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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni 2018 

Institution Niels Brock 

Uddannelse Eux 

Fag og niveau Dansk niveau A 

Lærer(e) Ruth Sillemann 

Hold 34M og 34N (Eux-voksen) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 

1 

Introduktion til danskfaget: 

Titel 

2 

Genreforståelse 

Titel 

3 

Analyse af digte 

Titel 

4 

Oplysningstiden og Romantikken 

Titel 

5 

Det moderne gennembrud og det folkelige gennembrud 

Titel 

6 

Filmanalyse 

Titel 

7 

Mellemkrigstiden 

Titel 

8 

Essay 

Titel 

9 

Medier og journalistik 

Titel 

10 

Argumentation, Retorisk analyse af taler 
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Titel 

11 

Virksomhedskommunikation 

Titel 

12 

Eksistentialisme og moderne tid 

Titel 

13 

 

14  

15  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Intro til danskfaget 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Generel introduktion til danskfaget på A-niveau.  

Linjer fra C-niveau til A niveau trækkes. Bluhms taksonomi gennemgås.  

 

Studieteknik (notatteknik, kildekritik og relevante dansk. websider gennemgås. 

Kernestof: 

Vi læser i bogen fra Systime: ”Begreb om dansk, litteratur, sprog og medier” 

p177 om de tre overordnede fokusområder : 

Litterær læsning, sproglig læsning og medieorienteret læsning. 

Og desuden kapitel 2 (samme bog) om genre: ”Et spørgsmål om genre” p168, 

der bl.a beskæftiger sig med informerende og overtalende tekster. 

 

 

Omfang 

 

5 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Studieteknik og Bluhms taksonomi 

- Intro til de tre områder sprog, litteratur og kommunikation 

- Intro til bøgerne : ”Begreb om dansk”, ”Håndbog til Dansk”, ”Brug 

Litteraturhistorien”, ”Litteraturens veje” og ”At læse Karen Blixen.” 

fra Systime. 

Intro til værklæsning : Babettes Gæstebud” af Karen Blixen samt bogen : ”At 

læse Karen Blixen”. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ anvendelse af skriftligt arbejde/ 

 

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

Titel 2 

 

Genreforståelse 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Kernestof: 

Gennemgang af fiktions- og faktakoder. Opgave om anslaget til filmen 

”Putins kys” af Lise Birk Pedersen, med henblik på at finde fakta- og 

fiktionskoder i den. 

Arbejde med digt af Morten Søndergaard med henblik på at finde lydeffekter 

og sproglige billeder (fiktionskoder i tekster). 

 

Analyse af Peter Øvig Knudsen 

Blekingegadebanden 

Begreb om dansk p195 

Kernestof: 

Håndbog til Dansk kapitel 2, ”Fakta og Fiktion” 

Begreb om dansk p173 – og kapitlet ud.om fakta- og fiktionskoder 

 

Supplerende stof: 

Film: Blekingegadebanden af Anders Riis-Hansen  (2009) 

Kan ses på Filmcentralen 

 

 

 

Omfang 

 

 

12 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Lære at genrebetegne film og tekst 

- Lære at kende forskel på fiktion og fakta generelt i tekster, så de bliver 

bedre til kildekritisk analyse af tekster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Klasseundervisning 

 

Skriftligt arbejde: Filmanalyse af Filmen Blekingegadebanden 

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

 

Titel 3 

 
Analyse af digte 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Kernestof: 

Gennemgang af analysevejledning, ”Litterær analyse af digte” i Håndbog til 

dansk”, Systime 

Søen Ulrich Thomsen: Levende, (1981) 

Folkevisen ”Ebbe Skammelsen” (ukendt år) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 12 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning og gruppearbejde. 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Oplysningstiden og Romantikken 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Kernestof: 

Uddrag af Ludvig Holbergs ”Erasmus Montanus” (1. Akt samt 2. Akt første og 

anden scene) Litteraturens huse s. p920. 

Generel historisk/samfundsfaglig/litterær gennemgang af væsentlige træk ved 

oplysningstiden, bl.a. baseret på de to Systime-bøger: ”Brug  

Litteraturhistorien” og ”Litteraturens huse”. 

