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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Maj/juni 2020 

 

Institution Horsens HF & VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Marie Sognstrup 

Hold DaAz1 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Samtale og sproghandlinger  

 

Titel 2 SMS-litteratur, Julie Hastrup: Huen (værk 1) 

 

Titel 3 Skriftligt basiskursus 1. Sprog og grammatik.  

Benny Andersen: Hjernedigte (værk 2)  

Titel 4 Argumentationslære og diskursanalyse  

Titel 5  Værklæsninger: Simon Fruelund: ”Borgerligt Tusmørke” (værk 3)  

                         Harald Voetmann: ”Amduat”                  (værk 4)                  

Titel 6 Oplysningstiden – Holbergs komedier (værk 5)  

Titel 7 Romantik og biedermeier  

Titel 8 Nyheder og reportage, samt pressefoto 

Titel 9 Retorik  - politisk kommunikation  

Titel 10 Det moderne Gennembrud 1870-1890  

Titel 11 Levende billeder – kortfilm og dokumentar (medieværk)  

Titel 12 Litteratur 1920-2020 – modernisme, realisme og minimalisme  

Titel 13 Skriftligt basiskursus 2. Skriftlig fremstilling.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Samtale og sproghandlinger  

Indhold Kernestof  

 

Baggrundsstof:  

Lærerproduceret powerpoint med fagbegreber:   

  

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk: Kommunikationsanalyse 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c652 

 

  

Tekster:  

 

Kjell Askildsen: Et dejligt sted, fra Hundene i Thessaloniki, 2002 

 

Helle Helle: ”Søndag kl. 15:00”, i ”Rester”, 1996 

 

Astrid Saalbach: af Det velsignede barn, 1996, 1. del, 3 scene, i Ib Lucas og Anne 

McClymont: Ny dansk dramatik, 1998, s. 106  

 

Lone Scherfig: ”Jeg er bare den logerende”, 2005, kampagnefilm produceret for Dan-

ske Dagblade 

 

Oversigt over filmiske virkemidler til medieanalyse:  

 https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler  

 

Supplerende stof 

  

Jørn Hjorting: De ringer – vi spiller, i Eva Heltberg og Jørn Lund: Sprog i dansk – en 

håndbog, 1996  

 

Roberta Montanari: Snik snak snude – ellers er du ude, Kristeligt Dagblad, 21/9-2007 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid  

 

 

Særlige 

fokus-

punkter 

Kommunikationsanalyse, analyse og fortolkning af samtaler og sproghandlinger ud fra 

fagbegreberne: høfligheds- og samarbejdsprincip. De fire sproghandlinger: følelses- og 

holdningsudtrykkende sproghandlinger, handlingsregulerende sproghandlinger, infor-

mationsudvekslende sproghandlinger, samtalestrukturerende og kontaktskabende 

sproghandlinger 

Facework, undertekster og indirekte sproghandlinger. Turtagning, gambit-funktion, op-

toning og nedtoning. Symmetrisk – asymmetrisk samtale.  
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Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Skriftligt: kreativ skrivning. 

 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde.  

 

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

 

Titel 2 

 

SMS-litteratur  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof:  

 
Birgitte Darger: Begreb om dansk. Litteratur, sprog, medier (ibog):   
https://begrebdansk.systime.dk/?id=p125  

  

 

Tekster  

Frederik Bjerre Andersen: ”Aarhus – København”, SMSpress.dk, 2012  

 

Julie Hastrup: ”Huen”, fra SMSpress.dk (udskrift af novellen), 2017 (værk 1) 

 

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

Eleverne lavede en kreativ skrivning, hvor de skulle udfylde de tomme huller i sms-

novellen af Frederik Bjerre Andersen, for at arbejde med tekstproduktion på en 

måde som undersøger tekster.  

 

Vi brugte litterære begreber til at analysere novellerne, samtidig med at eleverne fik 

kendskab til sms-sprogets kendetegn. 

 

Eleverne blev ligeledes introduceret til den læseraktiverende metode. Vi analyserede 

sms-novellen ud fra et sprogligt, et mediemæssigt og et litterært perspektiv.  

 

Kendskab til genren dokumentfiktion.  

