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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2017 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf (toårigt) 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Jens Højlund Andersen (Forløb 1-9). Per Fridberg (Forløb 10-16). 

Hold 15P 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion og genrekendskab                                   (Jens Højlund Andersen) 

Titel 2 Krimigenren med værklæsning                                     (Jens Højlund Andersen) 

Titel 3 Retorik og argumentation                                             (Jens Højlund Andersen) 

Titel 4 Humor og sprog                                                           (Jens Højlund Andersen) 

Titel 5 Lyrik og danskhed                                                        (Jens Højlund Andersen) 

Titel 6 Litteraturhistorie: Det moderne gennembrud                (Jens Højlund Andersen) 

Titel 7 Medier: Nyhedsartikler                                                  (Jens Højlund Andersen) 

Titel 8 Sproglig analyse og værklæsning*                                  (Jens Højlund Andersen) 

Titel 9 Skriftligt arbejde**                                                        (Jens Højlund Andersen) 

Titel 10 Folkeviser og eventyr                                                    (Per Fridberg) 

Titel 11 Oplysningstiden                                                            (Per Fridberg) 

Titel 12 Romantikken                                                                 (Per Fridberg) 

Titel 13 Sproglig variation og hiphop-tekster                              (Per Fridberg) 

Titel 14 Filmanalyse                                                                    (Per Fridberg) 

Titel 15 Modernisme med mere                                                  (Per Fridberg) 

Titel 16 Realisme og minimalisme                                               (Per Fridberg) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion og genrekendskab 

Indhold  Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen ”Begreb om 

dansk”, Dansklærerforeningens forlag 2009, kap. 2, side 15-46 

 ”Anmeldelse af Eventyr, fortalte for børn 1835”, fra Dannora. For Critik 

og Anticritik, 1836, in: ”Begreb om dansk. Antologi” Dansklærerforenin-

gens forlag 2009, s. 18-19 

 Leif Esber Andersen ”Samtale IV: 11 år efter”, In ”Rids’er 70”, 1978 

 Marianne Heugen-Moraga ”Hjemvendt”, 2011. Dokumentar/ portrætfilm 

(http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt) 

 Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden”, 2007. In Begreb om dansk. 

Antologi” Dansklærerforeningens forlag 2009, s. 20-23 

 Tv-program ”Deadline” 2. september 2015 (Hans Rosing om fakta og fik-

tion i nyhederne) 

 Tv-program ”Tv-avisen” 3. september 2015 (analyse af fiktionskoder) 

 ”Et digt bryder ind i verden” fra Politiken 9. september 2015 

 Henrik Nordbrandt ”Vuggevise” 2015 fra Politiken 9. september 2015 

 Tom Kristensen ”Nogle linjer til min ven Gustaf Munck-Petersen som 

faldt i Spanien” fra Politiken 9. september 2015 

 Ludvig Holberg ”Jeppe på Bjerget” 1722. Heri 2. og 3. akt. 

 Helle Helle ”En stol for lidt” 2011 

 Lærerproduceret materiale om novellegenren og novelleanalyse 

 Lærerproducerede powerpoints baseret primært på ”Begreb om dansk”.  

o Introduktion til genre 1 og 3: fakta- og fiktionskoder 

o Introduktion til genre 2: faktatekstens 3 funktioner 

o Introduktion til genre 4: Lyrik 

o Introduktion til genre 5: Drama 

o Introduktion til genre 6: Epik 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 At introducere til genrer og genreforventninger 

 At kunne analysere faktakoder og fiktionskoder 

 At kunne genkende faktatekstens tre funktioner: Informerende, vurderen-

de og regulerende 

 At kunne karakterisere og lave grundlæggende analyse af fiktionsgenrer: 

Lyrik, drama og epik 

 At blive bevidste og kritiske læsere og seere 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Krimi og værklæsning 

Indhold  Selvvalgte romaner (krimier) 

 Powerpoint med introduktion af krimianalyse (genre, komposition, plot, 

suspense og surprise) 

 Svend Aage Madsen ”Døden i InterCity-toget” (2007) 

 ”Mundtlig fremlæggelse – de 5 arbejdsfaser” Dansk.Gyldendal.Dk 

 Marcus Rubin og Henrik Palle ”Åbent brev til Henrik Palle: Hvordan kan du 

give 5 stjerner til Broen3? ” in Politiken 1.12.2015 

 

 
Filmklip af: 

 ”Miss Marpel. Det forstenede ansigt” (2010) – TV serie 

 ”Broen” (2011) – TV serie 

 ”Memento” (2000) – Film 

 ”Krimier hitter” nyhedsindslag 

(https://www.youtube.com/watch?v=r51IkOHr39Q) 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 Analytiske begreber: Resumé, tema, komposition 

 Skriftlighed: Skriveøvelser og korrektur 

 Mundtlighed: Mundtligt oplæg 

 Forskellige arbejdsformer 

 Genrebevidsthed (roman- og krimigenrer) 

 Selvvalgt værk 

 Progression i forhold til tidligere analyse- og genreforløb 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 Individuel fremlæggelse for klassen om selvvalgt værk 

 Gruppefremlæggelse af analyse (Døden i InterCity-toget) på videoklip 

 Gruppefremlæggelse af arbejde med de forskellige suspense og surprise-

former eksemplificeret med filmklip 

 

Retur til forside 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r51IkOHr39Q
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Retorik og argumentation 

Indhold PowerPoints (talegenrer, appelformer, nonverbalt sprog, Toulmin) 

 

Lærerproduceret om Argumentationskneb (m. udvalg af de mest gængse) 

 

Lærebøger og artikler: 

 Birgitte Darger, Kasper Leuzuik Hansen og Claus Nielsen, ”Retorik og ar-

gumentation”, in: Begreb om dansk”, s. 95 – 104 

 Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist, Krydsfelt Grundbog i dansk, 

Gyldendal 2013, s. 253 – 258 

 Morten Gregersen, ”Fodbold er røvkedelig”, in: Ekstrabladet, 18. februar 

2011 

 Pernille Mainz og Jane Elkjær, ”Karakterkrav afskærer hver 4. hf’er” in: Po-

litiken 3.2.2015, forside 

 Marcus Rubin og Henrik Palle ”Åbent brev til Henrik Palle: Hvordan kan 

du give 5 stjerner til Broen3?” in Politiken 1.12.2015 

 

Hjemmeside: 

 http://www.dansketaler.dk/ 

 

Taler og foredrag: 

 Karina Lykke Grand, Ph.d., postdoc. Aarhus Universitet: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI  

 Kronprins Frederiks bryllupstale, 14. maj 2004:  

https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s 

 Martin Luther King, marts 1963: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A 

 Obama Releases Birth Video at the 2011 White House Correspondents 

Dinner: https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4 

 Helle Thornings Schmidts Nytårstale 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU 

 Dolphs nytårstale fra 2005: 

https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng 

 Norges Statsminister, Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke 2011 for of-

rene på Utøya: https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M 

 

Interviews: 

 Brian Mikkelsen, tidl. Justitsminister for de Konservative redegør for poli-

tiets indsats overfor autonome: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc 

 Tre gode råd om at tale med mennesker - fra skuespiller Jens Arentzen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4 

 Jacob de Lichtenberg om kropssprog i Aftenshowet 17.11.2009: 

http://www.dansketaler.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=XWKf7WyXHWI
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=vHr_L5v666s
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A
https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2bqEn8AXzJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xFJ31pRN7RU
https://www.youtube.com/watch?v=qORF1V-a8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
https://www.youtube.com/watch?v=ZovAHefK2u4
https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
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https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE 

 

Visuelle udtryksformer (skulptur, kortfilm og reklame): 

