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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) Tina Dunø og Marie Sognstrup 

Hold fjdaA2f 

 
Holdet er et såkaldt ’flex-hold’. ’Holdet’ har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har arbejdet selv-
stændigt ved at være tilknyttet VUC’s elektroniske platform ’Moodle’. Kursisterne har kunnet få respons 
på en række skriftlige og mundtlige modulopgaver, og de har kunnet få vejledning. 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 
Titel 0 Introduktion til faget. Portrætartikel  

Titel 1 Slægt og individ 

Titel 2 Mellemkrigstiden 

Titel 3 Dokumentarfilm og nyhedsformidling 

Titel 4 Oplysningstid og romantik 

Titel 5 Autofiktion og selviscenesættelse 

Titel 6 Retorik og argumentation  

Titel 7 Argumentation og diskursanalyse 

Titel 8 Kortfilm  

Titel 9 Det moderne gennembrud 

Titel 10 Realisme, modernisme og minimalisme 
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Titel 0 Portrætartikel  

Indhold Kernestof: 

Om tekstlayout i Håndbog til Dansk, systime    
https://hbdansk.systime.dk/?id=c1286&L=0 
 
Simon Lund: ”Han elsker at give koncert”, Politiken, 13/1-2014 
 
Supplerende stof: 

 
Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 4 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– Introduktion til artikelform, formidlingsdimension samt kreativ skrivning. 
Introduktion til grundbog/i-bog 

Eleverne skrev en portrætartikel 
 

 
 
Titel 1 Slægt 

Indhold Kernestof: 

Kap. 1: 1000-1500 Middelalderen med fokus på Folkeviser 
 
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, systime, 2017:  
 
Kap. 3.1: Tid og miljø 
Kap. 3.1 Personkarakteristik  
Kap. 3.3: Fortæller  
Kap. 3.5 Tema og perspektivering 
 
Kap. 4.3: Sproglige figurer 
 
 
Primærtekster: 
 
Ebbe Skammelsøn (folkevise) 
Simon Fruelund: Albatros, i novellesamlingen ”Mælk”, 1997 
Yahya Hassan: DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR, fra digtsamlingen 
”Yahya Hassan”,  (2013) 
 
Michael Strunge: Vi folder drømmenes faner ud, 1981(værk)  
 
Supplerende stof: 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, systime, 2017:  
 
Analysemodel: Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa  



 

Side 3 af 12 

 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 36 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 

– 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 eksem-
pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 
fokus. 

 

Titel 2 Mellemkrigstiden 

Indhold Kernestof: 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen Litteraturen på langs og på tværs, 
Systime 2017: 
 
Kap. 7: Tidlig modernisme med fokus på Ekspressionisme og afsnittene om Soci-
alrealisme og Kulturradikalisme:  
 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=171#c461 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c475 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=172#c480 
 
Ole Schultz Larsen Håndbog til dansk, Systime, 2017: 
Kap. 4.2 om billedsprog 
 
Tom Kristensen: "Det blomstrende slagsmål" (1920) 
 
Hans Scherfig Den forsvundne fuldmægtig (1938), præsenteret som mundtligt oplæg 
(værk) 

Skrivning: Skriftlig analyse af ”Det blomstrende slagsmål” 

Supplerende stof: 

Eksemplarisk mundtlig analyse af Tom Kristensens Det blomstrende slagsmål 
 
Skriveskabelon 
 
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus- – udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
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punkter skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, dis-
kussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– 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 eksem-
pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 
fokus. 
 

 

Titel 3 Dokumentarfilm og nyhedsformidling 

Indhold Kernestof: 

Nyhedsformidling  
Ole Schultz Larsen Håndbog til dansk, Systime, 2017: 
 
Kap. 5.1 Avisjournalistik 
Kap. 5.2 Dokumentarfilm 
 
Primærtekster: 
 
Emil Ingvorsen: "Politiet har kontrol med ungdomshuset", dr.dk, 01.03.07  

Rene Fredensborg: "Mit (sølle) liv som aktivist", Nyhedsavisen, 02.03.07 

 

Kim Elmose: "Skrev om sit stenkast – bortvist fra Nyhedsavisen", blog, 2007. 

 

Ritzau: Bangladesh: Fire døde og 100 savnes efter fabrikskollaps 
 
Aiu.dk: "Pressens rolle", https://aiu.dk/mediehandbogen/pressens-rolle/ 
 
Dokumentarfilm 
Ole Schultz Larsen Håndbog til dansk, Systime, 2017:  
Dokumentarfilm  
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224 
 
Om filmiske virkemidler:  
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler 
 
Testamentet, Christian Sønderby Jepsen, 2011 (Medieværk) 
 
Anslag til Armadillo af Janus Metz, 2010 
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Supplerende 
Filmklip af  
DEN HEMMELIGE KRIG (0:0:0 - 0:3:58) 
66 SCENER FRA AMERIKA 0:3:52 - 0:5:59 
BLEKINGEGADEBANDEN 0:0:0 - 0:3:0 
 
Filmens side 
 
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 36 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, dis-
kussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, 
herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
samt mediets rolle i kommunikationen 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 
fokus. 
 