 

Sms-sprogets kendetegn.  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

Retur til forside 

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

 

 Skriftligt basiskursus 1 

Indhold Om ældre sproghistorie  

 

https://litthist.systime.dk/index.php?id=121&L=0 

 

Baggrundsstof 

 

Links i i-bogen Litteraturhistorien  - på langs og på tværs:  Middelalderen (introduk-

tion) https://litthist.systime.dk/?id=p121 samt p135 (Folkeviser) og p136 (Folke-

eventyr)  

 

Anonym: Germand Gladensvend  

Anonym: Ebbe Skammelsen   

Anonym: Af Jesper og prinsessen 

 

Om remediering og adaption 

https://www.sagatid.dk/adaption-og-remediering 

 

Om debatterende sprogbrug 

Debatindlæg om rugemødre: https://www.dr.dk/nyheder/indland/stor-interesse-

drs-rugemor-debat    

Skriftligt produkt: debatterende artikel om rugemødre  

TV2 Dokumentar ”Den falske rugemor”, 8/1-2019  

 

Om sprogbrug og grammatik  
 https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=179  
 https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4809  

kreativ skrivning om elevernes eget sprogbrug  

lærerproduceret powerpoint om neksus, samt grammatikøvelser  

 

Om nordiske sprog 

https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4809 

introduktion til hjemmesiden http://sprogbro.org/ 
 
Edith Södergran:”Den stora Trädgården”, 1920 
 
Om sproglige billeder 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=188  

 

Om sprog og ordklasser i ”Textanalyse” 
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4809  

 

Benny Andersen: Hjernedigte, 1997 (værk 2) 

 

Supplerende stof 

 

Introduktion til hjemmesiderne: www.ordnet.dk, www.denstoredanske.dk , 

www.sproget.dk 
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kendskab til grammatik, sproghistorie, sprogbrug, svensk og norsk sprog,  

Sproglige billeder, konkret og abstrakt sprog, komplekst og simpelt sprog, ordfor-

råd, etnolekt, multietnolekt, sociolekt, dialekt mm.  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

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

 

Titel 4 

 

Argumentationslære og diskursanalyse  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof 

Lærerproduceret kompendium om argumentationslære med videoklip, samt   

”Håndbog til dansk”, afsnit 4.10, https://hbdansk.systime.dk/?id=p205&L=0 

 

 

Mette Møller Jørgensen og Anne Bornerup Græsborg: fra ”Diskursanalyse i dansk”, i-

bog, systime: ”Teori om diskursanalyse i dansk”, bl.a. med afsæt i prostitutionsdebat-

ten, Sundhedsstyrelsens rygekampagne og Marlboro-reklame.  

 

Links:  

https://diskurs.systime.dk/?id=p140, https://diskurs.systime.dk/?id=p139, 

https://diskurs.systime.dk/?id=p138,  

https://diskurs.systime.dk/?id=p136 

  

Tekster 

 

Prostitutionsdiskurs  

Gunver Lystbæk Vestergård: Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder, www.viden-

skab.dk 21/3-2010 

 

Jakob Nørregård: Myter er offergørende, Information d. 13/2-2012  

 

Jørgen Lyngbye: Handikappede græd over købesex-forbud, Ekstra Bladet 11/2-2012 

Analyse af følgende klip, uploadet den 16. feb. 2011:  

Anne-Grethe Bjarup Riis’ pinlige optræden på Go’ Morgen Danmark i debat med Su-
sanne Møller fra Sexarbejdernes Interesseorganisation 
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https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M&feature=related 
 

Ungdomsuddannelser og stress 

Olivia Dam Junget: Min generation har angst, 24/11-2013, Politiken  

Gitte Meyer: Forskellen på fagligt og socialt pres, 20/1-2014, Information 

 

Legalisering af hash eller ej 

Henrik Nielsen: Grotesk debat om hash, 8/4-2008, Jyllands-Posten  

Thomas Banke: Ja, hashdebatten er grotesk, 14/4-2008 i Jyllands-Posten 

Mathias Schlippé-Steffensen: Hash – den enkeltes eget valg, 16/4-2008 i Jyllands-Po-

sten  

 

Debat om Cannabis i Go’Morgen-Danmark, TV2, (08:00), 2016:  

https://novom.ru/en/watch/HYK-2RncLgY 

 

 