 Kurt Trampedach, Morgen, 1972 – 73 

 Alexander Kølpin: Below The Belt (Under bæltestedet), 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=fica53Ydn4Q 

 Reklame med Loreal El´vital: 

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

  

Andet: 

 Cute Kids arguing: https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 Mundtlighed 

 Mundtlige oplæg 

 Retorik + retorisk analyse 

 Genreforventninger og genrekoder 

 Det retoriske pentagram 

 Appelformer: Etos-, logos- og patosappel 

 Planlægning, udførsel og afholdelse af egen tale 

 Om at holde tale 

 Det nonverbale sprog: Kropssprog 

 Argumentation 

 Argumentationsanalyse: Påstand, belæg, underbelæg/hjemmel, styrkemar-

kør, rygdækning og gendrivning 

 Toulmins argumentationsmodel + Toulmins udvidede argumentationsmo-

del 

 Diskussionsøvelse 

 Medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, nyhedstekster, fikti-

onstekster, visuelle udtryksformer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

Retur til forside 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ink6j6oJitE
https://www.youtube.com/watch?v=fica53Ydn4Q
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=wqBwmRRNpzE
https://www.youtube.com/watch?v=_BMT6BfxR7w
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Sprog og humor 

Indhold  Michael Balle Jensen ”Humor i da(n)sk” Systime (2007) heri kap 1 ”Huller i 

verden” 

 Flemming Jensen ”Vejledning i sælfangst” Lindhart og Ringhof (1975) 

 Dirch Passer og Kjeld Petersen ”Tømmerflåden” (1962) 

(https://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY) 

 Anders Matthesen ”Terkel i knibe” (2004) 

 Lærerproduceret materiale om sproglige virkemidler i humor (synonym, 

homonym, oxymoron, hyperbel, litot, ironi, sarkasme, sammenligning, me-

tafor og besjæling) inspireret af ”Humor i da(n)sk” 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

7 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 Kendskab til teorier om humor: Uoverenstemmelsesteorien, overlegenheds-

teorien, forløsningsteorien. 

 Introduktion til billedsprog og terminologi i sproglige virkemidler. 

 Analyse og fortolkning af sproglige virkemidler 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Individuelt arbejde 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tO199DQ2gWY
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Lyrik og danskhed 

Indhold Lærerbøger: 

 Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Litteraturhistorien – på langs og 

på tværs, Systime 2014, s. 248 – 252 

 Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen, Begreb om Dansk – 

Litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009, s. 71 – 78 

 Mimi Sørensen og Mads Rangvid ”Brug litteraturhistorien” heri ”Middelalde-

rens litteratur – folkeviser” (2014) 

 

Digte: 

 

 Folkevise ”Elverskud” uden årstal 

 Folkevise ”Harpens kraft” uden årstal 

 Adam Gottlob Oehlenschläger, Der er et yndigt land, 1823 

 H.C. Andersen, Danmark, mit Fædreland, 1850 

 Natasja Saad, ”I Danmark er jeg født”, 2007 

 Per Vers, “Find mig her”, 2013 

 Suspekt: ”Danmark”, 2014 

Musikvideo (Youtube.com) 

 Isam B: “I Danmark er jeg født”, 2012: 
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s&list=RDmIh_ZGlyc3s#t=21 

 Natasja Saad, ”I Danmark er jeg født”, 2007 
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.htm
l 

 Per Vers, “Find mig her”, 2013: https://www.youtube.com/watch?v=yjY-
GmJfDQI 

 Vocal Line singing "I Danmark er jeg født" on danish televison at new year 2003: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ib0wrNK-ko 

 Suspekt: ”Danmark”, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM 

Malerier: 

 P.C. Skovgaard, Sommerdag, 1846, 65,5 X 93,5 cm, Horsens Kunstmuseum  

 J. Th. Lundbye, En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs, 1839,  

 P.C. Skovgaard: Udsigt over havet fra Møns Klint, 1850, 124 X 185 cm, 

Skovgaard Museet 

 J. Th. Lundbye, Sjællandsk landskab. Udsigt fra Bjerresø Mark mod Vejrhøj og Dra-

geholm Slot, 1840, 61 X 124 cm, Ny Carlsberg Glyptotek  

 Vilhelm Kyhn, Bakket landskab med søer og skove nær Silkeborg, 1845, 77,5 X 104 

cm, Statens Museum for Kunst 

http://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Gottlob_Oehlenschl%C3%A4ger
http://www.kalliope.org/da/ffront.cgi?fhandle=andersen
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s&list=RDmIh_ZGlyc3s#t=21
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.html
http://www.lyricsmania.com/i_danmark_er_jeg_f%C3%B8dt_lyrics_natasja.html
https://www.youtube.com/watch?v=yjY-GmJfDQI
https://www.youtube.com/watch?v=yjY-GmJfDQI
https://www.youtube.com/watch?v=7Ib0wrNK-ko
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM
https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM


 

Side 8 af 24 

 Anton Edvard Kieldrup, Fra Hammershus 1849, Bornholms Kunstmuseum 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 
 Sprog: sproganalyse, sprogiagttagelse, grammatik 

 Litteratur: Historisk bredt, genrebredt, kanonforfatter, digtanalyse 

 Litteraturhistorie: Middelalderen (folkevise), Romantikken (nationalromantik-
ken) 

 Lyrik 

 Analyse af lyrik 

 Intertekstualitet 

 Medie: Visuelle udtryksformer (musikvideo, maleri) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 Skriv jeres egen nationalsang-konkurrence 

 

 

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

Titel 6 

 

Litteraturhistorie: Det moderne gennembrud 

Indhold  Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap 6 

 Georg Brandes ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Århund-

redes Litteratur” (uddrag), 1871 

 Henrik Pontoppidan ”En stor dag”, 1891 

 Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette”, 1887 

 J.P. Jacobsen ”To Verdener” 1879 

 Herman Bang ”Foran Alteret” (1880) 

 Herman Bang ”Impressionisme – lille replik (1890) 

 Herman Bang ”Irene Holm” (1890) 

 Lærerproduceret materiale på baggrund af ”Impressionismen i dansk 

prosa 1870-1900” af Sven Møller Kristensen 1955 

 Henrik Ibsen ”Et Dukkehjem” (1879) værklæsning 

 

Læst perspektiverende 

 Folkeeventyr ”klottehans” 

 H.C. Andersen ”Klodshans” (1845) 

 Viggo Stuckenberg ”Æventyret” (1899) 

 Viggo Stuckenberg ”Klods Hans” (1899) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Værklæsning ”Et Dukkehjem” 

 Forholdet mellem tekst, kultur og samfund både indholdsmæssigt og 

formmæssigt 

 Forskellige skrivestile; naturalisme, realisme, impressionisme 

 Køn, kirke, klasse 

 Forholdet mellem romantikken og det moderne gennembrud fra et 

værdimæssigt synspunkt 

 Litteraturens debatskabende funktion 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med fremlæggelse 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

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

Titel 7 

 

Medier - nyhedsartikler 

Indhold  Andreas Hansen ”Bliv journalist på 7 timer” heri ”journalistkroge” side 101-

111 

 Bodil Nørlem ”Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne” heri ”nyheds-

trekanten side 145-146 

 Henrik Palle ”Journalistiske genrer: Når vi mener noget”, Politiken 9. okto-

ber 2004 

 Ejvind Hansen ”Hvad er diskursanalyse – for journalister” 

(https://www.youtube.com/watch?v=FQMzzXVZbHY) 

