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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj- Juni 2017 

Institution VUC VEST 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Per Fridberg (1. år) -> Christian S. Lauridsen (2. år) 

Hold 15Q 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1: Introduktion til tekstanalyse - 30 lektioner af 45 min. 

Titel 2 Modul 2: Nyhedsjournalistik i forandring - 29 lektioner af 45 minutter. 

Titel 3 Modul 3: Argumentation og retorik - 30 lektioner af 45 min. 

Titel 4 Modul 4: Det moderne Gennembrud - 40 lektioner af 45 minutter. 

Titel 5 Modul 5: Introduktion til digte - 20 lektioner af 45 minutter. 

Titel 6 Modul 6: Den danske guldalder – 27 lektioner af 45 min. 

Titel 7 Modul 7: Samfundskritik – 27 lektioner af 45 min. 

Titel 8 Modul 8: De levende billeder – 23 lektioner af 45 min. 

Titel 9 Modul 9: Fortællinger – 48 lektioner af 45 min. 

Titel 10 Modul 10: Eksistentialisme – 24 lektioner af 45 min. 

Titel 11 Modul 11: Repetition og eksamenstræning – 22 lektioner af 45 min. 

 I alt 320 lektioner af 45 min. svarende til 240 klokketimer af 60 min. 
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 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 Introduktion til tekstanalyse 

Indhold Kernestof: 

Om forskellen på sagprosa (fakta) og skønlitteratur (fiktion): 

Peter Kaspersen: Tekstens stemmer - litterær forståelse (Dansklærerforeningens Forlag 1998) side 9-10, 

11-12, 15-16 (forskellen på sagprosa og skønlitteratur). 

Om personkarakteristik: 

Peter Gall Jørgensen: Litterær analyse (Gyldendal 2005) side 36-38 (personkarakteristik). 

Om novellegenren: 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt - en grundbog i dansk (Gyldendal 2011) side 

88. 

Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - På langs og på tværs (Sy-

stime 2014) side 234-240. 

Om komposition: 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt - en grundbog i dansk (Gyldendal 2011) side 

317 (berettermodellen). 

Om fortælleteknik: 

Johanne Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (Systime 2012) side 542-543 (oversigt over 

fortællertyper og synsvinkler). 

Supplerende stof: 

Karen Blixen: ”Skibsdrengens fortælling” (1942). 

Pia Juul: ”Alle kan ro” (2008). 

H.C. Andersen: ”Fyrtøjet” (1835). 

Jan Sonnergaard: ”Polterabend” (1997). 

Steen Langstrup: ”Alene og et let offer” (2000). 

Carsten Bo Andersen: ”Blå blink” (1999). 

Martin A. Hansen: ”Frederiks Oprør” (1959). 

Klaus Rifbjerg: ”Hm” (1964). 

Helle Helle: ”Fasaner” (1996). 

Pia Juul: ”Armbåndsur” (2012). 

Christian Christensen: En rabarberdreng vokser op (1964) side 151-161. 

Poul Nyrup Rasmussen: Rødder (2003) side 232-239 og 267-283. 

Paula Larrain: I morgen skal vi hjem (2003) side 49-52, 94-97 og 103-107. 

Selvvalgt værk 1 + 2 + bograpporter. 

Omfang 30 lektioner á 45 min. 

Særlige fokuspunkter Tekstgenrer, novellegenren, komposition og plot, fortællerinstans. Genrebegreber. Litterær meto-

de. 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster. 

Anvende central skriftlige fremstillingsformer med fortolkningsbevidsthed. 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelle skriftlige opgaver. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 Nyhedsjournalistik i forandring. 
Indhold Kernestof: 

