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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Sommer 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Brian Stevn Hansen - BSH - bsh@vucv.dk  

Hold 1daA15 

Bemærkning: I forbindelse med corona vil der ved yderligere undervisningstid 

arbejdes med flere tekster til opfyldelse af læreplanens mål 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Tekstanalyseredskaber 

Titel 2 
Retorik og argumentation 

Titel 3 Nyhedsformidling 

Titel 4 Den tidlige litteratur 

Titel 5 Romantikken 

Titel 6 Dokumentar 

Titel 7 Det moderne gennembrud 

Titel 8 Kommunikationsanalyse 

Titel 9 Modernisme og realisme 

Titel 10 Stilskrivning 

  

  

  

  

  

mailto:bsh@vucv.dk
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Tekstanalyseredskaber 

Indhold Holdets grundbog hele året har været: 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – Litteratur, sprog, medier. Dansklærer-

foreningens Forlag og Systime, 2015 og via Systime.dk 

Vi har overordnet arbejdet med hele bogen med undtagelse af diskursanalyse, 

sætningsopbygning og reklamer 

 

Individuelt valgt roman – værk 1 

American girl in Italy – Ruth Orkin 1951 (fotografi) 

Om portrætgenren – eget materiale 

Portræt af Mia Lyhne – Søndag 

Danish mother seeking – visit Denmark reklame via youtube 

Interview med Anders Lund Madsen via youtube, der viser at Danish mother 

seeking er en reklame 

Totempælen: Knud Holst 

Uro i forstæderne: Leif Panduro 

Jacob Ejersbo: Blomster 

Lars Saabye Christensen: Gæsten 

Soya: Idyl 

Benny Andersen: Årstiderne 

Martin Andersen Nexø: Lønningsdag 

Om hvordan man citerer korrekt: http://studypedia.au.dk/formalia/citat/ 

Om plagiat: http://stopplagiat.nu/ 

Serie: Kampen om sproget. Afsnit: Dagligdagens mange sprog. DR2 via CFU 

Screening via Systime 

 

Omfang 

 

Ca. 65 lektioner a 45 min.  

Ca. 250 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Screening 

Genrer 

Fakta- og fiktionskoder og modtagerforventninger/kontrakt 

Litteraturteori og litterær metode 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 

Generel viden om analyse og fortolkning også ifht. det udvidede tekstbegreb 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Selvstændigt projektarbejde omkring de valgte romaner 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 

 

Retorik og argumentation 

Indhold Appelformer i Youtubeklip:  

Pope Francis at the Climate Action Summit 2019 (Links til en ekstern webside.) 

Arild Angelsen (NMBU) om tredje delrapport fra FNs klimapanel (IPCC) (Links til 

en ekstern webside.)  

In full: Climate activist Greta Thunberg rebukes world leaders (Links til en ekstern 

webside.)  

 

Hare, Henrik Philip: ”Hvad siger Greta Thunberg, som er fakta” Det meste, siger 

seniorforsker - i Jyllandsposten 27/9 2019 

https://jyllands-posten.dk/international/ECE11648148/hvad-siger-greta-

thunberg-som-er-fakta-det-meste-siger-seniorforsker/  

Materiale fra www.vucdigital.dk om Toulmins argumentmodel 

Serie: Kampen om sproget. Afsnit: Magtens sprog. DR2 via CFU  

Klip fra en rap-battle fra filmen 8 ball, hvor Eminem giver et udmærket eksempel 

på, hvad gendrivelse kan: https://www.youtube.com/watch?v=X9-hxfcklGs (Links 

til en ekstern webside.)  

Om læserbrevet: 

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/laeserbrev/ (Links til en ekstern 

webside.) 

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

et-laeserbrev/ 

Mette Frederiksens tale til folketingets åbning  

https://www.regeringen.dk/nyheder/statsministerens-tale-til-folketingets-

aabning/ 

Retorik og argumentation - retoriske virkemidler (Links til en ekstern webside.)  

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner a 45 min.  

Ca. 75 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og 

argumentation 

Sproglig analyse, fortolkning og vurdering 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argu-

mentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

Kommunikationsanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Egne taler 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJffdtfWIDg
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4tVJMLCA
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4tVJMLCA
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4tVJMLCA
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4tVJMLCA
https://www.youtube.com/watch?v=rYxt0BeTrT8
https://www.youtube.com/watch?v=rYxt0BeTrT8
https://www.youtube.com/watch?v=rYxt0BeTrT8
https://www.youtube.com/watch?v=rYxt0BeTrT8
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11648148/hvad-siger-greta-thunberg-som-er-fakta-det-meste-siger-seniorforsker/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11648148/hvad-siger-greta-thunberg-som-er-fakta-det-meste-siger-seniorforsker/
http://www.vucdigital.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=X9-hxfcklGs (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://www.youtube.com/watch?v=X9-hxfcklGs (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://www.youtube.com/watch?v=X9-hxfcklGs
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/laeserbrev/
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/laeserbrev/
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/tekstgenrer/om-at-skrive-et-laeserbrev/
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/tekstgenrer/om-at-skrive-et-laeserbrev/
https://www.regeringen.dk/nyheder/statsministerens-tale-til-folketingets-aabning/
https://www.regeringen.dk/nyheder/statsministerens-tale-til-folketingets-aabning/
https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc&t=14s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 3 