 Mai Mottelson ”Velhavende jyske bønder beviser det, diskursanalytikere har 

prædiket i årtier”, Information 5. marts 2016 

 Peter Starup Keldorff ” 'Løgner-Ted' og 'Uærlige Hillary' - Trump håner sine 

modstandere med øgenavne”, Dr.dk 19. april 2016 

(http://www.dr.dk/nyheder/udland/loegner-ted-og-uaerlige-hillary-trump-

haaner-sine-modstandere-med-oegenavne) 

 Ketty Dahl ”Samfundsetikken udhules. Abort er blot et behageligt alterna-

tivt ord for drab” Kristeligt Dagblad 28. maj 2013 

 Johan Blem Larsen ”Søren Lyngbjørn har det bedre end forventet”, Berling-

ske 1. maj 2013 

 Thomas Gösta Svensson m.fl. ”Gamblede med gidslerne”, EkstraBladet 

2.maj 2013 

 Kristina Lund Jørgensen ”Sørens Ærø”, Fyns Stiftstidende 5. maj 2013 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 Mediegenrer 

 Nyhedstrekanten 

 Kildeanalyse 

 Nyhedskriterierne 

 Det journalistiske sprog 

 Diskursanalyse i journalistik og argumentation 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 Gruppearbejde med efterfølgende debat 

 Individuelt arbejde 

 Skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

http://www.dr.dk/nyheder/udland/loegner-ted-og-uaerlige-hillary-trump-haaner-sine-modstandere-med-oegenavne
http://www.dr.dk/nyheder/udland/loegner-ted-og-uaerlige-hillary-trump-haaner-sine-modstandere-med-oegenavne
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 8 

 

Sproglig analyse og værklæsning (forløb uafsluttet) 

Indhold Selvvalgt værk: Novellesamling 

Powerpoint: ”Tekstens stemme og tone” baseret på ”Faglige forbindelser i 

dansk” side xx 

Løb dig klog på sprog (grammatikspil) 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunkter  Grammatik 

 Sproglig analyse af noveller (stemme og tone) 

 Selvvalgt værk 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 Klasseundervisning 

 Individuelt arbejde 

 Pararbejde 

 Cooperative Learning 

 

 

 

 

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

Titel 9 

 

Skriftligt arbejde (udpindet her, men inkluderet i de andre forløb) 

Indhold Opgavenummer: 

1. ”Læsetest” med fokus på udpegning af udfordrede og evt. ordblinde kur-

sister. 

2. ”En stol for lidt” – arbejde med novelleanalyse: Komposition, tid, miljø, 

fortæller, personer, tema. 

3. Bograpport af selvvalgt krimi for fokus på komposition og handlingsfor-

løb. 

4. ”Argumenterende tekster” Analyse af ”Åbent brev til Henrik Palle…” 

med fokus på Toulmins model, appelformer og argumentationskneb. 

5. Lyrikanalyse af Per Vers ”Find mig her” (Genre, komposition, rim, ryt-

me, digtets stemmer, sprog, intertekstualitet, fortolkning) 

6. Analyserende oplæg om det moderne gennembrud baseret på opgavesæt-

tet fra 2012 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Titel 10 

 

Folkeviser og eventyr. 

Indhold Kernestof: 

Keld B. Jessen m.fl. (red.): Dansk Litteratur fra runer til graffiti (Systime: Århus 1996) 

side1-24 (om middelalderens litteratur). 

 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 1 side 34-39 (om folkeviser) og 

side 39-42 om folkeeventyr). 

 

Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (Systime: Århus 2012) side 

65-74 (om folkeviser) og side 74-79 (om eventyr). 

 

Steffen Mailand & Susan Mose: Psykologi i Dansk - Psykologiske indfaldsviser til littera-

tur og litteraturanalyse (Systime: Århus 2007) side 9-14 (om Freuds personligheds-

model, forsvarsmekanismer og Jungs arketyper). 

 

”Blomster af begge køn på samme stængel” (Kristeligt Dagblad 22-11-2003) 

”H.C. Andersen og Jenny Lind” (alt om historie.dk 02-07-2014). 

Lars Bjørnsten: ”En kort H.C. Andersen biografi” (http://www.hcandersen-

homepage.dk/?page_id=5015 den 05-05-2012). 

 

Supplerende stof: 

Folkeviser: 

Valravn: ”Hedebys” 

Sorten Muld: ”Bonden og elverpigen”  

”Ebbe Skammelsøn” 

”Germand Gladensvend” 

 

Folkeeventyr: 

”Kong Lindorm” 

”Prinds Hvidbjørn” 

”Store Per og Lille Per” 

”Peder Okse” 

 

Kunsteventyr: 

H.C. Andersen: ”Den standhaftige Tinsoldat” 

H.C. Andersen: ”Den grimme Ælling” 

 

Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2 Skriftlig Dansk A Hf maj 2006. Tema: Fantasi og virke-

lighed. Opgave 1: analyserende oplæg. 

Søren Lindskrog: Dansk til HF - Tre skriftlige skrivegenrer (Alfabeta: København 

2014) side 56-77, side 78 side 53-54. 

Anette Nielsen & Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser til HF-dansk (Dansklærerfor-
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eningens Forlag: København 2014) side 37-55. 

 

Omfang 

 

26 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Folkeviser (trylleviser, ridderviser), folkeeventyr (trylleeventyr og skæmteeventyr), 

kunsteventyr (HCA). Biografisk læsning, psykologisk læsning. Middelalderen som 

litteraturhistorisk periode. 

 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Folkevise og eventyr. 

Genrebegreber. 

Litteraturteori- og metode. 

Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med fagligt fokus. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

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

kultur og samfund. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppeopgaver, brug af ODS online, individuelle 

skriftlige afleveringer. 

 

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

Titel 11 

 

Oplysningstiden. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 4 side 73-83 (om oplysningstidens 

samfund, livssyn, skrivestil og sprog) og side 81-88 (om oplysningstidens genrer). 

 

Supplerende stof: 

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget - eller den forvandlede Bonde (1722). (Fællesværk). 

Johan Herman Wessel: ”Smeden og Bageren” (Steen Hasselbalchs Forlag: Kø-

benhavn 1966).  

Spillefilm: Jeppe på Bjerget (Instr. Kaspar Rostrup, 1981). 

 

Omfang 

 

9 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Holbergs komedier. Oplysningstiden som litteraturhistorisk periode – idéer, gen-

rer og temaer. Teksters funktion i oplysningstiden. 

 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Tekster fra oplysningstiden. 

Litteratur, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og 

stilistikkens grundbegreber. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

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

kultur og samfund. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

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. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, par- og gruppearbejde, øvelse i brug af Ordbog 

over det danske sprogs online-udgave, skriftligt arbejde. 

 

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

Titel 12 

 

Romantikken. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs 

(2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 5 side 91-97 (om romantikken som litte-

raturhistorisk periode, romantikkens samfund, idealismen som romantikkens livs-

syn, nyplatonisme/dualisme, universalromantik). Side 97-114 (om nationalroman-

tik, dannelsestanken, Biedermeier og poetisk realisme, romantisme). 

 

”Panteisme” (Gads Litteraturleksikon side 262). 

 

Dokumentarfilm: 1800-tallet på vrangen (2:8), (3:8), (5:8) (DR, 2013, Tilrettelæggelse: 

Liv Thomsen) (i uddrag). 

 

”Nationalromantikken i Danmark” (eget materiale). 

”Den danske nationalromantiks historiske kontekst” (eget materiale). 

”Stilistik - billedsprog” (egent materiale). 

 

Supplerende stof: 

Dualisme/nyplatonisme: 

Schack von Staffeldt: ”Indvielsen” (1804). 

 

Universalromantik: 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Simon Peder” (1805). 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1803). 

H.C. Andersen: ”Klokken” (1845). 

