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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2020 

Institution VUC Storstrøm 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Cecilie Ellebjerg Østergaard  

Hold 9daa4f142020 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Modul 1 
Introduktion til tekster og tekstlæsning  

Modul 2 
Sprog, stil og sprogrigtighed 

Modul 3 Den ældre danske litteratur til 1890 

Modul 4 Fattigdom til debat  

Modul 5 Klima  

Modul 6 At læse litteratur  

Modul 7 Nyheder og dokumentar  

Modul 8 Sociale medier og identitet  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
 
Titel 1 

 
Introduktion til tekster og tekstlæsning 

 

Indhold 
Håndbog til dansk samt Tal og skriv  

Fakta og fiktion:  
 

• Kontrakter, koder og genrer  

• Fakta- og fiktionsgenren 

Litteratur: 

• Hvad handler teksten om? 

• Komposition 

• Fortæller 

• Fremstillingsformer 

• Tema og perspektivering 

• Litterære genrer  

• Litterære metoder  

Skrivehandlinger: 

• Referat og resumé 

• Redegørelse  

• Lærerproduceret materiale: At finde synspunkter og redegøre for syns-
punkter i en tekst.  

• Lærerproduceret materiale: Burgermodellen 

• Lærerproduceret materiale: Et eksempel på en litterær analyse: Rødhætte 

og ulven. 

Analysetekster:  

1. Charlotte Weitze: "Villy"  

2. Karen Blixen: "Ringen"  

3. Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have  

4. Yahya Hassan: "BARNDOM" 
5. Hassan Preisler: Af: Brun mands byrde  

6. Kamilla Wargo Brekling: Af: Undskyld (scene 1 - "Kæmpe for no-
get") samt anmeldelse af forestillingen fra Jyllandsposten, 2005.  

 

Ordbøger på holdets forside i Canvas:  

Dansk Sprognævns Ordbog  

Ordnet.dk  

 

https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167829/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167977/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167964/download?wrap=1
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Analysevejledninger: 

• Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa (Håndbog til dansk)  

• Litterær analyse af digte (Håndbog til dansk)  

• Analysemodel til drama - (Litteraturhistorien - på langs og på tværs)  

EKSTRA: 

Syv forskellige analyser af Karens Blixens "Ringen".   

Omfang 

 

30 timer (à 60 min)  

Særlige fokus-

punkter 

Indføring i danskfagets grundlæggende metode – resume, redegørelse, analyse, 

fortolkning, perspektivering og genrebestemmelse af tekster. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og demonstrerer 

fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om videokonference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Sprog, stil og sprogrigtighed 

Indhold Kernestof:  

 

Textanalyse (Systime): Fra kapitlet ”Tekstens sprog”:  

 

Tekstens sprog 

Tekstens stil  

 

Fra ord til sætning (Systime):  

 

Verber  

Helsætningsanalyse  

Grammatiske betegnelser  

 

Videoer: fra Grammatik for dummies: 

Ordklasser 

Subjekt 

Verballed 

 

Videoer fra LangCorr om:  

Hans/hendes/sin 

https://vucstorstrom.instructure.com/courses/2697/files/167963/download?wrap=1
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Nutids-R 

Nogen/nogle 

Synes/syntes 

Sammensatte ord 

Lægge/ligge 

 

Skønlitterær tekst til analyse: Emil Aarestrup ”Angst” (1838)  

 

Lærerproduceret materiale:  

 

Sproglige virkemidler - en samlet oversigt 

Video: Sproglige virkemidler og semantisk skema 

Video: Neksus 

Video: Sætningsopbygning 

Video: Komma 

Video: At skrive en sammenhængende tekst: Kohæsion og kohærens 

 

Supplerende materiale:  

Online øvelser i:  

Komma 

Ordklasser 

Ligge/lægge 

Nogen/nogle 

Billedsprog 

 

 

 

Omfang 

 