Supplerende stof 

Kevin Holm-Jensen: Så er ansvaret dit, Fru Jensen, 27/11-2017, Politiken 

 

Fitness.dk. Socialt, sjovt og sundt, i jp. Reklame målrettet ældre 

 

Pernille Vermund: Religionsfrihed. Islam skal ingen indflydelse have, www.fyens.dk, 

29/11-2017 

 

Virtuel undervisningsvideo:  

https://www.youtube.com/watch?v=NLVjhFZ1jgI 

 

Reklame for United Colors of Benetton 

 

Hjemmeside der analyserer udvalgte Benetton-reklamer:  

http://www.alistgator.com/top-ten-controversial-united-colors-of-benetton-

ads/  

 

Illustrationer fra KL’s inspirationshæfte om kommunalvalget, 2017 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Introduktion til diskursteori, samt dens anvendelighed på argumenterende tekster. Fag-

begreber: nodalpunkt, ækvivalenskæde, konnotationer, samt navngivning af diskurser, 

fx offerdiskurs, liberal/socialistisk diskurs. Hegemonisk diskurs og antagonistisk dis-

kurs.  

 

Introduktion til argumentationslærens fagbegreber: påstand, belæg, rygdækning, argu-

mentationsformer, vurdering af argumentation, samt appelformerne etos, patos, logos.  
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Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Pararbejde, klasseundervisning. Eleverne afleverede et første udkast til en debatterende 

artikel om stress og angst på ungdomsuddannelserne, hvor de øvede skriftlig argumen-

tationsanalyse. 

 

Retur til forside 

 

 

 

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

 

Titel 5 

 

Værklæsninger  

Indhold  Kernestof  

 

Simon Fruelund: Borgerligt Tusmørke 

 

Simon Fruelund: Albatros, i novellesamlingen ”Mælk”, 1997 

 

Simon Fruelund: Borgerligt Tusmørke, 2006 (værk 3)  

 

Maria Skov Quistgaard: Tusmørke over Danmark, i Information, 09.08-2006 
 
3 videoklip om Simon Fruelunds syn på sit forfatterskab på: 
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1804   
 
Harald Voetmann: ”Amduat. En iltmaskine”, 2018  
 
Harald Voetmann: ”Amduat. En iltmaskine” 2018 (værk 4) 
 
Katrine Tschemeinsky: En krog at hænge sit kød på, Information, 26/1-2018 
+ citatmosaik af anmeldelser  
  

Supplerende stof 

 

Klaus Rifbjerg: af ”Tyrefægtning”, fra rejsebogen ”En Kavaler i Spanien”, 1926 

Martin A. Hansen: af ”Paradisæblerne”, 1953  

Karen Blixen: af ”Ringen”, 1958 

 

Klovn - Knæk Cancer   

https://www.youtube.com/watch?v=2_igdZt1CN0&t=92s  

 

Om fakta, fiktion og performativ biografisme  

 

”Den falske rugemor”: dansk dokumentar, sendt på TV2 8. januar 2019  

 

Fakta og fiktion – koder og kontrakter: 

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p292 

 

Oversigt over fakta- og fiktionskoder  
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https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021  

 

Om dokumentarfilm 

 https://hbdansk.systime.dk/?id=p224&L=0 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c743 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

Introduktion til tekstnær læsning, litterære fagbegreber samt den læserorienterede 

metode. Kendskab til dokumentarfilm, fakta-og fiktionskoder, performativ biograf-

isme.  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 6 

 

Oplysningstiden – Holbergs komedier  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof 

Links i i-bogen Litteraturhistorien – på langs og på tværs:   

1720-1800: Oplysningstiden https://litthist.systime.dk/?id=p123 

 

Oplysningstidens samfund: Ny borgerlig offentlighed 

https://litthist.systime.dk/?id=p151 

 

Livssyn  

https://litthist.systime.dk/?id=p152 

 

Dramaet i Oplysningstiden  

https://litthist.systime.dk/?id=c804 

 

Oplysningstidens genrer  

https://litthist.systime.dk/?id=p154 

 

Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget, 1772, i Gyldendals Værkserie, 2009 

 

Jean Lepautre: kobberstik fra Moliérs ”Tartuffe”, 1669  

 

Supplerende stof 
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Kasper Rostrup: Filmatisering af Jeppe på Bjerget eller bonde for en dag, 1981 

(103 minutter)  

 

Ludvig Holberg: af ”Pernilles korte frøkenstand”, 1727 

 

Omfang 

 

100 sider  

Særlige fokus-

punkter 

  

Baggrundsviden om oplysningstidens idéer, censur og Holbergs komedier. Kend-

skab til fagbegreber som drama, replik, scene, akt, regibemærkning, monolog, mo-

rale, karakterkomedie.  