 

Nyhedsformidling 

Indhold Ud over grundbogen materiale fra ’avisen i undervisningen’ 

Blandt andet https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik og 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/  

Og adgang til mere end 25 aviser og dagblade med unilogin via www.aiu.dk 

Webinar 'Fra redaktør til forfører' (fra 4:29 inde i videoen) 

 

Artikel om viral journalistik: 

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/de-virale-kendetegn 

Artikel om nyhedskriterier: https://journalisten.dk/metroxpress-satser-pa-

folelser-forforelse-og-wtf-faktoren/ 

DR horisontudsendelse om censur via CFU: Hvideruslands sorte system 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner a 45 min. 

Ca. 100 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Nyhedsformidling 

Artikelanalyse 

Skriftligt arbejde 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 

medier 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Webinar 

Individuelt arbejde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/
http://www.aiu.dk/
https://aiu.dk/nyhedsugen/ungdomsuddannelse/webinarer-til-klassen/
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/de-virale-kendetegn
https://journalisten.dk/metroxpress-satser-pa-folelser-forforelse-og-wtf-faktoren/
https://journalisten.dk/metroxpress-satser-pa-folelser-forforelse-og-wtf-faktoren/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Den tidlige litteratur 

Indhold Holdets grundbog til Litteraturhistorien har været: 

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

og på tværs. Systime 2015 og via Systime.dk 

Vi har læst kapitlerne om Middelalderen, Barokken, Oplysningstiden, Roman-

tikken, Det moderne gennembrud, Modernisme og realisme og uddrag af de 

øvrige kapitler. 

 

Folkeeventyr: Slangen og den lille pige 

Kunsteventyr: H.C. Andersen: Klodshans 

Charlotte Weitze: Villy 

Axel Olrik: Episke love i folkeeventyr 

Materiale om folke- vs. kunsteventyr 

Aktantmodel 

Berettermodel 

Kontraktmodel 

 

Ordbog over det Dansk Sprog via link 

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn og German Gladensvend 

Holberg: Den vægelsindede - som teater af DR2 via CFU + uddrag af teksten 

Liv Thomsen: Thomas Kingo: Digter af Guds nåde, DR2 2009 via CFU 

Kingo: Keed af Verden og kier ad Himmelen  

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45. min 

Ca. 75 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Komedie og drama 

Tekster fra oplysningstiden 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med kul-

tur og samfund i et historisk perspektiv 

Folkeviser og eventyr og deres genrekarakteristika 

Tekstanalyse og fortolkning 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med kul-

tur og samfund i et historisk perspektiv 

  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning  

Gruppearbejde 

Individuelt arbejde  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 

 

Romantikken 

Indhold Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Der er et yndigt Land 

Schack Staffelt: Indvielsen 

H.C. Andersen: Danmark mit fædreland, Klokken, Den grimme ælling, Skyg-

gen 

St. St. Blicher: Præludium 

Søren Kierkegaard: uddrag af Enten – Eller 

N.F.S. Grundtvig: De levendes land og Danmarks trøst 

Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, DR streamet via CFU 

De officielle flagregler fra justitsministeriet 

TV-avisen 28. januar 2020 ifht. krænket nationalfølelse 

Selvfundne tekster 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner a 45 min. 

Ca. 70 sider 

Særlige fokuspunkter Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Tekster fra Romantikken 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med 

kultur og samfund i et historisk perspektiv. 

Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sam-

menhænge 

Analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 

medier 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-kina-kraever-undskyldning-fra-jyllands_posten_165708
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 6 

 

Dokumentar 

Indhold 
Christian Sønderby Jepsen: Testamentet (2011) - værk 2 

I vores blod (kortfilm af Guillaume Seinez) via filmcentralen 

Rashaad Ernesto Green: Umoden, kortfilm, 2008 via filmcentralen 

 

Elleman i frøperspektiv: https://www.youtube.com/watch?v=Yd-JtwaNBhs  

 

NRK: SKAM (norsk) via https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/skam  

 

Vores grundbog er i dette forløb suppleret med filmcentralens leksikon: 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog  

  

Søren Rørdam Bastholm: Kronologi er ikke sandhed for mig, filmtidsskriftet 

16:9 dec 26, 2014 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min. 