30 timer á 60 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

• Træning i at dokumentere indblik i sprogets opbygning, brug og funkti-

on 

• Træning i at genkende og vurdere effekten af sproglige virkemidler i 

tekster  

• beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske 

og stilistiske grundbegreber 

• demonstrere indblik i sprogets funktion og variation 

• Træning i sproglig analyse af fiktionstekster  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og demonstre-

rer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud og videokonfe-

rence.  
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Titel 3 

 

Den ældre danske litteratur til 1890 

Indhold Grundbog: Litteraturhistorien på langs og tværs: 

 

Kapitel 1: Middelalderen – afsnittene: samfund, litteratur, folkeviser, folkeeventyr 

og perspektivering 

 

Kapitel 4: Oplysningstiden 

 

Kapitel 5: Romantikken  

 

Kapitel 6: Det moderne gennembrud 

 

Videoer i kursisternes Canvas-modul:  

Video om folkeviser 

Video om oplysningstiden 

Video om oplysningstiden 2 

Video om universalromantikken  

Video om nyplatonismen  

Video om Biedermeier  

Video om nationalromantikken  

Video om romantismen  

Video om det moderne gennembrud  

 

 

Skønlitterære tekster:  

 

Jeppe på bjerget (værk)  

Folkevisen Elverskud 

Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819 

”Du gamla, Du fria” af Edvin Kallstenius fra 1866 (tekst på svensk) 

JA, VI ELSKER DETTE LANDET, Bjørnstjerne Bjørnson, 1864 (tekst på 

norsk) 

St. St. Blicher: Sildig opvågnen (1828) (værk)  

Herman Bang: ”Foran Alteret” (1899)  

 

Lærerproduceret materiale: 

Introduktion til Jeppe på bjerget 

Bugermodellen 

Komparativ analyse 

 

Supplerende:  

DR: 1800 tallet på vrangen - se afsnit 1:8, 2:8, 3:8 og 5:8 og 6:8  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc
https://www.youtube.com/watch?v=PKRHpeFuCCc
https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0
https://www.youtube.com/watch?v=1iVxpqKSObs
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Omfang 

 

30 timer á 60 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisterne skal kunne: 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst skriftligt 

- anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskus-

sion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler 

på samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- Træne deres mundtlig formidlingsevne gennem oplæg  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof og demon-

strerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om video-

konference 

 

Titel 4 

 

Fattigdom til debat  

Indhold Tekster fra Romantikken 

 

Baggrundstekst: Grundtvig - introduktion og tekster: Lys som livets øje  

 

Skønlitterær tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvig: "Er lyset blot for de lær-

de", 1839   

 

Baggrundstekst: Litteraturens veje: H.C. Andersens eventyr  

 

Skønlitterær tekst: H.C. Andersen: "Den lille pige med svovlstikkerne", 1845. 

Video: Bodil Jørgens læser ”Den lille pige med svovlstikkerne”  

 

Tekster fra det moderne gennembrud 

 

Baggrundstekst: Litteraturhistorien på langs: Klasse og social status + Henrik Pon-

toppidan  

 

Skønlitterær tekst: Henrik Pontoppidan: "Nådsensbrød", 1887 + intro til teksten   

 

Baggrundstekst: Ved vejen – roman, kontekst, opgaver: Journalist reporter og kritiker 

og se klippet "Social indignation"  

 

Primær tekst: Herman Bang: "Fattigliv", 1880 (uddrag af reportage)  

Video om Erik Henningsens ”Sat ud”  

 

Tekster fra det folkelige gennembrud 

 

Baggrundstekster: Brug litteraturhistorien: Arbejderne vinder frem og Martin Ander-

sen Nexø: vandringen mod lyset  

 

Skønlitterær tekst: Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren, 1906-10 (uddrag af 

roman)  
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Baggrundstekst: Brug litteraturhistorien: Jeppe Aakjær - landarbejdernes opråb  

 

Skønlitterær tekst: Jeppe Aakjær: "Jens Vejmand", 1906. 

Video: DR Pigekoret og OH Land synger Jens Vejmand.  

 

Tekster fra Efterkrigstiden 

 

Baggrundstekst: Brug litteraturhistorien: Efterkrigstiden: eftertanke og eksistentia-

lisme  

 

Martin A. Hansen: "Agerhønen", 1947. 