 

Fokus på karakteristik af personer, magtrelationer og sociale hierarkier. Forståelse 

af samspil mellem kultur og litteratur i 1700-tallet.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 7 

 

Nationalromantik og biedermeier  

Indhold Kernestof 

 

Baggrundsstof  

 
Introduktion til romantikken og dens livssyn (alle links er fra Litteraturhistorien  - 
på langs og på tværs): 
 
https://litthist.systime.dk/?id=p161  
 
https://litthist.systime.dk/?id=c988  

 

Digtning om fædrelandet – baggrundsstof:  

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2139&L=0 

https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c405  

 

N. S. F. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820 
Adam Oehlenschläger: Fædrelands-sang, 1819 

St. St. Blicher: Jyden han er stærk å sej, 1846 

P. C. Skovgaard: Maleri af Skovklædte bakker, 1864 

J. Th. Lundbye: En dansk kyst, 1842-43 
 



 

Side 10 af 21 

  
Biedermeier  
https://litthist.systime.dk/?id=c423 
 
Poetisk realisme  
https://litthist.systime.dk/?id=c428 
 
H. C. Andersen: Hyrdinden og skorstensfejeren, 1845 
 
Emil Bærentzen: Familiestykke, 1828 
Martinus Rørbye: Kirurgen Christian Fenger med hustru og datter, 1829 
Jørgen Roed: Haven med den gamle døbefont, 1850  
  
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen, 1830 

 

Baggrundsstof til overgangsperioden 
Opsamling på romantikken og overgang til det moderne gennembrud: 
https://litthist.systime.dk/?id=p167 

 

H. C. Andersen: Hun duede ikke, 1855 

 

Supplerende  

 

DR2: ”Grimme ællinger og forbudte drifter 1830-1840”, 2007  

 

Omfang 

 

100 timer  

Særlige fokus-

punkter 

 

Fokus på biedermeier og dens kunstneriske udtryksformer i litteratur, maleri, sang 

og salme.  

 

Brydningen mellem en romantisk og en realistisk virkelighedsopfattelse. Temaer: 

kærlighed, kristendom og nationalisme, forholdet mellem kønnene og de sociale 

klasser.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 8 

 

Nyheder, reportage og pressefoto  

Indhold  Kernestof  

 

Baggrundsstof:  



 

Side 11 af 21 

 

Håndbog til dansk, kapitel 5.1 - følg dette link til i-bogen i systime: 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p218&L=0 

 

Ritzaus Bureau: Politiet lukker motorvej med flygtninge til fods, 07/09/2015 

 

Olav Hergel: Hullet i hegnet, Politiken, 27/8, 2015 

 

”Ekstra Bladet – udenfor citat”, 2014   

Anders-Peter Mathiasen: Anmeldelse i www.ekko.dk, 25.09.2014 af dokumentaren 

 

Johan Blem Larsen: Søren Lyngbjørn har det bedre end forventet”, 1. maj 2013 

Thomas Svensson: Gamblede med gislerne, 2. maj 2013, Ekstra Bladet 

 

Kristina Lund Jørgensen: Sørens Ærø, Fyens Stiftstidende, 5. maj 2013  

 

Supplerende  

 

Juletræssagen 

Ekstra Bladets forside d. 9/11-2012 

 

Hans Drachmann og Pernille Tranberg: Roskilde-tragedien, Politiken, d. 10/9-2000. 

  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

Om avisens/netavisens stofområder, de fem nyhedskriterier, om kilder (erfaringskil-

der, partskilder, ekspertkilder), om vinkling, om nyhedstrekanten og nyhedsjournali-

stik.    

 

Om avistyper, lay-out, meningsjournalistik (leder, kommentar, læserbrev, klumme, an-

meldelse, nyhedsanalyse), fortællende journalistik/new journalism, det journalistiske 

sprog (konkretisering, sammenligning, sproglige billeder, forenkling mm).  