 

Nationalromantik: 

Johannes Ewald: ”Kong Christian stod ved højen Mast” (1778) (Perspektiverings-

tekst). 

N.F.S. Grundtvig: ”Danmarks Trøst (Langt højere Bjerge)” (1820). 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Der er et yndigt Land” (1819) (Såvel den fulde 

som den nuværende version). 

H.C. Andersen: ”Jylland mellem tvende Have” (1859). 

Bjørnstjerne Bjørnson: ”Ja, vi elsker dette Landet” (1859). 

Richard Dybeck: ”Du gamla, Du fria” (1866). 

John Grandell: ”Ålänningens Sång”(1922). 

Benny Andersen: ”Verdensborger i Danmark” (1995) (Perspektiveringstekst). 

 

Fra Biedermeier til poetisk realisme: 

Christian Winther: ”Flugten til Amerika” (1835). 

HC. Andersen: ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” (1848). 

B.S. Ingemann: ”I Sne staar Urt og Busk i Skjul” (1831). 

Steen Steensen Blicher: ”Det er hvidt herude” (1838). 

Steen Steensen Blicher: ”Farvel Marie” (1842). 
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Romantisme: 

Emil Aarestrup: ”Paa Sneen” (1838). 

 

Dansk stil: 

Stilehæfte 1+2 Skriftlig eksamen i Dansk A for Hf december 2009. Tema: Billed-

sprog. Opgave 2: introducerende artikel. 

Stilehæfter 1+2 Skriftlig eksamen i Dansk A for Hf maj 2016 (terminsprøve). 

Søren Lindskrog: Dansk til HF - Tre skriftlige skrivegenrer (Alfabeta: København 

2014) side 22-33 (introducerende artikel). 

Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF (Systime: Århus 2009) side 91-108 (om 

introducerende artikel). 

 

Omfang 

 

46 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Digtanalyse, Romantik, nationalsange, biografisk metode. 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Eventyr. Tekster fra romantik. 

Litteraturteori og litterær metode. 

Fiktionstekster. 

Norske og svenske tekster. 

 

Faglige mål: 

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. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med fagligt fokus. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, matrixgrupper, fremvisning af 

dokumentarfilm og Youtube-videoer, individuelle skriftlige afleveringer.  

 

Retur til forside 



 

Side 18 af 24 

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

Titel 13 

 

Sproglig variation og hiphop-tekster. 

Indhold Kernestof: 

Lars Damkjær og Karen Thygesen (red.): Sprogets Veje (Systime: Århus 2004) Kapitel 

11 side 119-120 og 124-125 (om gruppesprog), side 121 (om multietnolekt) side 128-

131 (om standardsprog, dialekter mv.), side 122-124 (om slang). 

 

Jan Aasbjerg Petersen: Det’ sprog til et beat - Hiphop under danskfaglig lup (Dansklærerfor-

eningens Forlag: København 2010) side 12-19 (om hiphoppens roller og temaer og 

dansksprogets hiphops historie), side 23-38 (om sproglig og sociolingvistisk analyse af 

hiphop: Ordvalg, rim og semantiske sammenhænge), side 39-44 (om sproglege: leg 

med idiomer, usammenhængende sammenligninger), side 49-69 (positionering af rap-

peren - hiphop-genrer og de klassiske roller i hiphoppen, de centrale temaer i dansk 

hiphop), side 69-81 (om grotesk realisme/karnevalisme i hiphop, om autenticitet og 

intertekstuelle referencer i dansk hiphop). 

 

Dokumentarfilm: Kampen om sproget Afsnit 1:5 - ”Dialekterne” (DR 2010). 

Dokumentarfilm: Kampen om sproget Afsnit 2:5 - ”Dagligdagens mange sprog” (DR 

2010). 

Dokumentarfilm: Truslen fra engelsk Afsnit 5:5: ”Truslen fra engelsk” (DR 2010). 

Dokumentarfilm: Hausgaard & Vers - Rejsende i dansk Afsnit 2:6 (DR 2016) (i uddrag). 

Karen Carlsson: ”Dansk sprogpolitik” https://faktalink.dk/titelliste/spro (2000) 

Lisbeth Nyborg: ”Engelsk tur-retur” 

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp 

”Hvad er slang?” (Sproget.dk) 

”Slang er et gammelt fænomen” (Sproget.dk) 

”Slang” 

http://www.dr.dk/skole/Dansk/kampen_om_sproget/Hverdagssprog/slang/htm 

Pia Quist: ”Jævnt globaliseret dansk” (Information 03-03-2006). 

 

Supplerende stof: 

Suspekt: ”Fuck det hele” (2003). 

Suspekt: ”Proletar” (2007). 

Anders ’Anden’ Matthesen: ”Jul på Vesterbro” (2003). 

Jonny Hefty & Jøden: ”Gamle dreng” (2013). 

Odense Assholes: ”Tovepigen” (2014). 

Jokeren: ”Livet i krybesporet” (2003). 

Jokeren: “Havnen” (2003). 

Nik & Jay: “Tag mig tilbage” (2003). 

Per Vers: ”Black Power” (2005). 

Ataf Khawaja: “Bare en thug” (2005). 

Malk De Koijn: “Sneglzilla” (2002). 

Bikstok Røgsystem: “Cigar” (2005). 

Per Vers: “Per Vers’ Funky Foredrag” (optræden / foredrag om hiphop-genren) på 

VUC Vest i Esbjerg den 7. februar 2017. 

 

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp
http://www.dr.dk/skole/Dansk/kampen_om_sproget/Hverdagssprog/slang/htm
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Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2: Skriftlig Dansk A for Hf August 2014. Tema: Køn (Opgave 3: 

Argumenterende artikel). 

Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF (Systime: Århus 2009) side 133-143 (om ar-

gumenterende artikel). 

 

Omfang 

 

44 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Sproglig variation og sprogsociologi (dialekt, socioloekt, kronolekt, etnolekt, multiet-

nolekt, gruppesprog, slang, danglish). 

Hiphoppens genrer og temaer. Hiphoppens sproglige virkemidler (usammenhængen-

de sammenligninger, humoristisk metaforik, sproglege med idiomer, metaforer og 

flertydige ord. Hiphoppens rim. Hiphoppens ordvalg - slang, Lån af ord og danglish - 

direkte lån, oversættelseslån, betydningslån.  

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Mundtlige oplæg. 

 

Faglige mål: 

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

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber. 

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

kultur og samfund. 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumen-

tere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, fremvisning af dokumentarfilm og musikvideoer, 

liveoptræden og foredrag med Per Vers, projektarbejde, mundtlig fremlæggelse med 

PowerPoint-præsentation, gruppearbejde, paropgaver, individuelle skriftlige afleverin-

ger. 

 

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

Titel 14 

 

Filmanalyse. 

Indhold Kernestof: 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt - Grundbog i Dansk (Gylden-

dal: København) side 286-289 (fakta og fiktion - koder og kontrakter)og side 297-

303 (dokumentargenren og dens fortælleformer). 

 

Mimi Olsen og Hans Oluf Schou (red.): Levende Billeder - Grundbog i Mediefag (2. ud-

gave) (Systime: Århus 2012) 

Side 12-36 (Grundbegreber i filmanalyse, kameraindstillinger, kamerabevægelser, 

farver og symbolik, klipning, iscenesættelse, lydspor og musik. 

Side 37-51 (Dramaturgi og fortælleforhold). 

Side 52-59 (Filmgenrer, genremarkører og genreforventninger). 

Side 60-65 (Analysemetoder - genreanalyse, shot-to-shot-analyse, tematisk analyse, 

analyse af intertekstualitet, komparativ analyse). 

