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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/juni 2016 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Maria Schmidt / Kirsten Fensteen Stuckert 

Hold 14X 
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Skriftlige eksamensgenrer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 

 
Titel 1 
 

Introduktion til danskfaget - Vadehavet 

Indhold Kernestof: 
 
”Mellem Esbjerg og Fanø” (ukendt) 

Højholt, Per (red.): ”Mig og Esbjerg”, (1992) s. 65-67 ”At være fra Es-

bjerg”  

Stubager, Steffen: ”En hørm af offshore”, Jyllands-Posten, 29. juli 2010 

Stuckenberg, Viggo: ”Esbjerg” (1900) 

Turell, Dan: ”Esbjerg City Blues” (1983) 

 

 

Korte uddrag fra: 

Carlsen, P.B.: ”Mellem hav og tremmer”, 1993 

Jensen, H.J.: ”Økseskibet”, 2005 

Larrain, P.: ”I morgen skal vi hjem”, 2003 

 
 
Supplerende: 
 
Mitvadehav.dk: Stormflodssøjler (http://mitvadehav.dk/litteratur-og-
link.aspx) 

- Nordby, Højer gl. Huse, Ballum Enge og Sønderho 
Læreproduceret materiale 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Formålet har været at introducere kursisterne til faget og nogle af de 
genrer, der indgår i danskfaget. Ydermere blev kursisterne tidligt intro-
duceret til at tilegne sig et indblik i sprogets funktion og variation, her-
under dets samspil med kultur og samfund med fokus på deres nær-
område, Vadehavet og Esbjerg.  
Fokus på det mediemæssige, sproglige og litterære stofområde.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde i div. Konstellationer, 
skriftlig produkt: indlæg til blå bog 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 2 
 

Epik og noveller 

Indhold Kernestof: 
 
Njals Saga (uddrag) 1200-tallet  

Aidt, Naja Marie: ”Myggestik” (2006) 

Bang, Herman: ”Den sidste balkjole” (1887)  

Helle Helle, ”Fasaner” (1996) 

Sonnergaard, Jan: ”Polterabend” (1997)  

 
Supplerende:  
 
Drager, Birgitte m.fl. ”Begreb om dansk” (2009) s. 9-13, 15-29, 31-37, 
40-57 
Filmatisering af ”Fasaner”: 
https://www.youtube.com/watch?v=HXgKNYpcif0  
 
 
 

Omfang 
 

18 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb er fokus på faglige begreber og deres anvendelse i epi-
ske tekster med fokus på noveller fra forskellige tidsperioder.  
Ydermere har der i forløbet været fokus på at demonstrere viden om 
fagets identitet og metoder samt at analysere, fortolke og perspektive-
re fiktive tekster.  
 
I forlængelse af dette forløb læste kursisterne et selvlæst, individuelt 
værk, som de skrev anmeldelse af. (se separat oversigt) 
 
Fokus på det litterære stofområde. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, CL-øvelser, kreative øvelser i grupper med for-
skelligt fokus, par – og gruppearbejde, individuelle skriveøvelser.   
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Retorik og argumentation 

Indhold Kernestof: 
 
Brix, Lise: ”Energidrikke – forbudt for børn?” Jyllands-Posten (11.mar. 

2010)  

Dronning Margrethe: ”Nytårstale” (2010/11)  

Kennedy, John F.: ”Ich bin ein Berliner” (1963) oversat til dansk. 

”Respekt, dér” Leder fra Politiken (18. nov. 2004) 

Rasmussen, Lars Løkke: ”Nytårstale” (2011) 

Sørensen, Anette Dina: ”Ryst din røv, so – er det sproglig berigelse?”, 

Politiken (21. nov. 2004) 

Søvndal, Villy: ”Fra minimalstat til vasalstat”, (2005) 

 

Leder fra Jyllands-Posten, 3. maj. 2007: ”Burkapleje”  

 
 
Supplerende:  
 
Drager, Birgitte (m.fl): ”Begreb om dansk” (2009) s. 95-104 
Diverse lærerproducerede teorimateriale med fokus på bl.a. argu-
mentmodellen, retoriske virkemidler, ornatus, argumentationskneb.  
Wichman, Jonathan: ”Kunsten at tale godt”, Weekendavisen 7. sep. 
2007 
”Hvad er et læserbrev?” fra  https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-
gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/tekstgenrer/om-at-skrive-et-laeserbrev/  
 
 

Omfang 
 

18 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus i dette forløb har været at give kursisterne bevidsthed om at ud-
trykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skrift-
ligt samt at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation i forbin-
delse med argumentation og retorik samt sat i relation til samfundet og 
den generelle formidlingssituationen. 
Ydermere har der været fokus på at analysere og vurdere primært ikke-
fiktive tekster.  