 

Om pressefotografiet.  

 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde og individuel analyse.   

 

 

 

 

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

 

Titel 9 

 

Retorik – politisk kommunikation   
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Indhold  Baggrundsstof 

 

Håndbog til nudansk, kapitel 4.1, samt lærerproduceret hæfte.  

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=204 

 

”Broadcast yourself” i Dorte Schmidt Granild: Medier i dansk, 2011, s. 11-22. Ole 

Schultz Larsen: “Håndbog til dansk”: tilværelsen som et teater og Middlestage samt 

oversigt: https://hbdansk.systime.dk/?id=c787 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c786  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c785 

 

Baggrundsstof om politisk kampagne 

https://dekortemedieformater.systime.dk/index.php?id=192 

 

Om filmiske virkemidler: link til Håndbog til dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0 

 

 

Politisk retorik i en tid med terrorangreb 

 

Lærerproduceret materiale om retorik, samt Håndbog til dansk, afsnit 4.9 om retorik:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p204 

 

Mogens Lykketoft: af Tale på valgaftenen, 2005, samt medieklip fra talen  

 

Helle Thorning Schmidt: Nytårstale, 2012 

 

Anders Fogh Rasmussen: af Nytårstale, 2007 

 

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved mindehøjtideligheden på Østerbro d. 

16/2-2015, samt medieklip af talen.  

 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Analyse-af-Helle-Thorning-Schmidts-

tale-efter-de-dramatiske-skudepisoder-i-Koebenhavn  

 

Rune Kier: ”Når en tale skal samle et folk”, på kommunikationsforum.dk d. 29/4-2016 

 

Jens Stoltenberg: af Tale på minnemarkeringen, Oslo,  25. juli 2011  

 

Politikeres iscenesættelse – mediefortællinger  

 

Valgvideo: SF, Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed, 2015 (03:00) 

http://www.valgvideo.dk/c359 

 

Valgvideo: Dansk Folkeparti, 2007 (03:00), samt udskrift af tekst 

  

Valgvideo: Liberal Alliance 2025-planen, 2015, (03:00)  



 

Side 13 af 21 

 

Supplerende stof  

Minerva-modellen samt GallupKompas-modellen. 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussens alternative nytårstale, 2016 

https://www.facebook.com/larsloekke/videos/10153783065923788/ 

 

Tekster til video om mundtlig eksamen på A-niveau:  

 

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf 

 

Mette Frederiksens 1. maj –tale 2017 

Ulla Dahlerup tale til Dansk Folkepartis landsmøde, 2003  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

At få kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, at kunne analysere og 

vurdere teksters kommunikative betydning, samt mediets rolle i kommunikationen – 

med fokus på valgvideo.   

 

Træne kritisk og analytisk sans for at fremme elevens mulighed for som medborger at 

orientere sig i og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret samfund. Kendskab til 

politisk sprogbrug, brug af appelformer, iscenesættelse af politikeren og filmiske virke-

midler til at fremme et politisk budskab.  

 

Teori om retorik, samt fagbegreber til retorisk og stilistisk analyse, pentagram, appel-

former, samt herudfra at kunne vurdere og analysere talers kommunikative betydning 

og hensigtsmæssighed.   

 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 10 

 

Det moderne gennembrud   

Indhold  Kernestof  

 

Baggrundsstof:  

 

Litteraturhistorien på langs – og på tværs. Video samt introduktion om perioden Det 

Moderne Gennembrud:  https://litthist.systime.dk/?id=c1002 
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Georg Brandes  https://litthist.systime.dk/?id=c275  

 

Naturalisme og Darwin https://litthist.systime.dk/?id=c276   https://litthist.sy-

stime.dk/?id=c277 

 

Realisme som skrivestil https://litthist.systime.dk/?id=c281  

 

Køn og ligestilling  https://litthist.systime.dk/?id=c293  

Amalie Skram https://litthist.systime.dk/?id=c294  

Henrik Ibsen https://litthist.systime.dk/?id=c295  

Henrik Pontoppidan  https://litthist.systime.dk/?id=c299  

 

 

Herman Bang: Fattigliv, 1880, uddrag af avisartikel i Nationaltidende.  

