
 

Side 1 af 11 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  
maj-juni 2020 

Institution Vestegnen HF &VUC 

Uddannelse Hf 2.årig (2. år) 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Nina Esper (NE) 

Hold 2Q (2. år af HF2) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 6 Billedanalyse, reklameanalyse og politisk medietekst (Valgvideo) +analyserende artikel (me-
dietekst) 

Titel 7 Selvbiografiske tekster (Værk 3, selvbiografi) 

Titel 8 Debat gennem tiden - retorik og argumentation (den debatterende artikel) 

Titel 9 Romantik, nationalromantik og eventyr gennem tiden (Værk 4, tematisk analyse) 

Titel 10 Litteratur 1900 - 1980'erne Realisme og modernisme  (Den analyserende artikel, litterær) 

Titel 11 Forløb 11 Litteratur efter 1990' erne (Dirty Realisme Minimalisme, herunder Værk 5) 

Titel 12 Forløb 12 Kommunikationsanalyse af websted  (Professionsrettet, værk 6) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 
 

Billedanalyse, reklameanalyse og politisk medietekst (Valgvideo) 
+analyserende artikel (medietekst) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  

Håndbog til dansk Kap. 5.5 Billeder; Kap 5.6 Reklamer. (5 ns) 
Håndbog til dansk: Analysevejledninger Analyse af reklamer; Medieanalyse af 
TV-reklamer. (1 ns) 
 
Håndbog til dansk kap. 4.10 Argumentation (2 ns) 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205 
 
Biancoreklame How to afford the whole collection. (1ns) 
Diverse tv-reklamer: selvvalgte til reklameanalyse.  
 
Valgannoncer: DF Thi kendes for ret. Der er så meget vi skal passe på.  (1ns) 
 
Valgvideoer:  
DF Vi elsker DK. Der er så meget vi skal passe på.  
Radikale Venstre: Samira Nawa 
Enhedslisten Fælleskab fungerer 
Liberal Alliance: 2025 planen. 
   
 
Sideløbende skrives den analyserende artikel (medietekst, valgvideo: Enhedsli-
sten, Liberal Alliance) 
 
 
Supplerende 
Appelformer Håndbog til dansk (1ns) 
Argumentation (1ns) 
Retoriske virkemidler (3 ns) 
Filmiske virkemidler. Filmcentralen/filmleksikon (7ns) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

 20 lektioner á 45 minutter  

Antal sider: ca. 22 sider excl. 4 valgvideoer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Faglige mål:  

• At demonstrere viden om billedanalyse, filmanalyse og reklameanalyse 

• Viden om valgvideo 

• Kunne analysere retoriske virkemidler og lave en argumentationsanalyse 

• Skriftlighed, med henblik på at udtrykke sig præcist, nuanceret (den ana-

lyserende artikel 

• Tekstproduktion (artikelskrivning) 
 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=205
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 

Titel 7 
 

Selvbiografiske tekster (Værk 3, selvbiografi) 

Indhold  
Kernestof  

Lisbeth Zorning Vrede er mit mellemnavn (romanuddrag)(2014) (5ns) 

Morten Pape: Planen (romanuddrag) (2015) (5ns) 
 
Leonora Christine Skov: De der lever stille (2018) (romanuddrag) (5ns) 
 
Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor (2002) (romanuddrag + uddrag fra film) 
(6ns) 

Yahya Hassan Det sjette opholdssted (2013) (1ns) 

Yahya Hassan Barndom (2013) (1ns) 

Maja Lee Langvad: Danskerloven (Fra 'Find Holger Danske', 2006) (0,5 ns)+ 
musikvideo 

"Brug litteraturhistorien" (I-bog Systime)- OM den selvbiografiske genre (1ns) 

Brug Litteraturhistorien 

Kap: Flydende identiteter (1ns) 

Kap: Selvbiografier: fiktion eller fakta? (3ns) 

 
Håndbog til dansk Fiktionskoder og faktakoder – oversigt (1ns) 
 
 
Supplerende 

 Introduktion til selvbiografi og identitet LÆS side 11 - 19 (8ns) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
22 lektioner á 45 minutter 
Antal sider: ca. 37,5 sider + værk 3 
 

Særlige fokus- Kompetencer, læreplanens mål, progression 

https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/56663/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/58630/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/64945/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/64895/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/64866/download?wrap=1
https://bl.systime.dk/index.php?id=267
https://bl.systime.dk/index.php?id=266
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/58841/download?wrap=1
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punkter 