Fokus på det sproglige stofområde.  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde, 
CL-øvelser 
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Retur til forside 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

De skrevne medier 

Indhold Kernestof: 
 
Drager, Birgitte (m.fl.): ”Begreb om dansk” (2009) s. 119-122, 126-128 

Larsen, Ole Schultz: ”Håndbog til dansk” (2014/15). Følgende afsnit fra 

e-bog: 

- Avistyper 
- Ydre komposition 
- Avisens genrer 
- Nyhedsjournalistik 
- Meningsjournalistik 
- Fortællende nyhedsjournalistik 
- Servicejournalistik  

 
Elkjær, Bo m.fl.: ”Jubler over dræbt dansk soldat”, Ekstra Bladet, 15 

maj 2007 

Ekstra Bladets forside 15. maj 2007 

Fogt, Lars m.fl.: ”Irakere jubler over dræbt dansker”, Nyhedsavisen, 15. 

maj 2007 

Jensen, Lasse: ”Verden ifølge forsiden”, Information 3. feb. 2006 

Ritzau ”Dansk soldat dræbt i Irak”, Kristeligt Dagblad, 15. maj 2007 

 
Supplerende:  
 
Lærerproduceret materiale  
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Dette forløb har haft fokus på at give kursisterne kompetencer til bl.a. 
at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt samt 
at analysere og fortolke ikke-fiktive tekster. Ydermere har fokus været 
på de faglige begreber, der knytter sig til de skrevne medier samt at 
demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede. 

 
Fokus på det mediemæssige stofområde 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, Gruppe – og pararbejde, WEB 2.0 (padlet). Indivi-
duel skriveøvelse: artikelskrivning.  

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 5 
 

Danskhed 

Indhold Kernestof: 
 

Andersen, H.C.: ”I Danmark er jeg født” (1850) (+ Isam B’s version) 

Grundtvig, N.F.S.: ”Langt højere Bjerge så vide på Jord” (1820) 

Larsen, Kim: ”Danas Have” (1991) 

Natasja: ”I Danmark er jeg født” (2007) 

Nordbrandt, Henrik: ”Danskheden” (2011) 

Oehlenschläger, Adam: ”Der er et yndigt land” (1819) 

Suspekt feat. Jooks: ”Danmark” (2014) + musikvideo 

Ukendt: ”Ebbe Skammelsøn” 

Ukendt: ”Agnete og havmanden” 

Vers, Per: ”Find mig her” (2013) + musikvideo 

 
Supplerende:  
 
Ewald, Johannes: ”Kong Christian stod ved højen Mast” (1779) 
TV-2: ”Kom lad os brokke os” (1996) 
Dahlin, Ulrik: ”Engelsk er et sejere sprog end dansk” (26. juli 2010) fra 
Politiken.dk 

http://sproget.dk/temaer/nye-ord/forskellige-slags-laneord  

Gregersen, Anders Melson: ”Racistiske kujoner har taget patent på 
danskheden” (14.okt. 2014) Læserbrev fra Politiken.dk 
Mehlsen, Camilla: ”Danskhed er pizza, flæskesteg og kebab” (2. nov. 
2010) fra videnskab.dk 
 
Indfødsretsprøven fra december 2012 (http://www.kristeligt-
dagblad.dk/quiz/indf%C3%B8dsretspr%C3%B8ven-december-2012)  
 
Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, 
2012 (e-bog).  
Følgende afsnit (kursisterne har selv adgang til e-bogen):  

- Lyrik 
- Hvad er lyrik? 
- At analysere lyrik 
- Folkeviser 
- Nationalromantik 
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Lærerproduceret materiale om lyrikkens sprogteori 
 