 

Amalie Skram: af På Sct. Jørgen, 1895 

Amalie Skram: Karens Jul, 1885 

 

Henrik Pontoppidan: En stor dag, 1899 

Henrik Pontoppidan: af Naadsensbrød, 1887 

 

Henrik Ibsen: af ”Et Dukkehjem”, 1879 (uddrag af 1. akt).  

 

H. A. Brendekilde: Udslidt,  

 

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen, samt baggrundsstof om maleren:   

http://www.emu.dk/sites/default/files/Christian%20Krohg%20undervisningsmateri-

ale.pdf 

 

Supplerende  

 

DR: 1800-tallet på vrangen (6:8), 1864-80 

 TV-udgaven af ”Et Dukkehjem”, med Ghita Nørby, 1975 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

 

Viden om Det Moderne Gennembruds problemorienterede litteratur og malerkunst. 

Temaer: sociale forskelle, forskelle mellem kønnene, ægteskabets værdigrundlag og 

samfundets seksualmoral, opgør med en religiøs livsanskuelse og det patriarkalske 

samfund 

 

Viden om kritisk realisme.  
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Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 11 

 

Kortfilm og dokumentar    

Indhold  Kernestof  

 

I-bogen ”Håndbog til dansk, litteratur, sprog, medier”, afsnit om ”Filmiske virke-

midler”: https://hbdansk.systime.dk/?id=p222 

 

Oversigt over fakta- og fiktionskoder  

https://hbdansk.systime.dk/?id=c1021  

 

Om dokumentarfilm 

 https://hbdansk.systime.dk/?id=p224&L=0 

 

https://hbdansk.systime.dk/?id=c743 

 

Om filmiske virkemidler: link til Håndbog til dansk:  

https://hbdansk.systime.dk/?id=p222&L=0 

 

Filmens dramaturgi  

 https://hbdansk.systime.dk/?id=p223&L=0 

 

 

Kortfilm 

Anders Thomas Jensen: Valgaften, 1998 (12:00)  

 

Henrik Vejen: Valgaften, i EKKO nr. 25, 18/3-2005 på www.ekko.dk  

 

Mathieu Ratthe: ”Lovefield”, 2008 (05.29)  

 

Daniel Kragh-Jacobsen: “Næste stop”, 2017 (00:21) 

 

Nina Mimica: La guerra è finita. (Krigen er slut) på You-

Tube, 1997    https://www.youtube.com/watch?v=euqZrtagiqM  

 

Dokumentar  

 

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011 (værk 6)  

Plakat til biograffilmen, samt analyse af stills fra ”Testamentet”  
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”Den falske rugemor”, Dansk dokumentar, 8. januar 2019, TV2 

 

Analyse af anslag i ”Armadillo”, (00:00-09:00) 

 

Eksempel på shot-to-shot-analyse af Q. Tarantino: Kill Bill: Vol. 1, 2003  (05:00-

15:27)  

https://lb.systime.dk/?id=p152  

 

 

Supplerende  

 

Eksempel på shot-to-shot scene af Quentin Tarantino: Kill Bill: Vol.1 (2003) 

https://lb.systime.dk/?id=p152 

 

https://lb.systime.dk/?id=p131 

 

DR3: af ”Tykke Ida”, 2017 

 

DR3: af ”Hård udenpå”, 2017 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Anvendelse af filmiske virkemilder, kendskab til dramaturgi/berettermodel, Ra-

skins parametre. Vægt på fortælling og spændingskurver og vinkling.   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

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

 

Titel 12 

 

Modernisme, realisme og minimalisme  

Indhold  Kernestof  

 

Baggrundsstof 

 

Baggrundsstof: følgende links i-bogen ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, 

afsnittet ”Modernisme og realisme”, samt ”Ny realisme” https://litthist.sy-

stime.dk/index.php?id=126 

 

Baggrundsstof: følgende links til i-bogen ”Litteraturhistorien – på langs og på 

tværs”, afsnittet ”Minimal modernisme” https://litthist.sy-

stime.dk/index.php?id=178 

 

Håndbog til dansk, om Litteratur (kapitel 3): 
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https://hbdansk.systime.dk/?id=p124 

 

