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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Brian Stevn Hansen (BSH) bsh@vucv.dk 

Hold 3daA01 18-19 

Bemærkning  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Tekstanalyseredskaber 

Titel 2 Transit - KØS 

Titel 3 Retorik og argumentation 

Titel 4 Nyhedsformidling 

Titel 5 Den tidlige litteratur 

Titel 6 Romantikken, musikken og lyrikken 

Titel 7 Levende billeder med ord og vinger 

Titel 8 Det moderne gennembrud 

Titel 9 Modernismer og realismer 

Titel 10 
Grubbearbejde 

Titel 11 Skriftlighed og stil 

 
 

 
 
 
 
 



 

Side 2 af 12 

 

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

Retur til forside 

 

 

Titel 1 

 

Tekstanalyseredskaber 

Indhold Holdets grundbog hele året har været: 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – Litteratur, sprog, medier. 

Dansklærerforeningens Forlag og Systime, 2015 

Vi har overordnet arbejdet med hele bogen med undtagelse af diskursanalyse, 

sætningsopbygning og reklamer 

 

Individuelt valgt roman – værk 1 

American girl in Italy – Ruth Orkin 1951 (fotografi) 

Om portrætgenren – eget materiale 

Portræt af Mia Lyhne – Søndag 

Danish mother seeking – visit Denmark reklame via youtube 

Interview med Anders Lund Madsen via youtube, der viser at Danish mother 

seeking er en reklame 

Uro i forstæderne: Leif Panduro 

Jacob Ejersbo: Blomster 

Lars Saabye Christensen: Gæsten 

Soya: Idyl 

Benny Andersen: Årstiderne 

Martin Andersen Nexø: Lønningsdag 

Om hvordan man citerer korrekt: http://studypedia.au.dk/formalia/citat/ 

Om plagiat: http://stopplagiat.nu/ 

 

Omfang 

 

Ca. 65 lektioner a 45 min.  

Ca. 250 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Screening 

Genrer 

Fakta- og fiktionskoder og modtagerforventninger/kontrakt 

Litteraturteori og litterær metode 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 

analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. 

Generel viden om analyse og fortolkning også ifht. det udvidede tekstbegreb 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Selvstændigt projektarbejde omkring de valgte romaner 

 

Retur til forside 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Transit - KØS 

Indhold Kunstprojekt i et tæt samarbejde med kunstnerne Tina Enghoff, Kent Klich og 

KØS - museet for kunst i det offentlige rum.  

Kursister og kunstnere arbejdede sammen i en række fotografiske workshops, hvor 

de i fællesskab undersøgte det at være 'i transit' som henholdsvis flygtning og 

gymnasieelev i Danmark. De fotografiske undersøgelser tog afsæt i et møde med 

flygtningen Brhane Tesfaalem fra Eritrea. Ved workshopforløbets afslutning blev 

et udvalg af elevernes fotografier vist som en del af Transit-udstillingen, hvor alle 

kursister havde mindst et fotografi med. 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner a 45 min.  

Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag  

Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 

medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber 

Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, 

hvor fagets viden og metoder anvendes. 

Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske 

sammenhænge  

Produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab 

til remediering. 

Visuelle udtryksformer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Oplæg ved kunstnere og flygtning 

Workshop 

Gruppearbejde 

Selvstændigt arbejde med at tage billeder 

Projektarbejde i samarbejde med kunstnere og museum om at lave udstillingen 

 

Retur til forside 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

 Retorik og argumentation 

Indhold Niels Svanborg: Parallelsamfundet som politisk trylleord - 

Kommunikationsforum.dk. Analyse af nytårstale med vægt på 

ordvalgsargument.  

 

Kampen om sproget 4, magtens sprog - DR 

 

Eksempel på gendrivelse: 

https://www.youtube.com/watch?v=ylkOAtifuJ0  

 

Statsministers nytårstale 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=nnNgbGmHCCE&feature=youtu.be  

 

Iben Maria Zeuthen: Hele Danmarks Ghita, radio 24/7 

https://www.24syv.dk/programmer/24syv-dokumentar/49576480/hele-

danmarks-ghita-1  

 

21- søndag - statsministeren og Mette Frederiksen i duel, DR 

https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-8/21-soendag-2019-

03-31  

 

Selvfundne tekster 

 

Omfang 

 

Ca. 30 lektioner a 45 min.  