• Kendskab til selvbiografiske tekster 
• Træne analyse og fortolkning af selvbiografiske tekster 
• Kendskab til forskellige perioders selvbiografiske værker 

• Fiktionskoder 
• Faktakoder 
• Dobbeltkontrakten 

Sideløbende har holdet læst Værk 3 (en selvvalgt selvbiografi) 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 
 

Titel 8 
 

Debat gennem tiden - retorik og argumentation (den debatterende artikel) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  
Martin Luther King I have a dream (1963) (4ns) 
 
Youtube link om de mest retoriske virkemidler - oplæg ved Søren Christensen 
Anne Marie Helgers Tal: Tale imod asylstramninger (2ns) 
Youtube klip - Anne Marie Helgers tale imod asylstramninger (2016) 
 
(Holdet arbejdede med en selvvalgt politisk tale ) (ca. 2ns) 
 
To debatindlæg: Inge Støjberg: Nu er det ramadan…. (2018) og Urfan Ah-
med:”Støjberg, du glemmer tre vigtige ting når du kritiserer os..” (2018) (4ns) 
 
Ludvig Holberg Moralske Tanker, Epistel (Tanker om ægteskab) (1744) (1ns) 
 
Litteraturhistorien på langs og på tværs - videointroduktion til Oplysningstiden 
ca. 1720 - 1800 

Holbergs "Essays og epistler" (Kilde Litteraturens Veje) (1ns) 

Henrik Ibsen Et Dukkehjem (1879) (uddrag af drama, sidste kap.) (4ns) 
Den debatterende artikel (grænseoverskridende adfærd mellem kønnene) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc
https://www.youtube.com/watch?v=4aECuK54w5c&t=14s
https://litthist.systime.dk/index.php?id=123#c982
https://litthist.systime.dk/index.php?id=123#c982
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=p142
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De tre talegenrer (fra Håndbog til dansk) (4 ns)  
 
 
Supplerende 

Link til Håndbog til dansk om de retoriske virkemidler (3ns) 

Retoriske virkemidler - en kort oversigt (fra Håndbog til dansk) (1ns) 

Stilfigurer med eksempler (lærernoter) (1ns) 

De retoriske pentagram (fra Håndbog til dansk) (2ns) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

28 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 29 sider excl. Div. filmklip 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• Træne analyse og fortolkning af debatterende tekster, herunder specielt 
politiske taler og tekster 

• Debatterende tekster gennem tiden - Ludvig Holbergs epistel (Oplys-
ningstiden) 

• Skrive eksamensartiklen den debatterende artikel. 
• Appelformerne: etos, logos, patos 
• Argumentation - påstand, belæg, hjemme/underbelæg 
• Talegenre, den politiske tale, den informative tale, lejlighedstalen 
• Debatterende tekster 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

 

https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/68189/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/41412/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/41419/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/41414/download?wrap=1
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Retur til forside 
 
 

Titel 9 
 

Romantik, nationalromantik og eventyr gennem tiden (Værk 4, tematisk 
analyse) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  
 

Teksten Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) (2ns) 

Natasja - I DK er jeg født (2007) (3ns) 
 

H.C. Andersen I Danmark er jeg født (1850) (1ns) 
 
Nik og Jays fodboldsang  -" Vi vandt i dag"(2012, musikvideo) 

https://genius.com/Nik-and-jay-vi-vandt-i-dag-lyrics (1ns) 
 
Thomasine Gyllembourg Den lille Karen (1850)(5ns) 
 
Musikvideo: Beyonce: If I were A Boy (2009) 
https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M 
 
Christian Winther Skriftestolen (1843) (4ns) 

Steen Steensen Blicher Præludium (1838) (2ns) 

1800-tallet på vrangen, - Guld, hor og romantik, 1800-1814, del 1 

Grimm: Den lille Rødhætte (4ns) 
Karen Blixen: Ringen (1958)(5ns) 
Monty Oum: Red (Trailer til tegnefilm(Manga, 2012) 
Folkeeventyr: Kong Lindorm (4ns) 
H. C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (1845)(5ns) 
LÆS: Link til "Eventyr" (i Håndbog til dansk), bla. kontraktmodellen (hjemme - 

ude - hjemme modellen) (3ns) 
 

Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Romantikken 1800 - 1870 

Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Romantikkens samfund. Fra ene-
vælde til demokrati 

Litteraturhistorien på langs og på tværs. Kap.: Underversalromantikken Adam 
Oehlenschläger og H.C. Andersen 

Litteraturhistorien på langs og på tværs: Nationalromantikken i Danmark 

Litteraturhistorien på tværs og på tværs: Romantisme (til og med afsnit om Emil 
Aarestrup) 

Litteraturhistorien på langs og på tværs Kap.  Biedermeier 

Litteraturhistorien på langs og på tværs - Poetisk realisme 

https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/79419/download?wrap=1
https://genius.com/Nik-and-jay-vi-vandt-i-dag-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-3/18-tallet-pa-vrangen-1-8#!/00:04
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/index.php?id=161
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/?id=p159
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/index.php?id=165
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164#c423
https://litthist.systime.dk/index.php?id=164#c428
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Brug Litteraturhistorien Enhedskultur og idyl - Biedermeier 

- Romantisme - hvad er romantisme?  

(Litt. på langs og på tværs: 12 ns) 
 
Værk 4 (tematisk analyse af tre tekster: Ringen, Rødhætte, Oum) 
 
Supplerende 
Strømninger i Romantikken (lærernoter)  
1800-tallet på vrangen - Grimme ællinger og forbudte drifter, 1830-1840 del 3. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

42 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 51 sider excl. div. film 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• Kendskab til tekster fra Romantikken, herunder specielt Nationalroman-
tik, Biedermeier, Romantisme (nedslag i perioden) 

• Træne analyse og forlokning af tekster fra forskellige litteraturhistoriske 
perioder 

• Analyse og fortolkning af eventyr og nyere tekster med eventyrtræk 
• Værk 4 (tematisk analyse af tre tekster: Ringen, Rødhætte, Oum) 
• Nationalromantik, Biedermeier, Romantisme 
• Eventyrgenren 

• Lave en analyser og fortolkning  af  tekster fra forskellige perioder og 
genkende litteraturhistoriske træk 

• Kunne genkende nationalromantiske træk i tekster før og nu 

Klassen har arbejdet med: Værk 4 (tematisk analyse af tre tekster: Ringen, Rød-
hætte, Oum) 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  

 
 
 
 

Retur til forside 

https://bl.systime.dk/index.php?id=182
https://bl.systime.dk/index.php?id=180
https://www.dr.dk/tv/se/18-tallet-pa-vrangen/1800-tallet-pa-vrangen-3/18-tallet-pa-vrangen-3-8
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Titel 10 
 

Litteratur 1900 - 1980'erne Realisme og modernisme  (Den analyserende 
artikel, litterær) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  
Klaus Rifbjerg Joker (1979, romanuddrag) (5ns) 
Tove Ditlevsen: Vor herrer bevares (1948) (5ns) 
Tove Ditlevsen: Nattens Dronning (1952) (5ns) 
Broby- Johansen: Bordelpige dræber ufødt (1922) (0,5) 
Tom Kristensen: Henrettelsen (1922) (1ns) 
Litteraturhistorien på langs og på tværs - kap. Første verdenskrig og ekspressio-
nisme/ekspressionistisk stil/stærke farver hos Tom kristensen/BLOD hos Broby 
Johansen (2ns) 
 
Supplerende 
Helle Helle ”En stol for lidt” (1996) (1ns) 
Kortfilm: KOM (2017) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

25 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 19,5 sider excl. film 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• Kendskab til tekster i perioden 1900 - ca 19680 med nedslag i periodens 
forskellige strømninger indenfor realisme og modernisme 

• Træne analyse og fortolkning af nedslag i forskellige tekster fra denne lit-
teraturhistoriske perioder med fokus på at kunne se modernistiske og rea-
listiske træk i tekster 

• Træne analyse og fortolkning af prosa fra periodens tekster med fokus på 
realisme.  

• Træne analyse og fortolkning af lyrik fra periodens tekster med fokus på 
modernistiske træk.  