 
         ”Fakta og fiktion” https://sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion 
 
          Casper Ulsøe: ”Den kritiske dokumentar er genfødt” (Information 02-11-2010). 

 

Supplerende stof: 

Dokumentarfilm: Armadillo (59 minutters versionen) (Instr.: Janus Metz, 2010). 

(Medieværk). 

Dokumentarfilm: Au pair (Instr.: Nicole N. Horanyi og Heidi Kim Andersen: 2011). 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Faktion, fakta- og fiktionskoder i dokumentarfilm, filmiske virkemidler, dramaturgi-

ske greb, genrebestemmelse, genreblanding, komposition og plot, fortælleforhold, 

tematik, karakterer, kommunikationsanalyse samt refleksion over filmenes funktion 

og formål. Medietekster, dokumentartekster. Fiktions- og faktakoder. Genrebegre-

ber. Kommunikationsanalyse. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen. 

Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier. 

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

kultur og samfund. 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, par-opgaver, filmfremvisning, mundtlige oplæg 

med PowerPoint-præsentationer. 

 

Retur til forside

https://sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 15 

 

Modernisme med mere. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs 

(2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 7 side 138-151 (Det moderne samfund, 

modernismens stiltræk), side 161-167 (60’er-modernisme, eksistentialisme, sære 

fortællinger, nyrealisme), side 173-181 (Storbymodernisme, postmodernisme). 

 

Niels Martinov: Litterære ismer: Fra romantik til postmodernisme (Systime: Århus 2010) 

side 35-42 (futurisme, ekspressionisme), side 55-58 (konfrontationsmodernisme), 

side 59-61 (nyrealisme). 

 

Noter om futurisme og ekspressionisme (eget materialer). 

 

Supplerende stof: 

Tidlig modernisme: 

Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station” (1906). 

- Futurisme: 

Emil Bønnelycke: ”New York” (1918). 

Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet” (1918). 

- Ekspressionisme: 

Edith Södergran: ”Skönhet” (1916). 

Tom Kristensen: ”Landet Atlastis” (1920). 

 

60’er-modernisme: 

Ivan Malinowski: ”De fremmedgjorde” (1963). 

 

- Konfrontationsmodernisme: 

Klaus Rifbjerg: ”Terminologi” (1960). 

 

- Sære fortællinger: 

Villy Sørensen: ”Blot en drengestreg” (1953). 

 

- Absurdisme og eksistentialisme: 

Peter Seeberg: ”Hjulet” (1962). 

Karen Blixen: ”Ringen” (1958). 

Martin A. Hansen: ”Agerhønen” (1947). 

 

- Sprogligt eksperimenterende modernisme: 

Benny Andersen: ”Man burde” (1964). 

 

Nyrealisme: 

Anders Bodelsen: ”Signalet” (1965). 
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Postmodernisme: 

Michael Strunge: ”Natmaskinen” (1981). 

Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2 Skriftlig Dansk A Hf August 2009 Tema: Livet i storbyen 

(Opgave 3: argumenterende artikel). 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Modernisme, ekspressionisme, futurisme, 60’ermodernisme (herunder konfrontati-

onsmodernisme, absurdisme) nyrealisme. Analyse af moderne digte, periodelæs-

ning. Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. Genrebegreber. Fiktionstek-

ster. Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster. 

Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

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

kultur og samfund. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, paropgaver, gruppearbejde, individuelle skriftlige afleveringer. 

 

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

Titel 16 

 

Realisme og minimalisme. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 7 side 181-185 (Minimalisme). Side 

154-155 (Socialrealisme), side 191-197 (eksperimenterende realisme, provinsrea-

lisme og samfundskritisk realisme). 

 

”Undertekst” (Gads Litteraturleksikon, 2005) side 350. 

Noter om minimalisme og noter om socialrealisme (eget materiale). 

 

Mimi Sørensen og Mads Ringvid: Brug litteraturhistorien (Dansklærerforeningen: 

København 2014) side 135 (Om Harald Herdal), side 240 (Om Hassan Preisler), 

side 237 (Om Yahya Hassan). 

 

Supplerende stof: 

Minimalisme: 

Pia Juul: ”Armbåndsur” (2012). 

Thøger Jensen: ”Nu sad det unge par sikkert og så video” (1998). 

Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996). 

Raymond Carver: ”Hvorfor, Skat?” (1964). 

Knud Sørensen: ”Observatøren” (1992). 

Simon Fruelund: Borgerligt tusmørke (2006) (værklæsning). 

 

Socialrealisme: 

Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” (1900). 

Harald Herdal: ”Før Jul” (1933). 

Jakob Ejersbo: Nordkraft (2002) side 11-15. 

Hassan Preiser: Brun mands byrde (2013) side 38-39. 

Yahya Hassan: ”Barndom” (2013). 

Jan Sonnergaard: ”Sex” (1997). 

 

Ved det grønne bord: 

Videooptagelse af Dansk A eksamen (Hf) www.vdgb.dk. 

Amalie Skram: ”Karens Jul” (1885). 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Fiktionstekster. 

Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster. 
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Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

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

kultur og samfund. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, filmfremvisning, paropgaver, gruppeopgaver. 

 

Retur til forside 
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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 

Institution VUC Vest, Esbjerg Afd. 

Uddannelse Hf (toårigt) 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Ole Egetoft Christiansen (Forløb 1-10). Per Fridberg (Forløb 11-17). 

Hold Hold 15Z (Forløb 1-9). Hold 15P (Forløb 10-16). Hold 15Z blev oplæst efter 1. år 

og kursister fra dette hold blev derefter en del af Hold 15P. 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til fag og tekstlæsning         (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 2 Nyhedsgenren                                         (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 3 Novellen                                                 (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 4 Argumentation og retorik                        (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 5 Lyrikforløb                                              (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 6 Sproglig iagttagelse                                  (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 7 Ældre litteratur                                        (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 8 Det moderne gennembrud                      (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 9 Sproghandlinger                                      (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 10 Sproglig mangfoldighed                           (Ole Egetoft Christiansen) 

Titel 11 Folkeviser og eventyr                               (Per Fridberg) 

Titel 12 Oplysningstiden                                       (Per Fridberg) 

Titel 13 Romantikken                                           (Per Fridberg) 

Titel 14 Sproglig variation og hiphop-tekster        (Per Fridberg) 

Titel 15 Filmanalyse                                              (Per Fridberg) 

Titel 16 Modernisme med mere                            (Per Fridberg) 
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Titel 17 Minimalisme og socialrealisme                 (Per Fridberg) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til fag og tekstlæsning 

Indhold Dager: begreb om dansk  kap 1+2  (baggrund) 

 

Esbjergtema: Jeppe Aakjær: Hyldest til Esbjerg 

                     Viggo stuckenberg: Esbjerg Sangen 

                      Frank Jæger: Sidenius i Esbjerg 

                      Dan turell: Esbjerg City Blues 

                      Dan Turell: Blues for en pige i Esbjerg 

                      Lars Lundgaard: udddrag af ”             ” 

                               Jensen: uddrag af ”Økseskibet” 

                      Per Højholdt: At være fra Esbjerg       

 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Genrer og fiktion ct fakta 

Forventningsafstemning med hensyn til arbejdsindsats  

Små skriftlige opgaver  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Nyhedsgenren 

Indhold Baggrund: læreroplæg og dele af kap. 10 i ”Begreb om dansk” 

 

EB-Politiken_ Jyllandsposten- Jyske Vestkysten 

 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Avisens genrer 

Nyhedskriterier 

Analyse af nyhedsartikler 

 

Eksamensstil: den introducerende artikel (om nyhedsartiklen) 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 3 

 

Novellen 

Indhold Baggrund: Litteraturen på langs og på tværs (afsnittet om novellen) 