Jørgen Asmussen & Johannes Fibiger: Den medierede virkelighed (Lindhardt & Ringhof Uddannelse: 
København 2013) side 36-45 (om journalistikkens hovedgenrer, avistyper og målgrupper, nyheds-
kriterier, vinkling, pressens funktion i samfundet, komposition/nyhedstrekanten), 
Anja Dybris: Journalistik i Dansk - Breaking News (Systime: Århus 2004) side 43-49 (om journalistik-
kens genrer), side 50-58 (om nyhedskriterier), side 111-115 (om nyhedsartiklens sproglige kende-
tegn: forvægt og bagvægt i sætningsopbygningen, helsætninger og ledsætninger), side 29-31 (om 
mediernes magt og rolle i samfundet). 
Gunhild Agger m.fl.: MedieDK (Lindhardt & Ringhof Uddannelse: København 2011) side 22-25 
(om kilder og typer af kilder samt om layout, fotos og grafiske virkemidler). 
Henning Olsson og Henning Poulsen: Ryd forsiden! Om nyhedsformidling (Dansklærerforeningens 
Forlag: København 2004) side 101-115 (om sproglige virkemidler). 
Supplerende stof: 
Dokumentarfilm: Ekstra Bladet - Uden for citat (Instruktion: Mikala Krogh 2014). 
Dokumentarfilm: Frank ser rødt (afsnit 7) (DR2 2013). 
Diverse papiraviser og nyhedssites i forbindelse med projektarbejde om nyhedskriterier, vinkling, 
artikelgenrer, avistyper og avisernes målgrupper. 
Uddrag af Mediehåndbogen fra hjemmesiden Avisen i undervisningen (nyhedsugen): 
Aiu.dk/mediehåndbogen/  : ”Avistyper”, ”De 5 klassiske nyhedskriterier”, ”Den omvendte ny-
hedstrekant”, ”kilder” . 
”Avisartiklernes grafiske fagudtryk” (eget materiale). 
Diverse artikler til øvelsesopgaver: 
”Mand dømt for at bide hund” (eb.dk 04-11-2015). 
”Efter sønnens voldsdom: Enlig mor med fem børn smides på gaden” (bt.dk 04-11-2015). 
”Kitkat endt i kattepine med copycats” (17-09-2016). 
”Gymnasieskole i Odense går med i ekstremt eksperiment” (pol.dk 19-02-2014). 
”Isbjørn kvaste mit kranium” (eb.dk 08-08-2012). 
”Verden i sorg” (bt.dk 24-07-2014). 
”Manifest: Det mener han om Danmark” (eb.dk 25-07-2011). 
”Danske regler tjekkes efter Oslo-bombe” (pol.dk 25-07-2011). 
”Det norske politik hørte allerede om Breivik i marts” (pol.dk 26-07-2011) 
”Stoltenberg kan gå på vandet” (pol.dk 29-07-2011). 
Diverse pressefotos fra Breivik-sagen og den 22. juli 2011. 
Grammatikvideoer: Hans og sin, nogen og nogle, sammensatte navneord, nutids-r på verber bøje-
de i nutid, transitive og intransitive verber (ligge og lægge f.eks.). 

Omfang 29 lektioner á 45 minutter.
Særlige fokuspunk-
ter 

Genrebestemmelse, komposition & nyhedstrekanten, nyhedskriterier, vinkling, kilder og objektivi-
tet, billedanalyse og billedsproglige handlinger, kommunikationsanalyse. Mediernes funktion og 
rolle i samfundet. Kommunikationsanalyse. 
Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. Nyhedstekster. Visuelle udtryksformer. 
Skriftlighedsforløb modul 1: Ordklasser, sproglig korrekthed, sætningsanalyse, helsætning og led-
sætning, tegnsætning. 
Faglige mål: 
Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt. 
Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grund-
begreber. 
Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og for-
tolkning) med formidlingsbevidsthed. 
Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og sam-
fund. 
Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere 
og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikation. 
Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 
Analysere og vurdere primært ikke-fiktive i alle medier. 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, filmfremvisning, informationssøg-
ning på infomedia og nyhedssites, individuelt skriftligt arbejde. 

Retur til forside 



 

Side 4 af 12 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 Argumentation og retorik. 
Indhold Kernestof: 