Immanuel Kant: ”Hvad er oplysning” Litteraturens Huse p918 

Jean-Jacques Rousseau af Emile eller Om opdragelsen  (1762) 

Litteraturens huse p916 

Supplerende stof: 

Filmen ”En Kongelig affære” af Nikolaj Arcel. 

Kan ses på Filmcentralen 

 

Romantikken: 

Kernestof: 

Adam  Oehlenschlager: Guldhornene (1802) 

HC Andersen: ”Danmark mit Fædreland” (1850) 

Grundtvig : ”Den Signede Dag” (1826) 

Steen Steensen Blicher: ”Sildig Opvaagnen” (1828) 
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Elevfremlæggelse af billeder fra romantikken. 

Supplerende stof: 

Uddrag fra You Tube filmene: 1800-tallet på vrangen af Liv Thomsen, DR 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Information om generelle træk ved oplysningstiden. 

At læse et drama i ældre stil. 

At læse uddrag fra dramaet op i lydform (på mobiltelefon) 

Generelle træk og forskellige strømninger i romantikke 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, arbejde to og to 

Skriftligt arbejde: Sammenlignende analyse af HC Andersen ”Danmark mit 

fædreland ” og Peter Carlsens ”Friheden fører folket”  

 

  



 

Side 7 af 16 

Titel 5 

 

Det moderne gennembrud og det folkelige gennembrud 

Indhold Litteratur: 

Kernestof: 

Litteraturens moderne gennembrud (Om Georg Brandes) 

Brug litteraturhistorien p195 

 

Henrik Pontoppidan . Ane-Mette (1887) 

Brug litteraturhistorien p191 

 

Herman bang – Pernille (1880) 

Brug litteraturhistorien p186  

 

Uddrag af filmen baseret på Ibsens Et Dukkehjem: 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-

dukkehjem 

 

Martin Andersen Nexø:  

Pelle erobren (1909) 

Brug Litteraturhistorien p204 

 

Supplerende stof: 

Uddrag fra You Tube filmene: ”1800-tallet på vrangen”, Liv Thomsen DR 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

10 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Brandes indflydelse på tiden 

Skrivegenrer: Øvelse i impressionistisk tekstskrivning, med henblik på at 

forstå Herman Bangs skrivestil. 

-Realisme og impressionisme  

-Sædelighedsfejden - kvindefrigørelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 

 

 

Retur til forside 

 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52120/et-dukkehjem
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 6 

 

Filmanalyse 

Indhold  

 

Kernestof: 

Kortfilmen ” Pistol” af Anders Thaulow fra Filmcentralen (2016) 

Omfang 

 

4 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Grundlæggende analytiske redskaber, bl.a. om de filmiske virkemidler (lyd, 
lys, klipning, fotografering, fakta- og fiktionskoder) 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

Eksperimentelt arbejde, hvor eleverne skulle skrive impressionistiske tekster 

 

 

 

 

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

Titel 7 

 

Mellemkrigstiden 

Indhold  

Kernestof: 

Tom Kristensen – Det blomstrende slagsmål  

Brug Litteraturhistorien p212 

 

 

 

Omfang 

 

4 timer 4 dobbelttimer 

 

Særlige fokuspunkter Kende til ekspressionisme 

Kende til kulturradikalisme 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning  
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Gruppearbejde om vigtige strømninger i 1950 og 1960érne: 

Eksistentialisme, Heretica, Vindrosen, Tove Ditlevsen, Eks skolen  

 

 

 

 

 

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

 

Titel 8 

 

Essay 

Indhold Kernestof: 

Link til sproget.dk - sprogøvelser 

Sprognævnets kommaøvelser, Dansk Sprognævn 

 

Skriftligt arbejde med henblik på at opøve egen sprollig stil 

 

Skri essay om prostition på baggrund af følgende tekster:  

Lasse Skytt, Jyllandsposten 2011: ”Meget mere end sex og  

Helene Navne, Politiken 2013: ”Hver eneste gang var et overgreb”. 

Omfang 

 

8 lektioner af 60 min. 

