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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC  

Uddannelse HF  

Fag og niveau Dansk som andetsprog B niveau 

Lærer(e) Anne Marie Petersen og Annette Lundbak Krabbe (ALK) 

Hold 1daB10 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion 

Titel 2 Det nære og det globale 

Titel 3 Velfærdssamfundet 

Titel 4 Køn, frihed og frisind + Periode: Det moderne gennembrud 

Titel 5 Sprog og kultur 

Titel 6 Processkrivning og feedback 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for 
hvert forløb) 

 

 

Titel 2 

 

Det nære og det globale – i et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv. 

Indhold Sara Omar: Dødevaskeren (2017) (værk) 
”Kairo – et studium i kaos” af Kristian Lindberg, Berlingske Tidende, 23.3.99 
”Laudrup over alle grænser” uddrag af Birger Riisager: Oplevelser og rejsetips – 
skrevet af kendte danskere, 1996. 
”Rygsækrejse i Latinamerika” – lytteøvelse (fra Birte Langgaard: Ordet er frit, 
2004) 
”David fortæller om sin rejse til New York” – lytteøvelse (fra Birte Langgaard: 
Ordet er frit, 2004) 
 
Kursisternes egne bidrag i form af fotos af det globale i det nære 
 
”Family” (2001) Dokumentarfilm, instr. Sami Saif (værk) 
Papir om fakta- og fiktionskoder i dokumentarfilm, om filmiske virkemidler og 
fiktions- og faktagenrer 

 

Ordforrådsøvelser 

Titel 1 

 

Introduktion 

Indhold Læreplan for Dansk som andetsprog, august 2017. 

PPT om faget 

H.C Andersen: Danmark mit fædreland (1850) 

Isam B: I Danmark er jeg født (2007) 

Adam Oehlenschläger: Danmarkssang (1819) 

Halfdan Rasmussen: Noget om helte (1955) 
”Dorthe har en bøn til ALLE rygerne: Vil I ikke nok holde op med den vane” 
BT, 28. maj 2018 

Stilfigurer og rimoversigt 

Barbara Fisher-Hansen m.fl.: Grammatikken – håndbog i dansk grammatik for udlæn-

dinge + øvelser 

Ordlister 

Projekt:  Første- og andetsprog 

 

Ordforrådsøvelser 

 

Omfang Ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til faget gennem ældre tekster og nyere remediering af samme. Fo-

kus på de mange sprog i klassen, ligheder og forskelle mellem dem og dansk samt 

intro til redegørelse for synspunkter og diskussion af synspunkter. Intro til og 

brug af faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler med et fagligt formål samt 

øvelser i grammatik. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klassesamtale, læreoplæg, gruppearbejde og gruppefremlæggelser. 
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Omfang 

 

Ca. 100 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Med stigende kompleksitet er målet, at kursisterne skærper deres blik for, hvordan 

sprog og kultur hænger sammen og øger deres sproglige bevidsthed. Gennem 

praktiske eksempler og kursisternes egne erfaringer arbejdes med viden om og 

vinkler på sprog og kultur.  
Kursisterne skal læse og forstå skrevne tekster på dansk i forskellige genrer af en 
vis længde om almene og faglige emner.  
Tekster beskrives i et sprogligt perspektiv med faglig terminologi og perspektive-
res kulturelt, samfundsmæssigt og historisk. 

Kursisterne skal desuden arbejde med deres kommunikative kompetencer, herun-

der fluency. 
Der er endvidere fokus på det danske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt - og gruppearbejde, læreroplæg og individuelle fremlæg-

gelser 

 

 

Titel 3 

 

Velfærdssamfundet - i et sprogligt, litterært og mediemæssigt perspektiv 

Indhold Det danske velfærdssamfund. Indfødsretsprøven 2018. 
  
FN´s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) 
  
Jeppe Åkjær: ”Jens Vejmand” (1905) 
   
Henrik Pontoppidan: ”Nådsensbrød” (1885) 
 
Nordahl Grieg: ”Til Ungdommen” (Kringsat af fjender) (1936) (læst tekst og hørt 
sang sunget af Sissel Kyrkjebø ved mindekoncert efter terrorangrebet i Norge.)   
  