Birgitte Darger m.fl.: Begreb om Dansk - Litteratur, sprog og medier (Dansklærerforeningens Forlag: 
København 2013) side 71-80 (om billedsprog), side 95-100 øverst, side 100-104, side 104-107. 
Søren Lindskrog: Dansk til HF - Tre skriftlige eksamensgenrer side 22-23 (om introducerende artikel), 
side 53-54 (Et hurtigt overblik) og side 78 (Tjekliste). 
Anders Østergaard: Skriftlig Dansk i HF side 91-106 (om introducerende artikel). 
Eksamenshæfte 1 og 2 Dansk A-eksamen HF (Fredag den 9. maj 2008) - Introducerende artikel. 
Supplerende stof: 
Kristina Damm: ”Vågn nu op, klynkende, dovne, udisciplinerede unge danskere!” (Universitetsavi-
sen 21-01-2015). 
Mikael Jalving: ”VUC - en taberfabrik” (www.jp.dk 19-09-2012). 
Michael Gylling Nielsen: ”Grænsepolitik er ineffektiv og skadelig symbolpolitik” (www.jp.dk 05-
01-2016). 
Jim Wegener Lyngvild: ”Nu må de forkælede unge FANDEME styre sig!” (Facebook-opslag 29-
07-2013). 
”Støjberg om nazi-kritik: Det er kun rimeligt at tage smykker fra flygtninge.” (www.pol.dk 18-12-
2015). 
Jacob Knudsen: ”Se nu stiger solen” (mhp. metaforer). 
Dronningens nytårstale 2013 + video. 
Statsministerens nytårstale 2008 + video. 
Uddrag af Ulla Dahlerups tale til Dansk Folkepartis landsmøde 2003 (fra Birgitte Darger, Kasper 
Lezuik Hansen, Claus Nielsen: Begreb om Dansk - Litteratur, sprog og medier - Antologi Dansklærerfor-
eningens Forlag: København: 2009 side 98-99). 
Martin Luther King Jr.: “Borgerrettighedstale ved Lincoln Memorial, Washington D.C. den 28- 
august 1963.” Uddrag i dansk oversættelse fra Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede verden 
(Sohn: København 2011) side 140-143 + video. 
Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede verden (Sohn: København 2011) side 138-139 om 
Martin Luther King Jr. 
Winston Churchill: ”Tiltrædelsestale som premierminister, holdt i Underhuset den 13. maj 1940.” 
Uddrag i dansk oversættelse fra Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede verden (Sohn: Kø-
benhavn 2011) side 93-95. 
Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede verden (Sohn: København 2011) side 91-93 om Wins-
ton Churchill. 
General George S. Patton Jr.: ”Opildnende tale til den amerikanske Tredje Armé den 5. juni 1944, 
aftenen før D-dag.” Uddrag i dansk oversættelse fra Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede 
verden (Sohn: København 2011) side 107-109. 
Mark Hawkins-Dady (red.): Taler der forandrede verden (Sohn: København 2011) side 106-107 om 
Patton. 
Wikipedia-opslag om Patton. 
Epistel af Ludvig Holberg 

Omfang 30 lektioner á 45 min. 
Særlige fokuspunk-
ter 

Retorisk analyse, argumentationsanalyse, kommunikationsanalyse vha. Ciceros pentagram. Typer af 
taler, talers opbygning. Analyse af taler. At skrive en tale. At holde et oplæg. At argumentere. Stili-
stisk analyse (billedsprog, figurativt sprog), nysprog, denotation og konnotation, værdiladede ord). 
Integreret mundtlighedsforløb: Helsætninger og ledsætninger, tegnsætning. 
Skriftlighedsforløb Modul 2: Introducerende artikel, sproglig korrekthed, afsnit, rubrikker og mel-
lemrubrikker, indledning og afslutning. 
Faglige mål: 
Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt. 
Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grund-
begreber. 
Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et 
synspunkt) med formidlingsbevidsthed. 
Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier. 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Taleskrivning og træning i at holde tale i mindre grupper, individuelle skriftlige afleveringer, parop-
gaver, gruppearbejde, klasseundervisning. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 Det Moderne Gennembrud 
Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs (2. udgave) 
(Systime: Århus 2014) side 116-137 (om Det moderne gennembruds skrivestil og temaer samt den 
historiske kontekst, side 270-274 (om dramagenren). 
Kvinfo: ”Sædelighedsfejden” (http:77www.kvinfo.dk/side/1034/) (2016). 
1800-tallet på vrangen. 
Ib Fisher Hansen m.fl. (red.): Litteraturhåndbogen - 4. udgave (Gyldendal: København 1987) side 
379-380 (opslag om Herman Bang). 
Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus: ”Det moderne gjennombrudd - den kritiske 
realismen” ndla.no/nb/node/126135?fag=27 (13-09-2013). 
”Bang, Herman” (Litteratursiden.dk/analyser/bang-herman (11-11-2004). 
Dokumentarfilm fra DRK: !800-tallet på vrangen afsnit 6:8 og afsnit 7:8. 
Supplerende stof: 
Maj Sjööwall & Per Wahlöö: Manden der gik op i røg - Roman om en forbrydelse (1966) side 1-2 (indled-
ningen) (perspektiveringstekst om naturalistisk skrivestil). 
J. P. Jacobsen: ”Et Skud i Taagen” (1882). 
H.C. Andersen: ”Den grimme Ælling” (1843) (perspektiveringstekst) 
Henrik Pontoppidan: ”Ørneflugt” (1899). 
Holger Drachmann: ”Engelske Socialister” (1872). 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag - En Idyl” (1900) (perspektiveringstekst om realismens 
sociale temaer). 
Henrik Pontoppidan: ”Ane-Mette” (1887). 
Henrik Ipsen: ”Et Dukkehjem” (1879). (fælles værklæsning nr. 1). 
Herman Bang: ”Foran Alteret” (1880). 
Herman Bang: ”Frøkenen” (1912). 
1800-tallet på vrangen 