Ca. 75 sider 

Særlige fokuspunkter Retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, 

appelformer og argumentation 

Sproglig analyse, fortolkning og vurdering 

Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 

argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

Kommunikationsanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Egne taler 

 

Retur til forside 

 

 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
https://www.youtube.com/watch?v=ylkOAtifuJ0
https://www.youtube.com/watch?v=nnNgbGmHCCE&feature=youtu.be
https://www.24syv.dk/programmer/24syv-dokumentar/49576480/hele-danmarks-ghita-1
https://www.24syv.dk/programmer/24syv-dokumentar/49576480/hele-danmarks-ghita-1
https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-8/21-soendag-2019-03-31
https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-8/21-soendag-2019-03-31
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Nyhedsformidling 

Indhold Lasse Jensen: Klima? – Nej, lad os hellere snakke om vejret, klumme i 

Information 17/12 - 14 

Filip Wallberg: Hvad virker i virkeligheden viralt? - kommunikationsforum.dk 

Lea Ostenfeld Bitsch: Metroxpress satser på følelser, forførelse og WTF-faktoren 

- Journalisten 21/4-15 

Webinarer fra Avisen i Undervisningen. Holdet fulgte live webinar 28/11 - 

(https://aiu.dk/nyhedsugen/ungdomsuddannelse/webinarer-til-klassen)  

Kurt Strand: Mennesker og medier 3/5 2019 Skal Rasmus Paludan bestemme 

valgsdagsordenen?, DR P1 

Oplæg om kildekritik og falske nyheder på Rødovre Bibliotek 

Selvfundne tekster 

 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner a 45 min. 

Ca. 100 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag   

Nyhedsformidling 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Webinar 

Individuelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
https://aiu.dk/nyhedsugen/ungdomsuddannelse/webinarer-til-klassen
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Den tidlige litteratur 

Indhold Holdets grundbog til Litteraturhistorien har været: 

Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien – på langs 

og på tværs. Systime 2015 

Vi har læst kapitlerne om Middelalderen, Barokken, Oplysningstiden, 

Romantikken, Det moderne gennembrud, Modernisme og realisme og uddrag 

af de øvrige kapitler. 

 

Folkeeventyr: Slangen og den lille pige, Torbens datter 

Kunsteventyr: H.C. Andersen: Klodshans 

Charlotte Weitze: Villy 

Carl-Johan Bryld: Fra runer til graffiti, uddrag om middelalderens litteratur og 

folkeviser 

Axel Olrik: Episke love i folkeeventyr 

Materiale om folke- vs. kunsteventyr 

Aktantmodel 

Berettermodel 

Kontraktmodel 

 

Ordbog over det Dansk Sprog via link 

Folkeviser: Ebbe Skammelsøn og German Gladensvend 

 

Liv Thomsen: Thomas Kingo: Digter af Guds nåde, DR2 2009 via CFU 

Salme: Kingo: Keed af Verden og kier ad Himmelen og  

N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45. min 

Ca. 75 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Komedie og drama 

Tekster fra oplysningstiden 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med 

kultur og samfund i et historisk perspektiv 

Folkeviser og eventyr og deres genrekarakteristika 

Tekstanalyse og fortolkning 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med 

kultur og samfund i et historisk perspektiv 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Gruppearbejde 

Individuelt arbejde 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Romantikken, musikken og lyrikken 

Indhold Den danske sang er…? Værk 2 

Kai Hoffmann: Den danske sang er en ung blond pige 

Værkarbejde med udgangspunkt i den debat der foregik, da det kom frem, at en 

underviser på CBS havde følt sig krænket over sangen. Kursisterne researchede 

sagen og fandt tekster til dokumentation på internettet. Afgrænsning ifht. relevans 

til emnet. 