Filmklip: Gunilla Bergström: ”Nej! sagde Alfons Åberg” og ”Alfons og Hamdis  
soldaterfar” 
 
Vita Andersen: ”Hun ser godt ud” fra Tryghedsnarkomaner, 1977 
 
Projekt om ældre og velfærdsstaten i historisk perspektiv:  
 
Velfærdsstaten, uddrag fra Sider af dansk kultur af Anne Nicolaisen (2007) (historisk 
overblik over velfærdssamfundets udvikling) 
 

Tre skæbnefortællinger - Alma, Frederik Hallas og Peter Jørgensen. 

 http://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/fattiggardenes-historie/ 
Maleri af Erik Henningsen: ”Sat ud” (1892) 

Ældrepleje i dagens Danmark: 

https://www.sst.dk/da/aeldre 

Undersøgelse på nettet om uddannelser i arbejdet med ældrepleje 

www.denoffentlige.dk: 

http://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/fattiggardenes-historie/
https://www.sst.dk/da/aeldre
http://www.denoffentlige.dk/
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”Ny undersøgelse af ældreplejen: Dokumentation har overtaget tid til omsorg” 

Debat: Økonomi til de ældre, af Dorthe Ullemose, spidskandidat (DF), 8. novem-

ber 2017 

Ordforrådsøvelser 

 

Omfang 

 

Ca. 70 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisterne skal kunne  

-læse og forstå skrevne tekster på dansk i forskellige genrer af en vis længde om 
almene og faglige emner 
-redegøre for indhold, synspunkter, argumentation og sproglige særtræk i dansk-
sprogede tekster  
- analysere og fortolke fiktive og ikke-fiktive tekster med anvendelse af faglig ter-
minologi og grundlæggende danskfaglig metode  

- perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster kulturelt, samfundsmæssigt og histo-
risk  

- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning  

- navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle me-
dier  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Associationsarbejde: Brain-storming på emnet, klassesamtale, individuelt - og 

gruppearbejde, læreroplæg og individuelle fremlæggelser 

 

 

Titel 4 

 

Køn, frisind og frihed + Periode: Det moderne gennembrud 

- i et sprogligt, litterært og mediemæssigt perspektiv 

Indhold Om begrebet ”Frisind” (fra Danmarks-kanon) 
https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/frisind/ 
 

FN’s kvindekonvention 

http://dansk.kvinnorsrattigheter.org/1-kvindekonventionen-og-beijing-

handlingsplanen/ 

 
Mathilde Fibiger: Af ”Clara Raphael – Tolv Breve” (1851) 
 
Henrik Ibsen: ”Et Dukkehjem” (1879 ) tekst og TV-spil (værk) 
 

”Suffragette” spillefilm, instr. Sarah Gavron (2015) 

 

”Danskerne og kristendommen” fra Sider af dansk kultur af Anne Nicolaisen (2007)  

  

Amalie Skram:” Constance Ring” (1885) uddrag 

 

Billeder: C.W. Eckersberg ”Bella og Hannah” M.C. Nathansens ældste døtre (1820) 

 

Mimi Sørensen m.fl.: ”Da Danmark blev moderne” uddrag fra Brug litteraturhisto-

rien (2014) 

 

https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/frisind/
http://dansk.kvinnorsrattigheter.org/1-kvindekonventionen-og-beijing-handlingsplanen/
http://dansk.kvinnorsrattigheter.org/1-kvindekonventionen-og-beijing-handlingsplanen/
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Henrik Pontoppidan: ”Nådsensbrød” (1885) 

Edith Södergran:”Vierge Moderne” (1916) 

  

PP Oversigt over litteraturhistoriske perioder 

 
Teori og begreber til litterær analyse: materiale fra lærer. 

Ordforrådsøvelser 

Omfang 

 

Ca. 130 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Kursisterne skal udvikle deres kompetencer i redegørelse for indhold, synspunkter, 
argumentation og beskrivelse af sproglige særtræk i dansksprogede tekster. De skal 
også analysere og fortolke fiktive og ikke-fiktive tekster med anvendelse af faglig 
terminologi og grundlæggende danskfaglig metode.  
Et andet kompetencemål er at kunne analysere og vurdere teksters kommunikative 
betydning og forholde sig kritisk til tekster og den sammenhæng, de indgår i. 

Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et udvalg af primært skønlitterære 
tekster. Fokus er på historisk, æstetisk og tematisk læsning, herunder med vægt på 
teksternes betydning og funktion i samtiden og i eftertiden.  
Her indgår fiktive tekster fra perioden 1870-1890, der udgør den litteraturhistoriske 
periode Det Moderne Gennembrud. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Associationsarbejde: Brain-storming på emnet, klassesamtale, individuelt - og grup-

pearbejde, læreroplæg.  