TV-program: ”Perkerdansk: Danskheden”, afsnit 2, DR3, 2014 
 
 

Omfang 
 

20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus har i dette forløb været på portrætteringen af Danmark i lyrikken 
gennem tiden med inddragelse af diverse supplerende materiale som 
perspektivtekster. 
I forløbet har kursisterne læst et selvvalgt værk (et dansksproget al-
bum), som de skulle fremlægge mundtligt i mindre grupper.  
Formålet har været at give kursisterne kendskab og redskaber til lyrik-
kens sprogteori samtidig med at det lyriske havde et overordnet tema, 
kursisterne kunne både forholde sig til, men også analysere, fortolke og 
sætte i perspektiv til deres dagligdag.  
Samtidig skulle de demonstrere viden om træk af den danske litteraturs 
historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund, 
idet teksterne spænder bredt rent historisk.  
 
Fokus på det sproglige stofområde 
 
Selvlæst værk: et dansksproget album som digtsamling. Enkelte valgt 
en digtsamling frem for et album. Mundtlig præsentation. (Se separat 
liste)  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde, WEB 2.0, CL-øvelser, 
individuelt skriftligt arbejde, mundtlig oplæg.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 6 
 

Fra Holberg til det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof: 
 
Bang, Herman: ”Foran Alteret” (1880) 

Bang, Herman: ”Irene Holm” (1890) 

Brandes, Georg: ”Hovedstrømninger” (1871)(uddrag) 

Holberg, Ludvig: ”Epistel 91” (for og i mod Te, Kaffe og Tobak) (1748-

54) (Uddrag)  

Holberg, Ludvig: ”Jeppe paa Bjerget” (1722) (uddrag af indledningen) 

Ibsen, Henrik: ”Et dukkehjem” (1879) (fællesværk)  

Jacobsen, J.P.: ”To verdener” (1879) 

Jacobsen, J.P.: “Fru Marie Grubbe” (1876) (3 uddrag) 

Oehlenschläger, Adam: ”Guldhornene” (1802) (inkl. Poul Reumert og 

Per Vers’ fortolkning af selvsamme)  

Pontoppidan, Henrik: ”Ane-Mette” (1887) 

Pontoppidan, Henrik: ”En stor dag” (Skriftligt eksamenssæt)  

Staffeldt, Schack von: ”Indvielsen” (1804) 

 
Supplerende:  
 
Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, 
2012 (e-bog).  
Følgende afsnit (kursisterne har selv adgang til e-bogen):  

- Oplysningstidens samfund 
- Livssyn 
- Oplysningstidens genrer 
- Romantikken 
- Romantikkens samfund: Fra enevælde til demokrati 
- Livssyn 
- Nyplatonisme og Schack Staffeldt 
- Det moderne gennembrud 
- Livssyn og syn på litteraturen 
- Skrivestil og sprog 

Herunder: Realisme som skrivestil, impressionisme som skrive-
stil og fortælleteknik.  

Sørensen, Mimi m.fl.: ”Brug litteraturhistorien”, 2014, kapitel: ”Hvorfor 
drikker Jeppe?”  
 
Trailer til ”50 shades of grey” 
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Miley Cyrus: “Wrecking Ball”-musikvideo.  
 
DR: 1800-tallet på vrangen, afsnit 1:8 og afsnit 6:8  
 
Filmatisering af ”Et Dukkehjem”, Mungo Park (2002) 
 
Malerier:  
Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818)  
C. Dalsgaard: ”Snedkeren bringer ligkisten til det døde barn” (1857) 
Christian Krogh: ”Albertine i politilægens venteværelse” (1885-87) 
Erik Henningsen: ”Sat ud” (1892) 
Erik Henningsen: “Summum jus, summa injuria. Barnemordet” (1886) 
H.A. Brendekilde: En landevej (1893) 
H.A. Brendekilde: ”Udslidt” (1889) 
Wilhelm Marstrand: Familien Waagepetersen (1836) 
 
 
 