Ca. 50 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Arbejde med tekstanalytiske begreber og metoder i samspil med andre udtryks-

former, herunder visuelle og auditive 

Sprogiagttagelse 

Samspillet mellem kunstner, kunst og samfund 

Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske sam-

menhænge 

Remediering 

Dokumentarfilm 

  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Projektarbejde med skriftlig aflevering om værket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd-JtwaNBhs
https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/skam
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 7 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Henrik Ibsen: Et dukkehjem - Værk 3 

Henrik Pontoppidan: Ørneflugt 

Claude Monet: Maleriet Impressions 

Herman Bang: Foran alteret 

Amalie Skram: Karens jul 

Mary og Frederiks bryllup i Vor Frelser Kirke: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_yLKhKIyS0  

Uddybende om sædelighedsfejden via gyldendal.dk: 

https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=p141  

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner a 45 min. 

Ca. 150 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Forsat arbejde med analyse og fortolkning 

Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Tekster fra Det moderne gennembrud/ efter 1870 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med kultur 

og samfund i et historisk perspektiv  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning i forbindelse med corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_yLKhKIyS0
https://detmodernegennembrud.ibog.gyldendal.dk/?id=p141
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 8 

 

Kommunikationsanalyse 

Indhold Youtube: samtale mellem Anne-Grethe Bjarup Riis og Susan Møller i God 

Morgen Danmark 

Selvfundet reality-show 

Helle Helle: En stol for lidt  

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner a 45 min.  

Ca. 50 sider 

Særlige fokuspunkter Kommunikationsanalyse 

Reality 

Væsentligste arbejds-

former 

Fjernundervisning i forbindelse med corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Side 10 af 11 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 9 

 

Modernisme og realisme 

Indhold Michael Strunge: Digtsamlingen Skrigerne - værk 4 

Katrine Marie Guldager: København - værk 5 

Jakob Ejersbo: Slangens vej – Værk 6 

Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål 

Johannes V. Jensen: Interferens og Ved frokosten 

Karen Blixen: Ringen 

Martin A. Hansen: Frederiks oprør  

Peter Seeberg: Patienten 

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 

Vita Andersen: Fredag, Lørdag og Søndag 

Thomas Tranströmer: Trädet och skyen, Näktergalen i Badelunda, Air 

mail, epigram (svensk) 

Bogprogrammet Bazar fra DR(1984): Klip med bl.a. Michael Strunge 

 

 

Omfang 

 

Ca. 50 lektioner a 45 min. 

Ca. 300 sider  

Særlige fokuspunkter Dansk litteraturhistorie efter 1870 med perspektiv til verdenslitteraturen 

Samspil mellem litteratur, kultur og samfund 

Arbejde med tekstanalytiske begreber og metoder 

Sprogiagttagelse 

Analyse og fortolkning af modernistiske tekster 

Analyse og fortolkning af realistiske tekster 

Belysning af forholdet mellem realistiske og modernistiske strømninger 

Modernitetserfaring 

Samfundskritik 

 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Fjernundervisning i forbindelse med corona 

Aflevering af mediefil til dokumentation af arbejdet med værk 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 10 

 

Stilskrivning 

Indhold 2hf161-DANn/A-27052016  

ny-2hf191-DAN/A-24052019 

 

Arbejde med fejltyper og øvelser via www.sproget.dk  

 

Dansk sprognævns kommakursus: http://komma.edutasia.com/#1  

 

Anders Østergaard: uddrag af Guide til skriftlig dansk i HF, Systime 

https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/ 

 

https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-

eksamen-del-1/  

https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-

eksamen-del-2-debatterende-artikel/  

 

Video omkring ordklasser (Links til en ekstern webside.) via sproget.dk med 

Thomas Skov 

 

Omfang 

 

Ca. 50 lektioner a 45 min. 

Ca. 80 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på godt og korrekt skriftsprog 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussi-

on, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

Kendskab til stil og skriftlig eksamen på HF – mulighed for at øve alle genrer og 

opgavetyper  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tekstproduktion 

Læreroplæg 

Individuelle øvelser via IT 

Fjernundervisning i forbindelse med corona, herunder terminsprøve 

 

 

 

http://www.sproget.dk/
http://komma.edutasia.com/#1
https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-1/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-1/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-2-debatterende-artikel/
https://restudy.dk/undervisning/dansk-eksamen-a-hf/lektion/video-skriftlig-eksamen-del-2-debatterende-artikel/
https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser-1