 

 

  

Titel 5 

 

Sprog og kultur - i et sprogligt, litterært og mediemæssigt perspektiv 

Indhold Retorik og argumentation: 

Forfatteren Sara Omars nytårstale i avisen 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sara-omars-nytaarstale-til-sine-medsoestre-du-kan-bryde-fri 

 

Dronningens nytårstale 31.12.2018 

http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2018 

 

Lærerpapir om retoriske virkemidler og argumentation 

 

Nyhedsformidling: 

Ledende artikel: Et par fra Madsen: Giv danskerne en gave, Margrethe: sæt dig selv 

på valg. Ekstra Bladet 16.4.2015 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/giv-danskerne-en-gave-margrethe-saet-

dig-selv-paa-valg/5523973 

 

Fra giraf til guf. Ekstra Bladet, 10.2.2014 

 
Debat: Velfærd. Giv os Danmark tilbage, af Mette Rahbek, Alternativet på Fyn, 
15.1.19 
https://www.fyens.dk/debat/Velfaerd-Giv-os-Danmark-tilbage/artikel/3315571 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sara-omars-nytaarstale-til-sine-medsoestre-du-kan-bryde-fri
http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2018
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/giv-danskerne-en-gave-margrethe-saet-dig-selv-paa-valg/5523973
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/giv-danskerne-en-gave-margrethe-saet-dig-selv-paa-valg/5523973
https://www.fyens.dk/debat/Velfaerd-Giv-os-Danmark-tilbage/artikel/3315571
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Svend Brinkmann: Landet, der holdt op med at give mening, Berlingske, 
07.05.2019 (uddrag) 
 
Hermann Bang: ”Branden” (1899)(uddrag) 
 

Avisen i undervisningen, mediehåndbogen om nyhedskriterier: 

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

 

Lærerpapir om nyhedskriterier, nyhedstrekanten og pentagrammet. 

 

Varianter af det danske sprog: 

Bandeord - tema på hjemmesiden Sproget.dk: 

http://sproget.dk/temaer/bandeord/bandeord.html 

 

Multietnisk dansk – tema på hjemmesiden Sproget.dk: 

https://sproget.dk/temaer/ungdomssprog/multietnisk-dansk 

 

Multietnolekter, fra Sprogets veje, Agnete Elmose m.fl. (2004). 

 

Mange slags dansk – slang, bandeord, skældsord, klicheer og andet, fra ”Danske stemmer” 

af Birte Langgaard (2008). 

 

Eksempel på multietnolekt: Alis nytårstale – Gay eller Gangster fra julekalenderen Yal-

lerup Færgeby, DR, 31/12-2007 

 

Individuelt læste litterære tekster på kursisternes førstesprog oversat til dansk 

med efterfølgende mundtlige fremlæggelser. 

  

Ordforrådsøvelser 

 

Omfang 

 

Ca. 60 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisterne skal kunne redegøre for indhold, synspunkter, argumentation og sprog-
lige særtræk i dansksprogede tekster.  
Kursisterne skal desuden kunne analysere og fortolke tekster med anvendelse af 
faglig terminologi og grundlæggende danskfaglig metode.   
Der arbejdes mod at kunne perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk, samt analysere og vurdere teksters kommunikative 
betydning.  

Kursisterne skal kunne anvende viden om argumentation, appelformer og andre 
retoriske virkemidler samt om varianter af dansk sprog og kunne analysere nyheds-
artikler. 

Fokus på det sammenhængende og forholdsvis flydende sprog, samt formuleringer 
af egne synspunkter i præsentation, samtale og diskussion på dansk om almene og 
faglige emner. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klassesamtale, individuelt - og gruppearbejde, læreroplæg og individuelle fremlæg-

gelser. 

 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/
http://sproget.dk/temaer/bandeord/bandeord.html
https://sproget.dk/temaer/ungdomssprog/multietnisk-dansk
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Titel 6 

 

Processkrivning og feedback 

 

Indhold Debatindlæg: 

Angela Brink: Danske kvinder er som arabiske mænd. 

Debatindlæg fra Jyllandsposten 8.6.2014 (Vejledende opgavesæt 1 DSA B) 

 

Analyserende artikel: 

Niels Hav: ”Digteren”, 1995 

Om Kierkegaard og valget: 

https://www.youtube.com/watch?v=vYA8NqMPoOM 

 

Eksamenssæt fra 30.5.2018: 

Per Michael Jespersen: ”Skrump dig smuk” Politiken den 18. september 2010. 
Etgar Keret: ”Nagelfaste regler” fra novellesamlingen ”8% af ingenting” fra 2006 

 

Omfang 

 

Ca. 20 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på sproglig korrekthed i skrift.  
Der arbejdes produktivt og refleksivt med kursisternes udtryksfærdighed og her 
med særligt fokus på kursisternes skriftlige udtryksfærdigheder.  

Løbende evaluering på kursisternes skriftlige tekster, feedback på skriftlige opga-

ver, der er lavet under prøvelignende forhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Oplæg fra lærer om skriftlighed, modeltekster og rammer for udvalgte skrivegen-

rer. 

Skriftligt arbejde: processkrivning og genaflevering, skriftlig refleksion. 

Individuel skriveproces, peer response, skrive videre og aflevere. Feedback fra 

lærer og kursisten genafleverer sin tekst. Mundtlig og skriftlig feedback fra lærer på 

den endelige tekst.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYA8NqMPoOM