Omfang 40 lektioner á 45 minutter.

Særlige fokuspunk-
ter 

Det moderne gennembrud som litteraturhistorisk periode. Naturalistisk skrivestil og tematik - 
herunder tematiseringens af ateisme, drifterne og mennesket som biologisk væsen. Realistisk skri-
vestil og tematik – herunder kritikken af samtidens sociale forhold, kritikken af kvindernes under-
trykkelse og ideologikritikken af kirke og religion. Impressionistisk skrivestil og portrætter af stille 
eksistenser samt den moderne storby. Dramagenren. Sprogiagttagelse, herunder grammatik og 
stilistik. Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillingsformer. 
Integreret skriftlighedsforløb modul 2. 
Faglige mål: 
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og sam-
fund. 
Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier. 
Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem 
tekst, kultur og samfund. 
Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og for-
tolkning) med formidlingsbevidsthed. 
Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grund-
begreber. 
Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Individuelle skriftlige afleveringer, quiz, paropgaver, gruppearbejde, klasseundervisning.

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 Introduktion til digte 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Trine Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs (Systime: Århus 

2014) side 248-252 (lyrikgenren, digtets virkemidler, digtanalyse og analysemodel, typer af digte, 

brugslyrik vs. centrallyrik, bunden form vs. ubunden form, digterjeget og digtets stemme). 

 

Conni Hesel Rickmann: Dansk i dybden - Digte (Gyldendal: København 2013) side 2-13 og side 15-

31. 

 

Supplerende stof: 

Benny Andersen: ”På det tørre” (1962). 

Lone Hørslev: ”Sømanden i IC3-toget viser mig” (2003). 

Tove Ditlevsen: ”Det bor en ung pige”(1955). 

Michael Strunge: ”Plasticsolen” (1981). 

Katrine Marie Guldager: ”Styrt” (1995). 

Kirsten Hamann: ”Jeg er så træt af min krop” (1992). 

 

Et udvalg af digte om og fra Esbjerg: 

Viggo Stuckenberg: ”Esbjergsangen” (1899). 

Per Højholt: ”September” (1956). 

Per Højholt: ”Aften” (1977). 

Dan Turèll: ”Esbjerg City Blues” (1983). 

Glenn Christian: “Skolegade, Esbjerg” (2003). 

 

Omfang 20 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Forskellen på klassiske og moderne digte. Versefødder vs. frivers. Strofer og verselinjer, rytme, 

rimstruktur, rimformer, vokaler og klang, billedsprog herunder metaforik og sammenligninger, 

stilistisk og stilfigurer, samspil mellem form og indhold (tema og budskab) i moderne digte. Digter-

jeg’et. 

Analyse og fortolkning af digte. 

 

Faglige mål: 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Anvende Centrale mundtlige fremstillingsformer. 

Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og sam-

fund. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt. 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grund-

begreber. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Projektundervisning: miniprojekt med digtskrivning og oplæsning, individuelle skriftlige afleverin-

ger, paropgaver, gruppearbejde, klasseundervisning. 

