=83
http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/studieteknik/akademisk_redelighed
http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/studieteknik/akademisk_redelighed
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/delelementer/om-at-skrive-en-disposition/
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/delelementer/om-at-skrive-en-disposition/
http://www.restudy.dk/
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Modul 05 Autofiktion. Værk 2: Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i kor”. Remediering 

 

Indhold Kernestof: 

Erling Jepsen: ”Kunsten at græde i kor” 

Peter Schønau Fog, filmatisering af ”Kunsten at græde i kor” (Kunsten at græde i 

kor on Vimeo)  

https://www.information.dk/kultur/2007/07/hemmeligheder-soenderjysk-tor-

tur   

  

Supplerende stof: 

https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=283#c972 (kap. ”Autofiktion”) 

Ole S. Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 3.6, afsnit: ”Roman” 

Ibid, kap. 4.7 

Ibid, 4.8 

Ibid, 4.9 

Ibid, 4.10  

Ibid, “12: Medieanalyse af spillefilm” 

Tinne S. Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap 8, afsnit 

”Tendenser i den nyeste litteratur” 

 

Omfang 

 

Uge 43 - 44 

 

Særlige fokus-

punkter 

Medieanalyse af spillefilm, litterær og sproglig analyse, værklæsning, remediering, 

litteraturhistorisk bevidsthed, genrebevidsthed 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Skriftligt arbejde, virtuelle arbejdsformer, læreroplæg, par- og gruppearbejde, kur-

sistoplæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/332940394
https://vimeo.com/332940394
https://www.information.dk/kultur/2007/07/hemmeligheder-soenderjysk-tortur
https://www.information.dk/kultur/2007/07/hemmeligheder-soenderjysk-tortur
https://5aarslitt.systime.dk/index.php?id=283#c972
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

 

Modul 06 

 

Retorik og argumentation i politiske taler. 2. skriftlighedsforløb (fokus på den analyse-

rende artikel). Værk 3: ”Statsministerens nytårstale 2021” 

 

Indhold Kernestof: 

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2021 (udskriftsform) 

TV-transmission af Statsminister Mette Frederiksens nytårstale d. 1. januar 2021: (Se el-

ler læs hele statsministerens nytårstale her | Politik | DR) 

Ulla Dahlerup: Af ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003” 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 4 

Ibid: Kap. 4.2 

Ibid: Kap. 4.3 

Ibid: Kap. 4.7 

Ibid: Kap. 4.9 

Ibid: “7. Retorisk analyse af taler” 

Ibid: ”11. Medieanalyse af dokumentarfilm” 

Forløb: Argumentation | Dansk | Restudy - Videoundervisning 24/7  

https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=280 (kap. ”Retorik og argumentation). 

 

Supplerende stof: 

Diverse teori-tekster vedrørende de to skriftlige eksamensgenrer (se teoriteksterne i un-

dervisningsbeskrivelsen vedr. modul 4: Skriftlighed -> kernestof) 

 

Omfang 

 

Uge 45 - 47 

Særlige 

fokus-

punkter 

Medieanalyse, argumentation, sproglig analyse, retorisk analyse. Værklæsning: udarbej-

delse af analyserende artikel på baggrund af udskrift af Statsminister Mette Frederiksens 

nytårstale 2021, samt medieanalyse af TV-transmission af Statsministerens nytårstale 

2021. 2. skriftlighedsforløb med fokus på den analyserende artikel. Genrebevidsthed ift. 

taler. 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Skriftligt arbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, læreroplæg, kursistoplæg, 

par- og gruppearbejde, CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale-her
https://www.dr.dk/nyheder/politik/se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale-her
https://restudy.dk/undervisning/dansk-argumentation/
https://danskpaany.systime.dk/index.php?id=280
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

 

Modul 07 

 

Romantikken i tekst og billeder 

Indhold Kernestof: 

N. F. S. Grundtvig: ”Et barn er født i Bethlehem” 

Nationalromantik (powerpoint) 

Nyplatonismen (powerpoint) 

Romantisme (powerpoint) 

Universalromantikken (powerpoint) 

A. Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land” 

H. C. Andersen: ”Et blad fra himmelen” 

Caspar David Friedrich: ”Kvinde foran solnedgangen” 

St. St. Blicher: ”Trækfuglene” 

Undervisningsmateriale om romantikken fra Ribe Kunstmuseum 

Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap. 5 

Udleverede noter om romantikken  

 