 

Karen Blixen: af ”babettes gæstebud” 

Klaus Rifbjerg: Hm 

Helle Helle: Fasaner 

Jan Sonnergaard: William 

Herman bang: Foran alteret 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Analyseværktøjer 

Skriftlighed  (skriftlig øvelse om ”Hm” ”Foran alteret” og ”Fasaner” 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 4 

 

Retorik og kommunikation 

Indhold Baggrund: Begreb om dansk 

Stoltenbergs tale efter Utøya 

Villy søvndals 1.maj tale 2011 

Ulla Dahlerups takketale til DFs årsmøde 

Hanne vibeke Holst: brev til Niarn 

Niarn: Svar til HVH 

Holberg: epistel om kaffe og tobak 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Appelformer 

Argumentationsbegreber 

Retoriske fagudtryk 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde om argumentation (forsvar et lærervalgt synspunkt) 

Klasseundervisning 

Skr. Opgave redegørelse for HVH 
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Titel 5 

 

Lyrikforløb 

Indhold Baggrund: Litteraturen på langs og på tværs. (om lyrik) 

 

Folkevise: Ebbe skammelsøn 

                Harpens kraft 

Kingo: Sorrig og glæde 

Aarestrup: Nordekspeditionen 

Søren Ulrik Thomsen:regnvejr 

Jeppe aakjær: regnvejr 

Klaus Rifbjerg: jern 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Litterære begreber 

Intro til perioder 

 

Skr. Opg: Ebbe skammelsen som nyhedsartikel 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 6 

 

Sproglig iagttagelse 

Indhold Baggrund: Sprogets veje  (heri om substantiver, adjektiver, verber) 

Begreb om dansk  (kapitlet om grammatik) 

Søren Ulrik Thomsen: tilgiv at jeg ser 

Inge Eriksen: af ”Fugletræet” 

Benny Andersen: af”Tykke olsen” 

Solvej Balle: af ”Ifølge loven” 

Franz kafka: Den pludselige spadseretur/ein plötzlicher Spaziergang 

Uddrag af hundeloven 

 

Omfang 

 

15lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Ordklasser 

Skærpe opmærksomheden over for sammensatte ord, særlige bøjningsformer, 

hovedsætning ct ledsætning, aktiv/passiv, paratakse/hypotakse 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 7 Ældre litteratur 

Indhold Baggrund: Litteraturen på langs og på tværs (afsnit om romantikken) 

 

Schack staffeldt: Indvielse 

HCA: Klokken 

Oehlenschläger: Simon Peder 

Folkeeventyr: Kong Lindorm 

HCA: Skyggen 

Film: HCA og den skæve skygge 

Dokumentarudsendelse: Store tanker-strenge tider 

Moderne nationalromantik: LOC/ Babak Vitalis/Nik og Jay/Michael 

Falk 

Ewald: Kong Christian 

Oehlenschläger: Fædrelandssang 

HCA: Nissen hos spækhøkeren 

Blicher: Sildig opvågnen 

 

Et afsnit af ”18tallet på vrangen” 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Universalromantik og nationalromantik 

Romantisme og biedermeier 

Folkeeventyr/kunsteventyr 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Herunder skrevet et eventyr 

Skrevet en redegørelse for Anne Krarups tekst om rastløshed 
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Titel 8 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Litteraturen på langs og på tværs om Det moderne gennembrud 

 

IP jacobsen: To verdener 

Henrik Pontoppidan: Anne Mette 

Henrik Ibsen: Et dukkehjem            (fællesværk) 

Amalie Skram: af ”Constance Ring”  (fra eksamenssættet) 

Johannes V Jensen: På Memphis Station 

Omfang 

 

15 

Særlige fokus-

punkter 

Realisme 

Brandes krav til litteraturen 

Kvindesagen 

 

Eksamensstil 2 Det analyserende oplæg (Sonnergaard. Sex”) 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 9 

 

Sproghandlinger 

Indhold Begreb om dansk 

PP om sproghandlinger 

Øvelser om performative verber 

Hoff: Babylon 

Helle Helle: en stol for lidt 

Omfang 

 

10 

Særlige fokuspunkter Performative verber 

Forskellige sproghandlinger 

Face-work 

Væsentligste arbejdsformer Gruppe- og pararbejde om praktiske øvelser 
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Titel 10 

 

Sproglig mangfoldighed 

Indhold Udsendelse om engelsk indflydelse på dansk 

Udsendelse om nydanskeres sprogs indflydelse på dansk 

Jørgen lund: Afskaf dansk 

Benny Andersen: Verdensborger i Danmark 

Per Vers: Black Power 

Hanne Vibeke Holst: af ”En lykkelig kvinde” 

Artikel: ”at speake Danglish” 

Tekster af LOC/ Magtens korridorer/ Suspect 

Øvelse af Per Fridberg om ”lekter” 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Indflydelse fra engelsk og arabisk/tyrkisk 

domænetab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 11 

 

Folkeviser og eventyr. 

Indhold Kernestof: 

Keld B. Jessen m.fl. (red.): Dansk Litteratur fra runer til graffiti (Systime: Århus 1996) 

side1-24 (om middelalderens litteratur). 

 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 1 side 34-39 (om folkeviser) og 

side 39-42 om folkeeventyr). 

 

Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (Systime: Århus 2012) side 

65-74 (om folkeviser) og side 74-79 (om eventyr). 

 

Steffen Mailand & Susan Mose: Psykologi i Dansk - Psykologiske indfaldsviser til littera-

tur og litteraturanalyse (Systime: Århus 2007) side 9-14 (om Freuds personligheds-

model, forsvarsmekanismer og Jungs arketyper). 

 

”Blomster af begge køn på samme stængel” (Kristeligt Dagblad 22-11-2003) 

”H.C. Andersen og Jenny Lind” (alt om historie.dk 02-07-2014). 

Lars Bjørnsten: ”En kort H.C. Andersen biografi” (http://www.hcandersen-

homepage.dk/?page_id=5015 den 05-05-2012). 

 

Supplerende stof: 

Folkeviser: 

Valravn: ”Hedebys” 

Sorten Muld: ”Bonden og elverpigen”  

”Ebbe Skammelsøn” 

”Germand Gladensvend” 

 

Folkeeventyr: 

”Kong Lindorm” 

”Prinds Hvidbjørn” 

”Store Per og Lille Per” 

”Peder Okse” 

 

Kunsteventyr: 

H.C. Andersen: ”Den standhaftige Tinsoldat” 

H.C. Andersen: ”Den grimme Ælling” 

 

Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2 Skriftlig Dansk A Hf maj 2006. Tema: Fantasi og virke-

lighed. Opgave 1: analyserende oplæg. 

Søren Lindskrog: Dansk til HF - Tre skriftlige skrivegenrer (Alfabeta: København 

2014) side 56-77, side 78 side 53-54. 

Anette Nielsen & Lene Trolle Schütter: Skriveøvelser til HF-dansk (Dansklærerfor-

eningens Forlag: København 2014) side 37-55. 
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Omfang 

 

26 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Folkeviser (trylleviser, ridderviser), folkeeventyr (trylleeventyr og skæmteeventyr), 

kunsteventyr (HCA). Biografisk læsning, psykologisk læsning. Middelalderen som 

litteraturhistorisk periode. 

 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Folkevise og eventyr. 

Genrebegreber. 

Litteraturteori- og metode. 

Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med fagligt fokus. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

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

kultur og samfund. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppeopgaver, brug af ODS online, individuelle 

skriftlige afleveringer. 