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

 

Modul 6: Den danske guldalder 

 

Indhold Oehlenschläger, Adam. ”Morgenvandring” (1805) 

Andersen, H.C. ”Klokken” (1850) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 

(2012) – Romantikken (71-74, 86-90) 

Eckersberg, C.W.  Hytten Marieshvile i Sanderumgaard. (1806)  

Skovgaard, P.C. Landevej ved herregården Vognserup. Lundbye sidder ved vejkanten og tegner. (1849) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 

(2012) – Romantikken (71-74, 86-90) 

Friedrich, Caspar David. ”Der Wanderer über dem Nebelmeer” ("Vandreren over tågeha-

vet") (ca.1818) 

Schack von Staffeldt, A. W. ”Indvielsen” (1804) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 

(2012) – Romantikken (74-76) 

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

Grundtvig, N.F.S. ”Danmarks trøst” (1820) 

Fight Club (1999) 

Andersen, H.C. Skyggen (1847) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” 

(2012) – Romantisme (84-86) 

Blicher, St. St. "Præludium" fra digtsamlingen "Trækfuglene". (1838) 

Blicher, St. St. "Thomas i Gjærdet" fra digtsamlingen "Trækfuglene". (1838) 

 
 

Omfang 

 

27 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter En litteraturhistorisk gennemgang af romantikken. Der stiftes bekendtskab med periodens 

forskellige faser og genrer, samt begreber og tanker. 

Især er der fokus på universalromantik, nyplatonisme, nationalromantik samt romantisme. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

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

Forsiden 
 
Titel 7 

 

Modul 7: Samfundskritik 

 

Indhold Olsen, Lars. ”Politikerne må ikke glemme arbejderklassen” Information (2012) 

Anonym. ”Ide og virkelighed” Socialisten (1871) 

Kristensen, Tom. "Fribytter" (1920) 

Digtere, divaer og dogmebrødre 2:8 (Fra DR) 

Tom Kristensen taler om farver 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) – 

Ekspressionismen 

Broby-Johansen, Rudolf. LYSTMORD (Blod, 1922) 

Broby-Johansen, Rudolf. BORDELPIGE DRÆBER UFØDT (Blod, 1922) 

Broby-Johansen, Rudolf. Forsvarstale for ”BLOD” (1923) 

Pontoppidans forsvar af Blod (1923) 

Sonnergaard, Jan ”Radiator” (1997) 

Lindskrogh, Søren. ”Dansk til HF – tre skriftlige eksamensgenrer” (2014). (14-20) 

Nielsen, Anette og Lene Trolle Schütter. ”Skriveøvelser – til hf-dansk” (2014). 

Eksamenshæfte Maj 2012 - Det moderne gennembrud 

Eksamenshæfte Maj 2014 - Velfærdssamfundet 

 

 

Omfang 

 

27 lektioner a 45 min 

 

Særlige fokus-

punkter 

Litteraturhistorisk modul der fokuserer på hvordan litteratur bruges som samfundskritisk medie 

igennem tiderne. Der dækkes bl.a. det folkelige gennembrud, ekspressionismen samt mere moderne 

socialrealisme i 90’erne. Der tales desuden om ytringsfrihed ift. litteratur. 

Værk nr. 4 (Radiator af Jan Sonnergaard) læses desuden i dette modul. 

Der laves desuden skriftlig arbejde ift. eksamensgenrerne. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

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

Forsiden 
 
Titel 8 

 
Modul 8: De levende billeder 

 

Indhold Reservoir Dogs (1992) – Uddrag 

Langdahl, Berit Riis, Pia Quist m.fl. “Krydsfelt” (2013) – S. 329-338 

Analysemodel til film 

Klip fra ”Breaking Bad” (2008) 

Arcel, Nikolaj. ”Kongekabale” (film) (2004) 
 

Omfang 

 
23 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Et medieforløb der fokuserer på filmiske virkemidler. Der introduceres til forskellige begreber 

og metodelære ift. filmanalyse. 

Kursisterne arbejder desuden selvstændigt med produktion af et mindre filmklip. 