 

Titel 4 Oplysningstid og romantik 

Indhold Kernestof: 
 
Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen Litteraturen på langs og på tværs, 
Systime 2017: 
 
Kapitel 4 om Oplysningstiden 
Kapitel 5 om Romantikken 
 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=124 (introduktion + hele kapitlet i i-
bogen) 
https://litthist.systime.dk/index.php?id=162 (om Nationalromantik)  
 
Litteraturens veje, systime:  
https://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=157#c405 (om nationalroman-
tik)  
 
 
Håndbog i dansk: 
Kap. 4.2 om Sproglige billeder 
Kap. 4.3 om Sproglige figurer 
At citere i sin opgave 
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Primærtekster 
 
Ludvig Holberg: ”Censur” (1749) 
Ludvig Holberg: ”Fanatikere” (1749) 
 
Adam Öhlenschläger: Fædrelands-sang, 1819 
Grundtvig: Danmarks Trøst, 1820 
St. St. Blicher: Jyden han er stærk og sej, 1846 
H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland, 1850 
 
Martinus Rørbye Udsigt fra kunstnerens vindue, ca. 1825 
H. C. Andersen: Moderen og barnet, 1829 
 
Skriftligt: En analyserende artikel om forestillinger om danskhed i HC Andersens 
”Danmark, mit Fædreland!” og Isam Bs musikvideo "I Danmark er jeg født" 
 
Supplerende stof:  
Jens Rebensdorf: ”Farligt at lege med slanger”, Berlingske Tidende 9/2-2015 
 
Kort lærervideo om remediering 
 
Isam B: ”I Danmark er jeg født” (2007) 
 
Daniel Øhrstrøm: "I Danmark er jeg født som muslim", interview med Isam B”, i 
Kristeligt Dagblad 7.8.2015 
  

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

 
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 

skriftligt 
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, dis-

kussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-

pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 

fokus. 
 

 

Titel 5 Autofiktion og selviscenesættelse  

 
Indhold Kernestof: 

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: Brug Litteraturhistorien, Systime 2014:  
Kapitlet Selvbiografi og iscenesættelse (https://bl.systime.dk/index.php?id=123) 
 
Brian Andreasen m.fl. Fem års litteratur 2010-2014, Systime 2015 
Afsnittet: Kulturmødet  
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Primærtekster:  
Lone Hørslev: ”Jeg ved ikke om den slags tanker er normale” (2009) 
Yahya Hassan: ”Barndom” (2013) 
Hassan Preisler: af ”Brun mands byrde” 2013 
Morten Pape: af ”Planen” 
Harald Voetmann: Amduat. En iltmaskine, 2018 (Værk) 
  
Supplerende stof: 

Uddrag af diverse anmeldelser af ”Amduat” 
Uddrag af interview med Harald Voetmann i Weekendavisen 26. januar 2018 
 
Skriftlig anmeldelse af ”Amduat” 
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

- at få kendskab til begreber som autofiktion, dobbeltkontrakt, den ind-
advendt og den udadvendte tendens og at kunne anvende dem i tekst-
analysen 

- at kunne anvende teori som baggrundsviden til at åbne autofiktive 
tekster 

- at skrive en anmeldelse i korrekt genre og form 
 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 
som skriftligt 

 

Titel 6 Retorik og argumentation  

 
Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen Håndbog til Dansk, Systime:  
Kap. 4.9: Retorik 
 
Kap. 4.10: Argumentation 
 
Retorisk analyser af taler  
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=212 
 
Primærtekster: 
 
Statsminister Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2020.  
Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj tale 2016, samt videoklip fra talen 
 
Ulla Dahlerup: Det er regnskabets time, fra Dansk Folkepartis landsmøde, 2003 
Mette Frederiksen 1. maj tale, 2017 
 
Julie Elmhøj: Vores debatkultur er skinger og uægte, Information 2014   
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Skriftlig: retorisk analyse af Lars Løkke Rasmussens nytårstale 1. januar 2016 
 
Skriftligt: En analyserende artikel om politiske taler (Dansk A 2018 2. vejl. Sæt 
Opg 2) 
 
 
Supplerende stof: 

Modelanalyse af Dahlerups tale til DFs landsmøde 2003 
Video af mundtlig eksamen i et retorik-spørgsmål, https://restudy.dk/ 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

 

 
 

- retorisk analyse og brug af fagbegreber som det retoriske spørgsmål, ap-
pelformer (logos, patos, etos), talens komposition, brug af personlige pro-
nominer, billedsprog og stilistiske, retoriske figurer som fx tretrinsraket og 
anafor.   