Tema: Fremmedgørelse og menneskelige relationer 

 

Peter Seeberg: af Patienten, i novellesamlingen ”Eftersøgningen”, 1962 

 

Anders Bodelsen: Signalet, i novellesamlingen ”Drivhuset”, 1965 

 

Benny Andersen: ”Det er vigtigt med sko”, 1968 

 

Klaus Rifbjerg: af ”Joker”, 1979  

 

Helle Helle: Film, i novellesamlingen ”Rester”, 1996 

 

Naja Marie Aidt: Søndag, i Bavian, 2006 

 

Simon Fruelund: Albatros, i novellesamlingen ”Mælk”, 1997 

 

Katrine Marie Guldager: Hun snød mig til sidst, 2009 

  

Anja Otterstrøm: Kost og logi, i novellesamlingen ”Enebørn”, 2010 

 

 

Supplerende  

Martin Andersen Nexø: af Ditte Menneskebarn, 1917-21 

Johannes V. Jensen: af Interferens, fra Digte 1906 

Per Højholt: Henry ind i landskabet, 1960 

Michael Strunge: af Rebel, i Skrigerne, 1980 

Lola Baidel: Det svage køn, 1971 

Vita Andersen: af Hvad tror du jeg tror, i Tryghedsnarkomaner, 1977 

 

G. Eliasson: af Spejlbilleder, 2011 

 

Naja Marie Aidt: ”Latter” i novellesamlingen ”Tilgang”, 1995 

 

Michael Kvium: European Eksperimental Painting,  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

Viden om store træk i litteraturhistorien i det 20. århundrede, med nedslag i tekster 

fra realismen og modernismen, samt minimalisme.  

 

Brug af danskfaglige begreber som fortæller, komposition, miljø- og personkarakte-

ristik, fortælleformer (berettende, scenisk, beskrivende), tid og tema mm.  til at ana-

lysere og fortolke tekster.  
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Samt sætte teksterne ind i en tematisk læsning med fokus på menneskets eksistenti-

elle vilkår i et moderne samfund, fremmedgørelse og forbrugerisme.  

 

Brug af danskfaglige begreber som fortæller, komposition, miljø- og personkarakte-

ristik mm. til at analysere og fortolke tekster ud fra en læserorienteret metode. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

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

 

Titel 12 

 

Skriftlig basiskursus 2. Skriftlig fremstilling   

Indhold  Kernestof  

 

Eleverne har adgang til videoer ang. dansk eksamen, skriftlig og mundtlig på restudy:  

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf, samt  

 

www.skriveportalen.dk  

 

Anders Østergaard: Guide til hf-dansk efter ny reform 2017 om de skriftlige genrer: 

 https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/index.php?id=55 

 

Eleverne desuden haft adgang til:  

https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne 

https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma 

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

www.ordnet.dk  

www.sproget.dk  

 

Grammatik for dummies   

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies 

 

Supplerende 

Elevbesvarelser af stile, lærernoter om formalia til skriftlig eksamen  

  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-

kuspunkter 

  

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer  
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Links til arbejde med skriftlig dansk, eksamensvideoer og grundbøger 

 

Elevernes grundbøger til dansk sprog, litteratur og medier er:  

 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk (i-bog):  

 https://hbdansk.systime.dk 

 

Mimi Olsen m.fl.: Krydsfelt (i-bog)  

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p307 

 

Barbara Kjær-Hansen m.fl: Litteraturhistorien  - på langs og på tværs (i-bog): 

https://litthist.systime.dk 

 

Filmiske virkemidler:  

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler  

 

Analyse af levende billeder:  

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p307 

https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p292 

 

Eleverne har adgang til videoer ang. dansk eksamen, skriftlig og mundtlig på restudy:  

https://portal.restudy.dk/gymnasier/dansk-ny-reform/eksamen/hf, samt  

 

www.skriveportalen.dk  

 

Anders Østergaard: Guide til hf-dansk efter ny reform 2017 om de skriftlige genrer: 

 https://guidetilskriftligdanskihf.systime.dk/index.php?id=55 

 

Eleverne desuden haft adgang til:  

https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne 

https://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma 

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

www.ordnet.dk  

www.sproget.dk  

 

Grammatik for dummies   

https://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies 
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