Særlige fokuspunkter Arbejde med skriftlighed 

Arbejde med sproglig stil 

Arbejde med sætningskonstruktion 

Arbejde med essayet som genre 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt arbejde 

Læreren som coach for eleverne 

Formativ feed-back 

 

 

 

Skriftlig opgave: Skriv et essay om prostitution 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 9 

 

Medier og journalistik 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

Kernestof: 

Peter Lauritsen 17. April 2012, Dagbladet Information: ”Overvågning er 

underholdning. 

Ralf Christensen 25. Marts 2010, Dagbladet Information: Totalitær 

selvfedme”. 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

6  lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Fiktion og fakta 

- Nyhedsformidling og sandhed 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Gruppearbejde og klasseundervisning 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 10 

 

Argumentation og retorisk analyse af taler 

Indhold Kernestof: 

Håndbog til dansk kapitlerne Retorik (4.9), Argumentation (4.10) og 

Diskursanalyse (4.11) 

Supplerende stof: 

Jens Stoltenbergs tale (Oslo 2011) 

På video og som skrift 
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Omfang 

 

Ca 6  lektioner af 60 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Toulmins udvidede model, argumentationsformer, argumentationskneb, 
stilistisk analyse (objektiv/subjektiv, høj/lav/normal stil, billedsprog), 
kommentaren som skriftlig genre, diskursanalyse 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, alene arbejde 

 

 

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

Titel 11 

 

Virksomhedskommunikation 

Indhold Kernestof 

 

Håndbog til dansk kap. 4.12: Kommunikationsanalyse 

 

Analyse af Coca Colas kommunikation – webside, reklamer m.m. 

 

Analyse af en reklame af Carl Lagerfeld for H&M Med henblik på storytelling 

https://www.youtube.com/watch?v=9NYGtjVXcmw 

 

Analyse af udvalgte virksomheders hjemmesider med henblik på storytelling på 

hjemmesiden og andre platforme 

 

Analyse af udvalgt kommunikation fra elevernes virksomhedsforlagte 

undervisning (Eleverne var i praktik i 4 dage i en selvvalgt virksomhed). 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 8 lektioner af 60 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Reklameanalyse 

- Virksomhedskommunikation 

 

Sproghandlingsteori, sproglig stil 

 

Undervisning lagt i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NYGtjVXcmw
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Virksomhedsforlagt undervisning, klasseundervisning, gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

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

Titel 12 

 

Eksistentialisme og moderne tid 

Indhold Kærnestof: 

Martin A. Hansen  

”Paradisæblerne” (1953) 

Litteraturens huse p 1010 

 

Karen Blixen 

Babettes gæstebud (1958) 

 

Klaus Rifbjerg  

”Det er blevet os pålagt” (1960) 

Brug litteraturhistorien p232 

 

Peter Seeberg  

”Patienten” (1961) 

Udleveret kopi i Moodle 

 

Villy Sørensen 

”Den giftefærdige jomfru” 1958 

 

Klaus Rifbjerg 

”Det er blevet os pålagt” (1960) 

 

Søren Ulrik Thomsen 

”Levende” (1981) 

 

Gabriel Axel 

”Babettes gæstebud” dansk film fra 1987 

 

Jan Sonnergaard 

”Sex” (1997) 

 

Helle Helle  

En stol for lidt (1993) 

 

Charlotte Weitze 

Biller (1996) 

 

Katrine Marie Guldager  

Voksne mennesker kan godt tale om sex (2009) 

 

Yahya Hassan 

Barndom (2013) 

 

Hassan Preisler 
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Af: Brun mands Byrde (2013) 

 

Supplerende stof: 

Alle analysevejledninger i Håndbog til dansk 

Samt 

 

Følgende kapitler i ”Brug litteraturhistorien, Systime”:  

1960érnes velstand, velstandens skyggesider,  

Forbrug og fremmedgørelse, Ungdomsoprøret,  

Krise og politisk aktivisme, 1980ér Lyrik,  

Historiens afslutning og det senmoderne, Flydende identiteter. 

 

 

 

 

Omfang 

 

 16 lektioner af 60 minutter 

Særlige fokuspunkter Gruppearbejde med gruppefremlæggelser 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arb 

Skriftligt arbejde 2. Sem – udover essay: 

To terminsprøvehæfter i dansk til almindelig terminsprøve og generalprøve i  

Netprøver : 

August 2011 

August 2017 

 

 

Retur til forside 
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