 

Tekster fra 10'erne 

 

Baggrundstekst: De seneste 5 års litteratur: Tidens realismeformer  

 

Morten Pape: Planen (uddrag af roman), 2010. 

 

Debatindlæg: ”Giver det mening at tale om fattigdom i Danmark?” (Berlingske, 

2016)    

 

Tv-dokumentaren Barndom på bistand, afsnit 1, DR 2016.  

 

Omfang 

 

30 timer á 60 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisten skal kunne:  

 

- Analysere, fortolke og perspektivere tekster fra forskellige perioder fra 

Romantikken til i dag  

- Demonstrere viden om- og kunne perspektivere til træk af den danske lit-

teraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund 

- Se tematiske sammenhænge mellem tekster fra forskellige perioder  

- Træne genrebevidsthed, primært inden for forskellige litterære udtryks-

former  

- Træne anvendelse af relevant litterær metode  

- Anvende relevante begreber indenfor dokumentarfilmsanalysen, så der 

skabes en sammenhæng ml. dette- og senere moduler  

- Træne eksamensgenren den analyserende artikel og dermed arbejde foku-

seret med formidlingsbevidsthed og sproglige fremstilling    

- Arbejde formidlingsbevidst med genen den analyserende artikel med litte-

rært fokus – bl.a. gennem genaflevering  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof og demon-

strerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om video-

konference  
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Titel 5 

 

Klima 

Indhold Baggrundstekster  

 

Håndbog til Dansk: Kapitlerne - Argumentation + Retorik  

Om retoriske virkemidler - gymdansk.dk  

Om billedsprog - gymdansk.dk  

Om stilistiske figurer - gymdansk.dk   

Det retoriske pentagram  

 

Analysevejledninger: 

 

Retorisk analysevejledning til taler - Bog: Håndbog til Dansk  

Retorisk analysevejledning til meningsjournalistik - Bog: Håndbog til 

dansk  

 

Tekster til analyse: 

 

Gretha Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019 (oversat fra engelsk) 

 

Johannes Krüger: ”Den ensidige klimadebat udfordrer det oplyste de-

mokrati”, Jyllands Posten 2019.    

 

Celine Mathilde Wærn: "Jeg vil hellere være et miljøsvin end et frelst 

hippiesvin" (Politiken, 2019) 

 

Anders Morgenthaler: "Ja, Celine, jeg er et fuldt opdateret hippiesvin - 

men læs lige det her, inden du tager stilling" (Politiken, 2019)  

 

Klip fra Debatten DR: Anders Morgenthaler om den tidligere regerings 

energiudspil 

 

Baggrundstekster: 

 

Klimalitteratur: Klima og klimakrise + Hvad er klimalitteratur? +  

Klimalitteraturens prosa   

 

Tekster til analyse:  

 

Theis Ørntoft: "Det er forvirrede tider” (2014)  

 

Jens Blendstrup: "Dette er det oversvømmede digt" (2008)   

 

Christina Hagen: "Vi taler hele tiden om at redde planeten. Men hvor-

for er det vigtigt, at vi overlever, når vi ikke kan finde ud af at leve?" I: 

Nyt nyhedsbrev #1 (september 2018) 
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Video: Liv Sejrbo Lidegaard læser op af digtsamlingen "Fælleden"   

 

Selvvalgt roman om klima (værk)  

 

Omfang 

 

30 timer (à 60 min) 

 

Særlige fokuspunkter Faglige mål:  

 

Kursisterne skal kunne:  

 

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tek-

ster fra nyeste tid  

 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning – her-

under debatindlæg og taler  

 

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

danske litteraturs historie (her nyeste tid), herunder samspillet 

mellem tekst, kultur og samfund. 

 

- Arbejde genrebevidst med den analyserende artikel med et 

sprogligt fokus   

 

 

Væsentligste arbejdsformer Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof og demon-

strerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om vi-

deokonference 
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Titel 6 

 

At læse litteratur  

Indhold Baggrundstekster: 

 

Litteraturens veje: At læse litteratur  

Rasmus Kragh Jakobsen: "Læs en god bog og bliv et bedre menneske", 

Videnskab.dk, 3/10 2013. 