Supplerende stof: 
http://politiken.dk/kultur/art5566008/Platons-hulelignelse-genfortalt-%C2%BBVi-
ved-jo-ikke-om-vi-bare-er-nede-i-hulen-agtigt%C2%AB (Platons hulelignelse) 
Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 3 
Ibid, kap. 4 
Ibid: ”1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa” 
Ibid: 2. Litterær analyse af digte 
Ibid: 5. Sproglig-stilistisk analyse af litterære tekster 
Ibid: 9. Billedanalyse 
Ibid: 4.11 Diskursanalyse 
Teori om de skriftlige eksamensgenrer (se undervisningsbeskrivelse vedr. modul 4 -> 
kernestof vedrørende teori om de skriftlige eksamensgenrer) 
”1800 tallet på vrangen: Guld, hor og romantik, 1800-
1814”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-guld-hor-og-romantik-
1800_1814_70406   
”1800 tallet på vrangen: Gud, konge og politistat, 1814-
1830”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-gud-konge-og-politistat-
1814_1830_70407  
”1800 tallet på vrangen: Grimme ællinger og forbudte drifter, 1830-
1840”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-grimme-aellinger-og-for-
budte-drifter-1830_1840_70408  
”1800 tallet på vrangen: Dandyer, demokrati og forlystelsessyge, 1840-
1850”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-dandyer-demokrati-og-
forlystelsessyge-1840_1850_70410  
”1800 tallet på vrangen: Krig, kolera og forhadte kvinder, 1850-
1864”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-krig-kolera-og-forhadte-
kvinder-1850_1864_70411  
Diverse udleverede litteraturhistoriske oversigter 

 

Omfang 

 

Uge 48 - 49 

 

http://politiken.dk/kultur/art5566008/Platons-hulelignelse-genfortalt-%C2%BBVi-ved-jo-ikke-om-vi-bare-er-nede-i-hulen-agtigt%C2%AB
http://politiken.dk/kultur/art5566008/Platons-hulelignelse-genfortalt-%C2%BBVi-ved-jo-ikke-om-vi-bare-er-nede-i-hulen-agtigt%C2%AB
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-guld-hor-og-romantik-1800_1814_70406
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-guld-hor-og-romantik-1800_1814_70406
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-gud-konge-og-politistat-1814_1830_70407
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-gud-konge-og-politistat-1814_1830_70407
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-grimme-aellinger-og-forbudte-drifter-1830_1840_70408
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-grimme-aellinger-og-forbudte-drifter-1830_1840_70408
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-dandyer-demokrati-og-forlystelsessyge-1840_1850_70410
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-dandyer-demokrati-og-forlystelsessyge-1840_1850_70410
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-krig-kolera-og-forhadte-kvinder-1850_1864_70411
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-krig-kolera-og-forhadte-kvinder-1850_1864_70411
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Særlige 

fokus-

punkter 

Genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, romantik (universalro-

mantik, nationalromantik, Platons hulelignelse (nyplatonisme), romantisme, poetisk rea-

lisme. Biedermeier). Lyrikanalyse, litterær analyse, sproglig analyse, billedanalyse, den 

analyserende artikel (skr. eksamensgenre). Diskursanalyse 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Skriftligt arbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, par- og gruppearbejde, dia-

logbaseret undervisning, læreroplæg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 08 

 

Det moderne gennembrud. Værk 4: Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem”. Svensk. Norsk 

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 3 

Ibid: kap. 4 

Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap. 6 

Litteratursiden.dk: ”August Strindberg” 

Ibid: ”Bjørnstjerne Bjørnson” (handskemoralen) 

Ibid: ”Herman Bang” 

August Strindberg: Af ”Frk. Julie” (svensk) 

Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” 

Herman Bang: ”Foran Alteret” 

Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem” (værk 5) (norsk) 

Amalie Skram: ”Karens jul” 

https://www.youtube.com/watch?v=iAlL3XDEzp4 (Uddrag af teateropsætning af 

”Frk. Julie”, med Maria Bonnevie og Mikael Persbrandt) (svensk) 

V. Hammershøi: ”Stue i Strandgade med solskin på gulvet”, 1901 

 

Supplerende stof: 

https://www.da-net.dk/naturalismen_1870.htm  

Ibsen.net: ”Fakta om Et Dukkehjem” (norsk) 

Ibid: ”Kort Ibsen bibliografi” (norsk) 

Pub.uvm.dk: ”Henrik Ibsen” 

Runeberg.org/salomonsen: ”Tarantel” 

Carl-Johan Bryld: ”Fra runer til graffiti” (sædelighedsfejden) 

Johannes Fibiger m.fl.: ”Naturalisme, impressionisme og realisme”, side 1 - 3 

Anette Nielsen m.fl. Af ”Skriveøvelser til hf-dansk”, s. 32 - 55 

Susan Mose m.fl.: ”Skriftlig eksamen i dansk”, kap. ”Skriftlig eksamen i dansk - stx og 

hf”, ”Den analyserende artikel” og ”Den debatterende artikel” 