Omfang 
 

23 lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Formålet med dette forløb var at give kursisterne indblik i den littera-
turhistoriske periode ”det moderne gennembrud” samt et kort indblik i 
perioderne umiddelbart før denne periode.  
Herudover skulle kursisterne efter endt forløb kunne demonstrere vi-
den om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på sam-
spillet mellem tekst, kultur og samfund. 
I dette forløb læste holdet et fællesværk, ”Et dukkehjem”, hvor det en-
delige skriftlige produkt var en padlet produceret i grupper. Ydermere 
så holdet en filmatisering af dramaet i klassen samt producerede små, 
skriftlige produkter gennem hele forløbet.  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, WEB 2.0., gruppe – og pararbejde, individuelt 
skriftligt arbejde, mundtlige gruppeoplæg.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 7 
 

Eventyr 

Indhold Kernestof: 
 
”Snehvide” (Folkeeventyr) 
 
”Jernhans” (Folkeeventyr) 
 
”Den fattige møllerdreng og katten” (Folkeeventyr) 
 
Sørensen, Villy: ”Det ukendte træ” (1953) 
 
Merlin (engelsk TV-serie), episode 1 fra sæson1 
 
Supplerende: 
 
Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, 
2012 (e-bog). Følgende afsnit: 
”Middelalderens samfund” 
”Middelalderens litteratur” 
”Folkeeventyr” 
 
Rasmussen, Anita Brask: ”Askepot var en luder” (1. februar 2013) fra 
Information 
 

Omfang 
 

 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Formålet med dette forløb var at give kursisterne indblik i folkeeventyr 
som en del af Middelalderens litteratur. De skulle efter endt forløb ha-
ve opbygget viden omkring brug af aktantmodellen samt folkeeventy-
rets faste kendetegn. Derudover har der været fokus på sammenhæn-
gen mellem tekst, kultur og samfund i Middelalderen og lavet en per-
spektivering til et moderne eventyr. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde, individuelt skriftligt ar-
bejde.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 8 
 

Fra dagbog til blog 

Indhold Kernestof: 
 
”Anne Franks dagbog” (uddrag) 

”H.C. Andersens dagbog” (uddrag) 

 Lind, Henriette; Thorsen, Lotte & Vestergaard, Annette:  

”Nynnes Dagbog” (uddrag) 

Hansen, Martin A.:”Løgneren” (uddrag) 

Blicher, st. st.: Brudstykker af en landsbydegns dagbog (Fællesværk) 

Mortilto.dk: ”Kan man virkelig tjene penge på at blogge?”  (blogindlæg) 

Irinathediva.dk: ”Alessia i gulerodsgate” (blogindlæg) 

 

Supplerende:  

”Selvoptaget” episode 7, fra DR.dk 

”Kære Dagbog” episode 7, fra DR.dk 

Forfatter & Fortæller, Textanalyse.dk 

Kommunikative funktioner (lærerproduceret materiale) 

 
Omfang 
 

 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Pålidelig/upålidelig fortæller. Begrebet ”Remediereing”. Udviklingen fra 
traditionel dagbog til nutidig blog.  
I dette forløb læste klassen et fællesværk, ”Brudstykker af en landsby-
degns dagbog”, hvortil der blev produceret en padlet på baggrund af 
gruppearbejde. Derudover blev der produceret en tidslinje over dag-
bogsoptegnelserne, og Morten Vinges opholdssteder blev tegnet ind 
på Danmarkskort og Europakort. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde, individuelt skriftligt arbej-
de.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 9 
 

Modernisme 

Indhold Kernestof: 
 
Rifbjerg, Klaus: ”Livet i badeværelset” 
 
Seeberg, Peter: ”Patienten” 
 
Christensen, Inger: ”Alfabet” (uddrag) 
 
Højholt, Per: ”En jeg i sin firkant” 
 
Turell, Dan: ”Karma Cowboy Blues” 
 
Strunge, Michael: ”Plastiksolen” og ”Den hæslige by” 
 
 
Supplerende:  
 
Bertelsen, Tinne Serup m.fl.: Litteraturhistorien på langs og på tværs, 
2012 (e-bog). Følgende afsnit: 
”60’er modernisme” 
”Formel modernisme 
”Storbymodernisme” 
 