 

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

Titel 12 

 

Oplysningstiden. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 4 side 73-83 (om oplysningstidens 

samfund, livssyn, skrivestil og sprog) og side 81-88 (om oplysningstidens genrer). 

 

Supplerende stof: 

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget - eller den forvandlede Bonde (1722). (Fællesværk). 

Johan Herman Wessel: ”Smeden og Bageren” (Steen Hasselbalchs Forlag: Kø-

benhavn 1966).  

Spillefilm: Jeppe på Bjerget (Instr. Kaspar Rostrup, 1981). 

 

Omfang 

 

9 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Holbergs komedier. Oplysningstiden som litteraturhistorisk periode – idéer, gen-

rer og temaer. Teksters funktion i oplysningstiden. 

 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Tekster fra oplysningstiden. 

Litteratur, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og 

stilistikkens grundbegreber. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

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

kultur og samfund. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

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. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, par- og gruppearbejde, øvelse i brug af Ordbog 

over det danske sprogs online-udgave, skriftligt arbejde. 

 

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

Titel 13 

 

Romantikken. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs 

(2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 5 side 91-97 (om romantikken som litte-

raturhistorisk periode, romantikkens samfund, idealismen som romantikkens livs-

syn, nyplatonisme/dualisme, universalromantik). Side 97-114 (om nationalroman-

tik, dannelsestanken, Biedermeier og poetisk realisme, romantisme). 

 

”Panteisme” (Gads Litteraturleksikon side 262). 

 

Dokumentarfilm: 1800-tallet på vrangen (2:8), (3:8), (5:8) (DR, 2013, Tilrettelæggelse: 

Liv Thomsen) (i uddrag). 

 

”Nationalromantikken i Danmark” (eget materiale). 

”Den danske nationalromantiks historiske kontekst” (eget materiale). 

”Stilistik - billedsprog” (egent materiale). 

 

Supplerende stof: 

Dualisme/nyplatonisme: 

Schack von Staffeldt: ”Indvielsen” (1804). 

 

Universalromantik: 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Simon Peder” (1805). 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1803). 

H.C. Andersen: ”Klokken” (1845). 

 

Nationalromantik: 

Johannes Ewald: ”Kong Christian stod ved højen Mast” (1778) (Perspektiverings-

tekst). 

N.F.S. Grundtvig: ”Danmarks Trøst (Langt højere Bjerge)” (1820). 

Adam Gottlob Oehlenschläger: ”Der er et yndigt Land” (1819) (Såvel den fulde 

som den nuværende version). 

H.C. Andersen: ”Jylland mellem tvende Have” (1859). 

Bjørnstjerne Bjørnson: ”Ja, vi elsker dette Landet” (1859). 

Richard Dybeck: ”Du gamla, Du fria” (1866). 

John Grandell: ”Ålänningens Sång”(1922). 

Benny Andersen: ”Verdensborger i Danmark” (1995) (Perspektiveringstekst). 

 

Fra Biedermeier til poetisk realisme: 

Christian Winther: ”Flugten til Amerika” (1835). 

HC. Andersen: ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” (1848). 

B.S. Ingemann: ”I Sne staar Urt og Busk i Skjul” (1831). 

Steen Steensen Blicher: ”Det er hvidt herude” (1838). 

Steen Steensen Blicher: ”Farvel Marie” (1842). 
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Romantisme: 

Emil Aarestrup: ”Paa Sneen” (1838). 

 

Dansk stil: 

Stilehæfte 1+2 Skriftlig eksamen i Dansk A for Hf december 2009. Tema: Billed-

sprog. Opgave 2: introducerende artikel. 

Stilehæfter 1+2 Skriftlig eksamen i Dansk A for Hf maj 2016 (terminsprøve). 

Søren Lindskrog: Dansk til HF - Tre skriftlige skrivegenrer (Alfabeta: København 

2014) side 22-33 (introducerende artikel). 

Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF (Systime: Århus 2009) side 91-108 (om 

introducerende artikel). 

 

Omfang 

 

46 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Digtanalyse, Romantik, nationalsange, biografisk metode. 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Eventyr. Tekster fra romantik. 

Litteraturteori og litterær metode. 

Fiktionstekster. 

Norske og svenske tekster. 

 

Faglige mål: 

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. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med fagligt fokus. 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, matrixgrupper, fremvisning af 

dokumentarfilm og Youtube-videoer, individuelle skriftlige afleveringer.  

 

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

Titel 14 

 

Sproglig variation og hiphop-tekster. 

Indhold Kernestof: 

Lars Damkjær og Karen Thygesen (red.): Sprogets Veje (Systime: Århus 2004) Kapitel 

11 side 119-120 og 124-125 (om gruppesprog), side 121 (om multietnolekt) side 128-

131 (om standardsprog, dialekter mv.), side 122-124 (om slang). 

 

Jan Aasbjerg Petersen: Det’ sprog til et beat - Hiphop under danskfaglig lup (Dansklærerfor-

eningens Forlag: København 2010) side 12-19 (om hiphoppens roller og temaer og 

dansksprogets hiphops historie), side 23-38 (om sproglig og sociolingvistisk analyse af 

hiphop: Ordvalg, rim og semantiske sammenhænge), side 39-44 (om sproglege: leg 

med idiomer, usammenhængende sammenligninger), side 49-69 (positionering af rap-

peren - hiphop-genrer og de klassiske roller i hiphoppen, de centrale temaer i dansk 

hiphop), side 69-81 (om grotesk realisme/karnevalisme i hiphop, om autenticitet og 

intertekstuelle referencer i dansk hiphop). 

 

Dokumentarfilm: Kampen om sproget Afsnit 1:5 - ”Dialekterne” (DR 2010). 

Dokumentarfilm: Kampen om sproget Afsnit 2:5 - ”Dagligdagens mange sprog” (DR 

2010). 

Dokumentarfilm: Truslen fra engelsk Afsnit 5:5: ”Truslen fra engelsk” (DR 2010). 

Dokumentarfilm: Hausgaard & Vers - Rejsende i dansk Afsnit 2:6 (DR 2016) (i uddrag). 

Karen Carlsson: ”Dansk sprogpolitik” https://faktalink.dk/titelliste/spro (2000) 

Lisbeth Nyborg: ”Engelsk tur-retur” 

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp 

”Hvad er slang?” (Sproget.dk) 

”Slang er et gammelt fænomen” (Sproget.dk) 

”Slang” 

http://www.dr.dk/skole/Dansk/kampen_om_sproget/Hverdagssprog/slang/htm 

Pia Quist: ”Jævnt globaliseret dansk” (Information 03-03-2006). 

 

Supplerende stof: 

Suspekt: ”Fuck det hele” (2003). 

Suspekt: ”Proletar” (2007). 

Anders ’Anden’ Matthesen: ”Jul på Vesterbro” (2003). 

Jonny Hefty & Jøden: ”Gamle dreng” (2013). 

Odense Assholes: ”Tovepigen” (2014). 

Jokeren: ”Livet i krybesporet” (2003). 

Jokeren: “Havnen” (2003). 

Nik & Jay: “Tag mig tilbage” (2003). 

Per Vers: ”Black Power” (2005). 

Ataf Khawaja: “Bare en thug” (2005). 

Malk De Koijn: “Sneglzilla” (2002). 

Bikstok Røgsystem: “Cigar” (2005). 

Per Vers: “Per Vers’ Funky Foredrag” (optræden / foredrag om hiphop-genren) på 

VUC Vest i Esbjerg den 7. februar 2017. 

 

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp
http://www.dr.dk/skole/Dansk/kampen_om_sproget/Hverdagssprog/slang/htm
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Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2: Skriftlig Dansk A for Hf August 2014. Tema: Køn (Opgave 3: 

Argumenterende artikel). 

Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF (Systime: Århus 2009) side 133-143 (om ar-

gumenterende artikel). 

 

Omfang 

 

44 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Sproglig variation og sprogsociologi (dialekt, socioloekt, kronolekt, etnolekt, multiet-

nolekt, gruppesprog, slang, danglish). 

Hiphoppens genrer og temaer. Hiphoppens sproglige virkemidler (usammenhængen-

de sammenligninger, humoristisk metaforik, sproglege med idiomer, metaforer og 

flertydige ord. Hiphoppens rim. Hiphoppens ordvalg - slang, Lån af ord og danglish - 

direkte lån, oversættelseslån, betydningslån.  

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Mundtlige oplæg. 

 

Faglige mål: 

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

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber. 

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

kultur og samfund. 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumen-

tere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, fremvisning af dokumentarfilm og musikvideoer, 

liveoptræden og foredrag med Per Vers, projektarbejde, mundtlig fremlæggelse med 

PowerPoint-præsentation, gruppearbejde, paropgaver, individuelle skriftlige afleverin-

ger. 

 

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

Titel 15 

 

Filmanalyse. 

Indhold Kernestof: 

Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist: Krydsfelt - Grundbog i Dansk (Gylden-

dal: København) side 286-289 (fakta og fiktion - koder og kontrakter)og side 297-

303 (dokumentargenren og dens fortælleformer). 

 

Mimi Olsen og Hans Oluf Schou (red.): Levende Billeder - Grundbog i Mediefag (2. ud-

gave) (Systime: Århus 2012) 

Side 12-36 (Grundbegreber i filmanalyse, kameraindstillinger, kamerabevægelser, 

farver og symbolik, klipning, iscenesættelse, lydspor og musik. 

Side 37-51 (Dramaturgi og fortælleforhold). 

Side 52-59 (Filmgenrer, genremarkører og genreforventninger). 

Side 60-65 (Analysemetoder - genreanalyse, shot-to-shot-analyse, tematisk analyse, 

analyse af intertekstualitet, komparativ analyse). 

 
         ”Fakta og fiktion” https://sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion 
 
          Casper Ulsøe: ”Den kritiske dokumentar er genfødt” (Information 02-11-2010). 

 

Supplerende stof: 

Dokumentarfilm: Armadillo (59 minutters versionen) (Instr.: Janus Metz, 2010). 

(Medieværk). 

Dokumentarfilm: Au pair (Instr.: Nicole N. Horanyi og Heidi Kim Andersen: 2011). 

 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Faktion, fakta- og fiktionskoder i dokumentarfilm, filmiske virkemidler, dramaturgi-

ske greb, genrebestemmelse, genreblanding, komposition og plot, fortælleforhold, 

tematik, karakterer, kommunikationsanalyse samt refleksion over filmenes funktion 

og formål. Medietekster, dokumentartekster. Fiktions- og faktakoder. Genrebegre-

ber. Kommunikationsanalyse. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder 

kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i 

kommunikationen. 

Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier. 

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

kultur og samfund. 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, par-opgaver, filmfremvisning, mundtlige oplæg 

med PowerPoint-præsentationer. 

 

Retur til forside

https://sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 16 

 

Modernisme med mere. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs 

(2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 7 side 138-151 (Det moderne samfund, 

modernismens stiltræk), side 161-167 (60’er-modernisme, eksistentialisme, sære 

fortællinger, nyrealisme), side 173-181 (Storbymodernisme, postmodernisme). 

 

Niels Martinov: Litterære ismer: Fra romantik til postmodernisme (Systime: Århus 2010) 

side 35-42 (futurisme, ekspressionisme), side 55-58 (konfrontationsmodernisme), 

side 59-61 (nyrealisme). 

 

Noter om futurisme og ekspressionisme (eget materialer). 

 

Supplerende stof: 

Tidlig modernisme: 

Johannes V. Jensen: ”Paa Memphis Station” (1906). 

- Futurisme: 

Emil Bønnelycke: ”New York” (1918). 

Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet” (1918). 

- Ekspressionisme: 

Edith Södergran: ”Skönhet” (1916). 

Tom Kristensen: ”Landet Atlastis” (1920). 

 

60’er-modernisme: 

Ivan Malinowski: ”De fremmedgjorde” (1963). 

 

- Konfrontationsmodernisme: 

Klaus Rifbjerg: ”Terminologi” (1960). 

 

- Sære fortællinger: 

Villy Sørensen: ”Blot en drengestreg” (1953). 

 

- Absurdisme og eksistentialisme: 

Peter Seeberg: ”Hjulet” (1962). 

Karen Blixen: ”Ringen” (1958). 

Martin A. Hansen: ”Agerhønen” (1947). 

 

- Sprogligt eksperimenterende modernisme: 

Benny Andersen: ”Man burde” (1964). 

 

Nyrealisme: 

Anders Bodelsen: ”Signalet” (1965). 
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Postmodernisme: 

Michael Strunge: ”Natmaskinen” (1981). 

Dansk stil: 

Eksamenshæfte 1+2 Skriftlig Dansk A Hf August 2009 Tema: Livet i storbyen 

(Opgave 3: argumenterende artikel). 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Modernisme, ekspressionisme, futurisme, 60’ermodernisme (herunder konfrontati-

onsmodernisme, absurdisme) nyrealisme. Analyse af moderne digte, periodelæs-

ning. Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. Genrebegreber. Fiktionstek-

ster. Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster. 

Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

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

kultur og samfund. 

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrift-

ligt. 

Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stili-

stikkens grundbegreber. 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, 

analyse og fortolkning). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, paropgaver, gruppearbejde, individuelle skriftlige afleveringer. 

 

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

Titel 17 

 

Realisme og minimalisme. 

Indhold Kernestof: 

Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på 

tværs (2. udgave) (Systime: Århus 2014) Kapitel 7 side 181-185 (Minimalisme). Side 

154-155 (Socialrealisme), side 191-197 (eksperimenterende realisme, provinsrea-

lisme og samfundskritisk realisme). 

 

”Undertekst” (Gads Litteraturleksikon, 2005) side 350. 

Noter om minimalisme og noter om socialrealisme (eget materiale). 

 

Mimi Sørensen og Mads Ringvid: Brug litteraturhistorien (Dansklærerforeningen: 

København 2014) side 135 (Om Harald Herdal), side 240 (Om Hassan Preisler), 

side 237 (Om Yahya Hassan). 

 

Supplerende stof: 

Minimalisme: 

Pia Juul: ”Armbåndsur” (2012). 

Thøger Jensen: ”Nu sad det unge par sikkert og så video” (1998). 

Helle Helle: ”En stol for lidt” (1996). 

Raymond Carver: ”Hvorfor, Skat?” (1964). 

Knud Sørensen: ”Observatøren” (1992). 

Simon Fruelund: Borgerligt tusmørke (2006) (værklæsning). 

 

Socialrealisme: 

Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” (1900). 

Harald Herdal: ”Før Jul” (1933). 

Jakob Ejersbo: Nordkraft (2002) side 11-15. 

Hassan Preiser: Brun mands byrde (2013) side 38-39. 

Yahya Hassan: ”Barndom” (2013). 

Jan Sonnergaard: ”Sex” (1997). 

 

Ved det grønne bord: 

Videooptagelse af Dansk A eksamen (Hf) www.vdgb.dk. 

Amalie Skram: ”Karens Jul” (1885). 

 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik. 

Genrebegreber. 

Fiktionstekster. 

Litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 

 

Faglige mål: 

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster. 
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Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på 

samspillet mellem tekst, kultur og samfund. 

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

kultur og samfund. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, filmfremvisning, paropgaver, gruppeopgaver. 

 

 