Anders Østergaard: https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/index.php?id=83 

Ibid: Af ”Guide til skriftlig dansk i hf” (introduktion til analyserende artikel og debatte-

rende artikel) 

SDU: http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/studie-

teknik/akademisk_redelighed (”God akademisk praksis ved citatbrug”) 

Diverse øvrige teoritekster vedrørende den analyserende artikel (se undervisningsbe-

skrivelsen vedrørende modul 4) 

”1800 tallet på vrangen: Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner, 1864-

1880”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-kulturkamp-kapitalisme-

og-bordelromaner-1864_1880_70416  

  

”1800 tallet på vrangen: Revolutionsdrømme, realisme og dobbeltmoral, 1880-

1890”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-revolutionsdroemme-rea-

lisme-og-dobbeltmoral-1880_1890_70412   

https://www.youtube.com/watch?v=iAlL3XDEzp4
https://skriftligdanskihfpaanettet.systime.dk/index.php?id=83
http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/studieteknik/akademisk_redelighed
http://www.sdu.dk/da/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/studieteknik/akademisk_redelighed
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-kulturkamp-kapitalisme-og-bordelromaner-1864_1880_70416
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-kulturkamp-kapitalisme-og-bordelromaner-1864_1880_70416
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-revolutionsdroemme-realisme-og-dobbeltmoral-1880_1890_70412
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-revolutionsdroemme-realisme-og-dobbeltmoral-1880_1890_70412
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 ”1800 tallet på vrangen: Klunkestil, navlepilleri og nye tider, 1890-

1900”: https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-klunkestil-navlepilleri-og-

nye-tider-1890_1900_70417   

Undervisningsmateriale til det moderne gennembrud, Ribe Kunstmuseum 
Diverse udleverede litteraturhistoriske oversigter 

  

 

Omfang 

 

Uge 51 - 3 

Særlige 

fokus-

punkter 

Værklæsning, genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, sproglig 

analyse, billedanalyse, det moderne gennembrud, kritisk realisme, naturalisme, impressi-

onisme, sædelighedsfejde, sproglig bevidsthed om de nordiske sprog (svensk og norsk).  

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Skriftligt arbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, Skriftlig eksamensopgave 

(analyserende artikel), par- og gruppearbejde, læreroplæg, dialogbaseret undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-klunkestil-navlepilleri-og-nye-tider-1890_1900_70417
https://www.dr.dk/drtv/se/1800-tallet-paa-vrangen_-klunkestil-navlepilleri-og-nye-tider-1890_1900_70417
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Modul 09 

 

Journalistik og kommunikation. Værk 5: ”Politiken d. 29.06.21”  

Indhold Kernestof: 

”Politiken”, d. 29.06.2021 

Peter Seeberg: ”Stilladset” 

  

Supplerende stof: 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 4.12 

Ibid, ”6. Kommunikationsanalyse af samtaler” 

Ibid: kap. 5.1  

Ibid: kap. 5.5  

Ibid: ”8. Retorisk analyse af meningsjournalistik”  

Ibid: ”9. Billedanalyse”  

Ibid: ”10. Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournalistik” 

https://indidansk.dk/artikellayout   

Aslak Gottlieb m.fl.: ”Mere avis - naturligvis”, kap. ”UDVIDET GENREOVER-

SIGT MED ALLE AVISENS GENRER” 

S. Lindskrog: ”Dansk til hf - tre skriftlige eksamensgenrer”, kap. ”Rubrikken” 

http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/emner/sprog/litteraer-laes-

ning/sproglige-billeder/  

www.eventyranalyse.dk (kap. ”Sproglige virkemidler”) 

 

Omfang 

 

Uge 4 - 8 

Særlige fokus-

punkter 

Argumentationsanalyse, sproglige virkemidler, kommunikationsanalyse, retorisk 

analyse, sproglig analyse, medieanalyse, skriftlighed, værklæsning, genrebevidsthed, 

journalistik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, par- og gruppear-

bejde, læreroplæg, dialogbaseret undervisning, CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indidansk.dk/artikellayout
http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/emner/sprog/litteraer-laesning/sproglige-billeder/
http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/emner/sprog/litteraer-laesning/sproglige-billeder/
http://www.eventyranalyse.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 10 

 

Kulturmøder i et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv. Værk 6: ”Kongen 

leve” (digtsamling). Norsk. Repetition. 