”Digtere, Divaer og Dogmebrødre” episode 5 fra DR.dk 
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Formålet med dette forløb var at give kursisterne indblik i den littera-
turhistoriske periode ”Modernismen”, herunder 60’er modernisme, 
formel modernisme og storbymodernisme. Derudover skulle kursister-
ne efter endt forløb have opbygget viden om både sproget og formen i 
den modernistiske lyrik og sammenhængen mellem tekst, kultur og 
samfund. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde.  
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 10 
 

Fra bog til film 

Indhold Kernestof: 
 
Tekster: 
 
Jensen, Johannes V.:”Nåede de færgen” 
 
Ejersbo, Jakob: ”Nordkraft” (uddrag) 
 
Lindgren, Astrid: ”Brødrene Løvehjerte” (uddrag) 
 
Blixen, Karen: ”Den afrikanske farm” (uddrag) 
 
Kristensen, Tom: ”Hærværk” (uddrag) 
 
Nexø, Martin Andersen: ”Pelle Erobreren” 
 
Loe, Erlend: Doppler (Fællesværk) 
 
Film: 
 
”De nåede færgen” (kortfilm) 
 
”Nordkraft” (uddrag) 
 
”Brødrene Løvehjerte” (uddrag) 
 
”Mit Afrika” (uddrag) 
 
”Pelle Erobreren” (uddrag) 
 
”Into the Wild” (Medieværk) 
 
Supplerende: 
 
Langdahl, Olsen & Quist: Krydsfelt – Grundbog i dansk: ”Veje til værkanalyse af 
medier” 
 
”Bröderna Lejonhjärta”: Resumé af romanen skrevet på svensk 
 
Artikel om Erlend Loe fra Store Norske Leksikon https://snl.no/Erlend_Loe 
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”Skovensomhed eller kager til kaffen”: Interview med Erlend Loe, fra Politiken 
(16. februar 2008) 
 
”Mænd i litteraturen”, artikel fra Litteratursiden.dk (maj 2008) 
 
”Karen Blixen – en fantastisk skæbne”: Dokumentarfilm 
https://www.youtube.com/watch?v=LAqeuNWYWd8&list=PLUc4mbnHJbx8LpH-
e3VvM6_EymWqBCOCb 
 

Omfang 
 

23 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Formålet med dette forløb var at arbejde med hvordan et romanforlæg kan om-
sættes til film med særligt fokus på de filmiske virkemidler. I dette forløb læste 
holdet desuden et fællesværk, ”Doppler”, som blev analyseret og perspektiveret 
til medieværket ”Into the Wild”.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par – og gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde.  
 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 11 
 

Dokumentariske tekster 

Indhold Kernestof: 
 
Madsen, Susan: ”Da de kørte med ham var han i live” føljeton fra 
Jyske Vestkysten (november 2005) 
 

Drager, Birgitte (m.fl.): Begreb om Dansk – Antologi:  

”Blekingegadebanden” (uddrag) 

 
Supplerende: 
 

 Drager, Birgitte (m.fl.): Begreb om dansk: 

”Fakta, fiktion, koder og kontrakter” 

 
Omfang 
 

3 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fakta/fiktionskoder i litteraturen.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning.  
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Retur til forside 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 12 
 

Jul 

Indhold Kernestof: 
 
B. S. Ingemann: ”Julen har bragt velsignet bud” 
 
McEinar: ”Det’ jul det’ cool” 
 

Omfang 
 

 2 lektioner 

Særlige fokuspunkter Sammenlignende analyse af sproget, formen og fremstillingen 
af julen som begivenhed.  

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde.  
 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert for-
løb) 
 
Titel 13 
 

Skriftlige eksamensgenrer 

Indhold Kernestof: 
 
Lindskrog, Søren: Dansk til HF – tre skriftlige eksamensgenrer. 
Følgende afsnit: 
 

”Hvad er en introducerende artikel” 

”Hvad er en argumenterende artikel” 

”Hvad er et analyserende oplæg” 

 

Supplerende:  
 
Skriftlige eksamenssæt fra tidligere år 

Omfang 
 

 9 lektioner 

Særlige fokuspunkter Skriftlighed, kendskab til de tre eksamensgenrer, evne til at læse 
og forstå en opgaveformulering. 
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Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt skriftligt arbejde 

Retur til forside 
 