  

Tekster til analyse: 

 

Kristian Ditlev Jensen: "Hvorfor har de unge - næsten - droppet at læse 

litteratur? Berlingske, d. 23/9 2016.  

Svend Brinkmann: "Hvorfor læser vi egentlig litteratur?"), åbningstale 

ved bogmessen Bogforum 2017. 

Maja Plesner: "Litteraturen er et vigtigt mødested", Gyldendal-

uddannelse.dk, 30/10 2017. 

Lars Theil Münster: "Hvorfor læser vi skønlitteratur i gymnasiet?", Kri-

steligt Dagblad, 4/7 2012. 

Silas Bay Nielsen: "Blander forfattere sig for meget i samfundsdebat-

ten?", Dr.dk, 5/5 2016. 

 

Om Symbolisme i Litteraturen på langs og på tværs:  

• Digterens og sprogets kraft  

• Natur og erotik  

• Symbolisme som tidlig modernisme  

• Johannes V. Jensen 

  

Tekst og billede til analyse: 

 

Johannes V. Jensen: "Paa Memphis station" (1906) 

Vilhelm Hammershøj: Åbne døre, 1905.  

 

Om Mellemkrigstiden og Ekspressionismen i Litteraturen på langs og på 

tværs:  

Mellem to verdenskrige 

Tom Kristensen: fantasi om en kunstnerisk revolution  

 

Tekster og billeder til analyse: 

 

Tom Kristensen: Fribytterdrømme (værk) (1920)  

Aloys Wach: Armut (1919) 

 

Om 60'er-modernisme, eksistentialisme og absurdisme i Litteraturen på 

langs og på tværs:  

60'er-modernisme (1960 - 1970)   

Om eksistentialisme og Sisyfos myten  

Rifbjergs kunstneriske projekt  
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Tekster og billeder til analyse:  

 

Klaus Rifbjerg: "Terminologi" (1960)  

Peter Seeberg: “Hjulet" (1962) 

Albert Camus: Sisyfos-myten (uddrag)   

Brøndby Strand. Montagebyggeri påbegyndt 1969. 

Daniel Spoerri: Roberts bord, 1961 

 

Om 80'er-lyrik i Brug litteraturhistorien:  

Fattig-firserne 

80'er-lyrik: byen 

80'erne: Michael Strunge og drømme om fremtiden 

 

Tekst og billede til analyse: 

 

Michael Strunge: "Det kommende"  

Helmut Middendorf: Sangeren. 1981. 

 

Om 90’erne - postmodernisme og minimalisme i Brug litteraturhistorien  

 

Historiens afslutning og det senmoderne 

Postmodernisme 

Skrivestile i 1990'erne  

Helle Helle: Måden hvorpå ingenting sker  

  

 

Videoer om Helle Helle:   

Helle Helles - Inspirationskilder  

Helle Helle - Genre og stil  

  

Tekster og billede til analyse: 

 

Helle Helle: “Fasaner”, 1996  

Martin Bigum: Hjemme hos Anna, 1996. 

 

 

Omfang 

 

30 timer (à 60 min) 

 

Særlige fokuspunkter Faglige mål med modulet 

 

Kursisterne skal kunne:  

 

- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundt-

ligt såvel som skriftligt  

 

- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder re-

degøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formid-

lingsbevidsthed. 
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– Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive 

tekster 

 

- Analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

 

– Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den 

danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, 

kultur og samfund 

 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

- Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og 

vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes (her-

under arbejde med remediering)  

 

- Arbejde formidlingsbevidst med genren den debatterende arti-

kel  

 

Væsentligste arbejdsformer Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof 

og demonstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerre-

spons og tilbud om videokonference 

 

 

 

Titel 7 

 

Nyheder og dokumentar  

Indhold Baggrundsstof: 

 

Håndbog til dansk: Avisjournalistik  

Om reportagen som genre 

 