• Kendskab til modernisme, realisme, ekspressionisme, socialrealisme 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 

https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c461&L=0
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Klassen har sideløbende med forløbet arbejdet med Den analyserende ar-
tikel (Litterær, Rifbjerg Joker) 
 

 
Retur til forside 
 

Titel 11 
 

Forløb 11 Litteratur efter 1990' erne (Dirty Realisme Minimalisme, herun-
der Værk 5) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  
Læs HER om forfatteren Jacob Ejersbo - forfatterweb (Links til en ekstern web-
side.) (1ns) 

Jacob Ejersbo: Nordkraft (2002, romanuddrag) (4ns)  

Jacob Ejersbo: Nordkraft 2005, hele filmen) 

Læs Jacob Ejersbo: Sushi Sunshine (2000) (5ns) 
 
Interview med Jan Sonnergaard - youtube 
 

Maja Lucas Knæ (2007) (2ns) 
Helle Helle Fasaner (1996) (5ns) 
 

Litteraturhistorien på langs og på tværs 

Se Videooversigten i Litteraturhistorien på langs og på tværs: Eksperimenterende 
realisme:   

Læs i Kap.: Det 21.århundrede: Eksperimenterende realisme følgende afsnit: 

Afsnit: Realisme (2ns) 
Afsnit: Et råt og direkte sprog (2ns) 

Håndbog til dansk: (i alt: 5ns) 

Kap Sproghandlinger og inddirekte sproghandlinger 

Kap Samarbejdsprincippet og det underforståede (Links til en ekstern webside.) 
Kap Høflighedsprincippetprincippet (Links til en ekstern webside.) 
Kap Facework og ansigtstruende handlinger (Links til en ekstern webside.) 

Om minimalisme uddybet (tendenser i 90'ernes kortprosa)(3ns) 

 
 

Fælleslæst Værk 5 Jan Sonnergaard: Radiator (1997) Novellesamling. (159 ns) 
   
Supplerende 

Evt. kap Undertekst (1ns) 

 

https://forfatterweb.dk/oversigt/zejersboja00
https://forfatterweb.dk/oversigt/zejersboja00
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/133096/download?wrap=1
https://www.youtube.com/watch?v=_S1XJrwRoUU&feature=emb_logo
https://litthist.systime.dk/?id=c1005%C2%A0
https://litthist.systime.dk/?id=c1005%C2%A0
https://litthist.systime.dk/?id=c1501
https://litthist.systime.dk/?id=c1516%20
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=210#c638
https://hbdansk.systime.dk/?id=c643
https://hbdansk.systime.dk/?id=c645
https://hbdansk.systime.dk/?id=c646
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/133101/download?wrap=1
https://hbdansk.systime.dk/?id=c656
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Minimalisme (lærernoter) 

Minimalisme Litteraturens Veje (1ns) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

20 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 31 sider excl. film + værk: Radiator (ca. 159ns) 
 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• Kendskab til tekster i perioden og nedslag i periodens tekster 

• Perspektivering til tekster fra andre litterære perioder med samme te-
ma/samme genre/samme stilistiske træk 

• Træne analyse og fortolkning af nyere tid tekster efter 1990erne 

• Kendskab til Minimalisme, Dirty realism 

• Kendskab til samtaleanalyse 

• Træning i mundtlig formidling 

Klassen har sideløbende læst Værk 5 Jan Sonnergaard: Radiator (1997) No-
vellesamling. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  
• Arbejdsspørgsmål og øvelser til både individuel-, par- og gruppearbejde  
• IT – onlineøvelser 

 
 
 

 
 

Titel 12 
 

Forløb 12 Kommunikationsanalyse af websted (Professionsrettet, værk 6) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof  
Selvvalgt webside/hjemmeside – professionsrettet. Værk 6 
Kommunikationsanalyse 
  

Læs her s. 1 - 2 om hjemmesidetyper (læs kun indtil At analysere websider)(1ns) 

https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/133100/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/1059/files/147578/download?wrap=1
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2) Brug analysemodel til websider 

Se den HER ANALYSEMODEL At analysere websteder (1ns) 

 
Supplerende 
Hjemmesideanalyse (lærernoter) (1ns) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

7 lektioner á 45 minutter 

Antal sider: ca. 2 sider + de selvvalgte hjemmesider 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• Webanalyse af en professionsrettet webside 
• Kommunikationsanalyse 
• Aida modellen 
• Retoriske virkemidler i digitale medier 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

• Klasseundervisning 

• Pararbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
• Klasseundervisning  
• Lærerforedrag/-oplæg og opgaveinstruktioner  

 
 

 
 
 
 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=389#c1048