Der arbejdes desuden med et medieværk: Filmen ”Kongekabale” fra 2004. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 



 

Side 10 af 12 

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

Forsiden 
 
Titel 9 

 

Modul 9: Fortællinger  

Indhold Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Folkeviser 

Folkevise som genre 

Germand Gladensvend 

Ebbe Skammelsøn 

Video om psykoanalyse 

Analysemodel til folkeviser 

Kong Lindorm 

Brdr. Grimm. ”Den lille Rødhætte” (1812-15) 

Andersen, H.C. ”Den lille pige med svovlstikkerne” (1845) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Folkeeventyr / Poetisk Realisme / 

H.C.A’s Eventyr 

Lærerproducerede analysemodeller 

Artikellayout 

Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist. ”Krydsfelt” (2011) S. 348-361 

Diverse artikler fra Ekstra Bladet / Jyllandsposten / Berlingske Tidende 

Uddrag af Operation X – Giften i drikkevandet (2007) 

Uddrag af TV!TV!TV! (2012) 

Uddrag fra Politistationen (2012) 

Langdahl, Berit Riis, Pia Quist m.fl. “Krydsfelt” (2013) – S. 297-301 

Digtere, divaer og dogmebrødre 8:8 (Fra DR) 

Helle, Helle. ”Sit eget system”. (2000) 

Helle, Helle. ”Køreplaner”. (1996) 

Interview med Helle Helle i Clement på DR. (2012) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) – 

Minimalisme (181-187) 

Ejersbo, Jakob. ”Nordkraft” (2002) 

Uddrag fra speciale i Etisk Realisme (2010) 

Og de nominerede er… Jakob Ejersbo – DR2 (2010) 

Thomsen, Rasmus Barud. ”Facebook bedøver os og gør os passive” (2010) Politiken 

Lindskrogh, Søren. ”Dansk til HF – tre skriftlige eksamensgenrer” (2014). 

Nielsen, Anette og Lene Trolle Schütter. ”Skriveøvelser – til hf-dansk” (2014). 

Eksamenshæfte August 2011 - Argumentation 

Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – (s. 19-31) 

Omfang 48 lektioner a 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet tematiserer begrebet fortællinger og deres udvikling over tid. Fortællingerne er inddelt i 3 

overordnede kategori: Traditionelle fortællinger – Folkeviser og eventyr, Nyhedsfortællinger – Artik-

ler og dokumentarfilm, Moderne fortællinger – Minimalisme og realisme. 

Værk nr. 5 (Nordkraft af Jakob Ejersbo) læses desuden i dette modul. 

Kursisterne arbejder yderligere med selvstændig produktion af en mindre dokumentarfilm. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggelser. 

 

Forsiden 



 

Side 11 af 12 

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

Forsiden 
 
Titel 10 

 

Modul 10: Eksistentialisme 

Indhold Digtere, divaer og dogmebrødre 5:8 (fra DR) 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) 

– Efterkrigsmodernismen (156-160) 

Hansen, Martin A. ”Agerhønen” (1947) 

Seeberg, Peter ”Patienten” (1962) 

Rifbjerg, Klaus. ”Livet i badeværelset” (1960) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) – Klaus Rifbjerg 

Kjær-Hansen, Barbara og Tinne Serup Bertelsen. ”Litteraturhistorien - på langs og på tværs” (2012) 

– Storbymodernisme (177-183) 

Strunge, Michael. ”Plasticsolen” (1981) 

Strunge, Michael. ”Sidegaden” (1981) 

Digtere, divaer og dogmebrødre 7:8 (Fra DR) 

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken. ”Litteraturens veje”. (2010) - Karen Blixen 

Blixen, Karen. ”Ringen” (1958) 

Dagerman, Stig. ”At döda et barn” (1955) 
 

Omfang 

 

24 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Et modul der tager fat i modernismen fra 1945 og frem til postmodernisme. Der arbejdes med 

relevante kanonforfattere i perioden under det overordnede begreb eksistentialisme. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæggel-

ser. 

 

Forsiden 



 

Side 12 af 12 

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

Forsiden 
 
Titel 11 

 

Modul 11: Repetition og eksamenstræning 

Indhold Eksempler på eksamensspørgsmål+tekster 

Jeopardylabs 

Bjarne Hastrup: ”Et værdigt liv på plejehjem” (09.02.12, Berlingske) 

R.B ”Sønderjysk plejehjem sløjfer sove- og spisetider” (28.03.11, JydskeVestkysten) 

Operation X – Den perfekte forbrydelse 

Praktiske råd om eksamen 

Begrebsoversigt 

 

Omfang 

 

22 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Afsluttende modul der samler op på hele danskundervisningen og gennemgår proceduren ved 

den mundtlige eksamen. 

Der afholdes desuden prøveeksamen på klassen. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
 