 

Indhold Kernestof: 

Alexander Mayah Larsen: ”Kongen leve” (værk 6) 

Dorte W. Høgh: https://www.youtube.com/watch?v=MwkF1JbcXUk (filmatise-

ring af Lars Saabye Christensen: ”Grisen”) 

Lars Saabye Christensen: ”Grisen” (norsk)  

Ludvig Holberg: ”Mardak” 

Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station” 

Karen Blixen: ”Ringen” 

Morten Pape: ”Planen”, side 9 - 14 

Martin A. Nexø: ”Lønningsdag (- en idyl)” 

Benny Andersen: ”Skabssvenskere” 

 

 

Supplerende stof: 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 3.1 

Ibid: kap. 4.2 

Ibid: kap. 4.3 

Ibid: ”4.11 Diskursanalyse” 

Ibid: kap. ”Analysevejledninger” se ”2. Litterær analyse af digte” 

Ibid: ”8. Retorisk analyse af meningsjournalistik” 

Powerpoint om oplysningstiden 

Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap. 4 
Ibid: kapitel 7 -> ”Tidlig modernisme (1890 - 1945)”  
Ibid: kapitel 7 -> ”Folkelig realisme og socialrealisme (1900 - 1945)”  
Ibid: kapitel 7 -> ”Efterkrigsmodernisme (1945 - 1960)”  
Ibid: kapitel 8 -> ”Tendenser i den nyeste litteratur”  

Maria A. Skelbæk-Bundesen, Clio online: ”Ludvig Holberg” 

Mads Bunch: Af ”Realismen i yngre dansk litteratur” 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2660 (kap. 2, afsnit ”Ludvig 

Holberg: ”Niels Klims underjordiske rejse” (uddrag, 1741)  

 

Omfang 

 

Uge 9 - 16 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Værklæsning, genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, litterær analyse, lyrik-

analyse, sproglig analyse, diskursanalyse, retorisk analyse, semantik, facework, trans-

aktionsanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Skriftligt arbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, CL, eksamenstræning 

(mdt. eksamen), par- og gruppearbejde, læreroplæg, dialogbaseret undervisning 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MwkF1JbcXUk
https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=2660
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Modul 11 Kommunikation på some, det sproglige og mediemæssige perspektiv. Repetition. 

 

Indhold Kernestof: 

https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=183 (kap. ”Ekstra Bladets nationen! - når 

debattonen går amok”) 

https://www.youtube.com/watch?v=stxT3okMPyY (Link til Tobias Dybvad: Tobias 

Dybvad stand-up.dk - I øvrigt mener jeg: ) 

Lars Grarup: Uddrag af ”Tag ansvar for børnenes digitale dannelse”, Politiken d. 

14.01.14 

Pernille Mainz og Christian Bartels: Uddrag af ”Selv toårige børn er skarpe på inter-

nettet”, Politiken.dk d. 09.02.11 

Sarah Hedegaard: Uddrag af ” Smartphonen ændrer vores venskaber”, Samsnet.dk, 

08.04.2013 

Caroline Bjerre-Bertelsen: ” Vi er blevet slaver af vores smartphones”, Politiken, 

05.09.2016 

Ekskursion til Esbjerg kunstmuseum med fokus på udstillingen ”Kontrapunkt” 

(https://www.eskum.dk/portfolio-items/kontrapunkt-2/)  

 

Supplerende stof: 

Tinne Serup Bertelsen m.fl.: ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs”, kap. 7 

Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, kap. 4 

Ibid: kap. 4.1 

Ibid: kap. 4.8 

Ibid: kap. 4.12 

Ibid: kap. 5.7 

Jan Petersen m.fl.: Af ”Digital dannelse i dansk”: Frontstage, backstage og middle re-

gion | Dig & digital dannelse i dansk (gyldendal.dk)  

Anna Maria Lassen: ”Sprog i brug”, kap. 3.5 

Restudy.dk (fokus på skr. og mdt. eksamen) 

 

Diverse udleveringer af dokumenter, der vedrører regler og krav til mdt. og skr. eksa-

men i dansk A 

 

Omfang 

 

Uge 17 - 20 

Særlige fo-

kuspunkter 

Litterær analyse, sproglig analyse, sproghandlinger, facework, transaktionsanalyse. Lit-

teraturhistoriske bevidsthed. Argumentationsanalyse, retorisk analyse, kommunikati-

onsanalyse, lyrikanalyse, medieanalyse, billedanalyse. Mundtlig eksamenstræning  

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Skriftligt arbejde, individuelt arbejde, virtuelle arbejdsformer, mundtlig prøveeksamen, 

kursistfremlæggelser, læreroplæg, par- og gruppearbejde, dialogbaseret undervisning, 

CL 

 

 

 

https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=183
https://www.youtube.com/watch?v=stxT3okMPyY
https://www.eskum.dk/portfolio-items/kontrapunkt-2/
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=153#c336
https://digogdigitaldannelseidansk.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=153#c336