Analysevejledning: Analysevejledning til medieanalyse af nyhedsjourna-

listik og fortællende nyhedsjournalistik (Håndbog til dansk) 

Analysevejledning: Retorisk analyse af meningsjournalistik (Håndbog til 

dansk)  

  

 

Tekster til analyse: 

Nyhedshistorie: ”Unge slog alarm” (Berlingske 2019)  

Interview: ”Instagram lod selvmordsbrevet ligge…” (Berlingske 2019)  

Reportage: ”Livsfarlig lynrus hitter…” (Berlingske 2019)  

  

Nyhedshistorie fra Politiken: ”Ung mand får bøde…” (august 2020)  

Reportage fra Ekstra Bladet: ”Mundbind i øde tog…” (august 2020)  

  

Herman Bang: ”Forfærdende ulykke på Nordbanen” 
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Eksempel på en leder: ”Terror i Danmark” (BT, 2015)  

Eksempel på en kronik: ”Find Holger – og en feminist” (Berlingske, 

2010)  

  

Specielt om fake news: 

 

FOX Business-indslag om Danmark (Youtube) 

 

Modsvar fra Dan Jørgensen (Youtube)  

 

Modsvar fra DR Nyheder (Youtube)  

 

Link til artikel fra DR om tv-kanalen FOX: 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-

skete-paa-trumps-yndlingskanal 

 

Baggrundsstof: 

 

Håndbog til dansk: Dokumentarfilm og Mockumentary  

Filmcentralen: Om filmiske virkemidler  

SHOT-TO-SHOT-SKEMA 

Analysevejledning til dokumentarfilm (Håndbog til dansk)   

  

Dokumentarfilm: Ekstra Bladet uden for citat (værk)  

Omfang 

 

30 timer (à 60 min) 

 

Særlige fokuspunkter Faglige mål 

 

Kursisterne skal kunne: 

• analysere, fortolke og perspektivere medietekster - herun-

der nyhedstekster og dokumentarfilm 

• analysere og vurdere teksternes kommunikative betyd-

ning, herunder afsender/modtagerforhold 

• demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til 

mediebilledet i dag 

• navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 

information i forskellige medier 

• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst 

skriftligt 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

• Arbejde formidlingsbevidst med genren den analyserende 

artikel med mediefokus  

 

Væsentligste arbejdsformer Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof og de-

monstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud 

om videokonference 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-trumps-yndlingskanal
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-trumps-yndlingskanal
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Titel 8 

 

Sociale medier og identitet  

Indhold Baggrundslitteratur 

 

Hånsbog til dansk: Om sociale medier fra bogen 

iDansk - litteratur og psykologi: Om selviscenesættelse og narcissisme 

Om unges selviscenesættelse på sociale medier: Kommunikationsforum  

Om queer-teori og selviscenesættelse 

  

Moby:”Are you lost in the world like me?” (musikvideo, Youtube)  

  

Video: Team Hurrican forklarer kønstermer (Soundvenue)  

 

Forskellige blogs til analyse 

En blog om at være Twerk Queen – twerkqueenlouise.dk (værk)  

En blog om jagt - jacobkamman.dk 

En blog om mad - emmamartiny.dk 

En blog om triathlon - triathlon-blog.dk 

 

Sofie Diemer: ”LOL-ITA” (2016)  

  

Dokumentarfilm: Eskimodiva (2015)  

Klip fra sketch-showet Generation SoMe (DR3 2017)  

 

Omfang 

 

30 timer (à 60 min) 

 

Særlige fokuspunkter Faglige mål for modulet: 

 

Kursisten skal kunne:  

 

- Demonstrere viden om det moderne mediebillede, og den 

kommunikation, der forgår på forskellige digitale platforme, 

herunder personlige blogs   

- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tek-

ster 

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning 

- demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til medie-

billedet i dag 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt 

 

Væsentligste arbejdsformer Fjernundervisning – dvs. kursisten selvstuderer det faglige stof og demon-

strerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om vi-

deokonference. Eksamenstræning.  

 

 