- Kendskab til pentagrammet som retorisk kommunikationsmodel 
- argumentationsanalyse og brug af fagbegreber  
- analyserende artikel 
 

 
 

 
 
 
Titel 7 Argumentation og diskursanalyse  

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen Håndbog til Dansk, Systime:  
 

Kap. 4.11: Diskursanalyse 
Kap.  4.10 : Argumentation  
Kap.   4. 9 : Appelformer  
 
Mette Møller Jørgensen m.fl.:Diskursanalyse i dansk:  
 
Temaafsnit: Prostitutionsdebatten i Danmark  
 
Skriftligt: En debatterende artikel om nødvendigheden af digital dannelse (Dansk 
A 2018 vejl. Opg 2) 
  
Ekaterina Krarup Andersen, Louise Kjølsen og Nikita Klæstrup: 
Podcast: Ludermanifestet (1:6), 2017, (værk) 
 
Diskursanalsye af debat om prostitution på Go´Morgen  Danmark, 16/2-2011 
https://www.youtube.com/watch?v=aBuWeC-YAVg 
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Supplerende stof: 

Chris Kjær Jessen: "Joachim B.: Mænd er mere ambitiøse, og det afspejler løn-
nen", BT 26/12, 2012, samt videogennemgang af diskursanalyse.  
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt. Kende og anvende fagbegreber fra diskursanalysen.  

– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets sam-
spil med kultur og samfund 

– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, 
herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 
samt mediets rolle i kommunikationen 

 
 
 
Titel 8 Kortfilm  

Indhold Kernestof: 

Børsting og Dunø: Til Tasterne, Lindhardt & Ringhof 2016 
Afsnittet: Analyse af medietekster (om kortfilmen, reklamefilm, kampagnefilm og 
valgfilm og om filmiske virkemidler) 
 
Richard Raskins 7 parametre (til kortfilm) 
 
Primærtekster:  
 
Kortfilmene:  
Nina Mimica: La guerra è finite, 1997 
Kerren Lumer-Klabbers Lukkede øjne, 2014 
Anders Thomas Jensen: Valgaften, 1998 
 
Analyserende artikel om Valgaften 
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 36 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

– at kunne analysere filmiske virkemidlers og deres effekt 

– at kunne analysere en kortfilms komposition 
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Titel 9 Det moderne gennembrud 

Indhold Kernestof: 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen Litteraturen på langs og på tværs, 
Systime 2017: 
Kap. 6: 1870-1890: Det moderne gennembrud 
  
 
Ole Schultz Larsen Håndbog til Dansk, Systime:  
Kap. 4.12. om sproghandlinger og om indirekte sproghandlinger 
  
Amalie Skram: ”Karens jul” (1883) 
Henrik Pontoppidan: ”En stor dag” (1891)  
Herman Bang: af reportagen "Fattigliv" (1880) 
Herman Bang: ”Hjemme” (1880) 
 
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (1879). (Værk) 
 
Filmatisering, DR1, af ”Et Dukkehjem”, 1974 med Ghita Nørby og Henning Mo-
ritzen.   
 
Georg Brandes: Indledning til Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes littera-
tur, uddrag. 
 
Ane Riel: af ”Harpiks”, 2015 
 
Skriftlig: Analyser af ”Et Dukkehjem”, ”En stor dag” (uddrag) samt ”Karens Jul” 
 
Skriftligt: En debatterende artikel om litteratur som samfundskritik. 

 

Supplerende stof:  

Brendekilde: Udslidt, 1889 

L.A. Ring: Når toget ventes, 1914 
 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30,25 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-
pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.  

–  Analysere problemstillinger i debatterende litteratur, før og nu.  

- Anvende tekstanalytiske begreber til litterær analyse 
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Titel 10 Realisme, modernisme og minimalisme 

Indhold Kernestof: 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen Litteraturen på langs og på tværs, 
Systime 2017: 
 
Kap. 3: Håndbog til Nudansk, tekstanalyse 
Kap. 7: 1890-2000: Modernisme og realisme 
 
Baggrundsstof om minimalisme og Helle Helles skrivemåde 
 
Om minimalisme:  
https://litthist.systime.dk/index.php?id=294#c1530 
 
Nikolaj M. Lassen: af ”Som en samtale i bussen”, Weekendavisen, 9/4 1999 
 
 
Primærtekster:  
 
Edith Södergran: ”Den stora Trädgården”, 1920 
 
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag ”(1900) 
Johannes V. Jensen: ”Bo'l” (1901) 
Martin A. Hansen: ”Paradisæblerne ”(1953) 
Karen Blixen: ”Ringen” (1958) 
Klaus Rifbjerg: ”Det er blevet os pålagt” (1960) 
Peter Seeberg: ”Patienten”, (1962) 
 
Helle Helle: Roligt ungt par, 1996 
  
 
Supplerende stof: 

Skriftligt: En analyserende artikel af et uddrag af Klaus Rifbjerg: ”Joker”, 1979 

 

Omfang Læsning og modulafleveringer svarende til 30 timers uddannelsestid 

Særlige fokus-
punkter 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt 

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, dis-
kussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 

– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksem-
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pler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt 
fokus. 

 
 
 Links til skriftlig dansk og eksamensvideoer 

Indhold 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  

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, systime, 2017:  
 https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 
 
Litteraturhistorien på langs og på tværs  
https://litthist.systime.dk/index.php?id=68 
 
https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/komma-basisreglerne 

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

www.ordnet.dk  

www.sproget.dk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