 

Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Der er et yndigt Land 

Mads Hansen: Jeg ved hvor der findes en have så skøn 

Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen Mast 

Schack Staffelt: Indvielsen 

H.C. Andersen: Danmark mit fædreland, Klokken 

St. St. Blicher: Cecilia - spillefilm af Hans Christian Nørregaard baseret på 

Hosekræmmeren, DR 1991, streamet via CFU 

Søren Kierkegaard: uddrag af Enten – Eller 

N.F.S. Grundtvig: De levendes land 

Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, DR streamet via CFU 

Tove Ditlevsen: De evige tre 

Morten Nielsen: Skæbne 

Emil Aarestrup: Var det Synd? 

Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen 

Selvfundne tekster 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner a 45 min. 

Ca. 70 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Tekster fra Romantikken 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med kultur 

og samfund i et historisk perspektiv. 

Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske 

sammenhænge 

Analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation 

Demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 

Navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle 

medier 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Individuelt projektarbejde med skriftlig aflevering - værk 2 

 

Retur til forside 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Levende billeder med ord og vinger 

Indhold Værk 3: Torben Skjødt Jensen: Væbnet med ord og vinger - En film om 

Michael Strunge og hans tid, Filmen lånt via CFU, supplerende materiale fra 

Gyldendals litteraturportal: 

https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Vaebnet 

_med_ord_og_vinger/Michael_Strunge_medieret.aspx  

 

I vores blod (kortfilm af Guillaume Seinez) via filmcentralen 

 

Rashaad Ernesto Green: Umoden, kortfilm, 2008 via filmcentralen 

Elleman i frøperspektiv: https://www.youtube.com/watch?v=Yd-JtwaNBhs  

 

NRK: SKAM (norsk) via https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/skam  

 

Vores grundbog er i dette forløb suppleret med filmcentralens leksikon: 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog  

 

Michael Strunge: Natmaskinen 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min. 

Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Arbejde med tekstanalytiske begreber og metoder i samspil med andre 

udtryksformer, herunder visuelle og auditive 

Sprogiagttagelse 

Samspillet mellem kunstner, kunst og samfund 

Den lyriske genres karakteristika 

Medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler  

Analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og historiske 

sammenhænge 

Remediering 

Dokumentarfilm 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Individuelt projektarbejde med skriftlig aflevering - værk 3 

 

Retur til forside 

file:///D:/System_slet_ikke/Skrivebord/OB_1A08/VUC/Dansk/1A08%20(ob)/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Vaebnet%0b_med_ord_og_vinger/Michael_Strunge_medieret.aspx
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Vaebnet%0b_med_ord_og_vinger/Michael_Strunge_medieret.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Yd-JtwaNBhs
https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/skam
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
file:///D:/System_slet_ikke/Skrivebord/OB_1A08/VUC/Dansk/1A08%20(ob)/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Det moderne gennembrud 

Indhold Henrik Ibsen: Et dukkehjem. Værk 4 

Henrik Pontoppidan: Ørneflugt 

Claude Monet: Maleriet Impressions 

Herman Bang: Foran alteret og Impressionisme. En lille Replik. 

Amalie Skram: Karens jul 

J.P. Jacobsen: af Fru Marie Grubbe 

Mary og Frederiks bryllup i Vor Frelser Kirke: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_yLKhKIyS0  

 

 

Omfang 

 

Ca. 25 lektioner a 45 min. 

Ca. 150 sider 

Særlige fokuspunkter Forsat arbejde med analyse og fortolkning 

Litteraturhistorisk læsning i forbindelse med udvalgte tekster 

Tekster fra Det moderne gennembrud/ efter 1870 

Indblik i sprogets og litteraturens funktion og variation i dets samspil med 

kultur og samfund i et historisk perspektiv 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Individuelt projektarbejde med skriftlig aflevering - værk Kursisterne 

skrev eget drama som aktualiseret version af Ibsens forlæg + beskrivelse 

af Det moderne gennembruds periode 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/System_slet_ikke/Skrivebord/OB_1A08/VUC/Dansk/1A08%20(ob)/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.youtube.com/watch?v=h_yLKhKIyS0
file:///D:/System_slet_ikke/Skrivebord/OB_1A08/VUC/Dansk/1A08%20(ob)/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel  9 

 

Modernismer og realismer 

Indhold Jakob Ejersbo: Slangens vej – Værk 5 

Individuelt eller valgt i gruppe: Digtsamling - Værk 6 

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand 

Tom Kristensen: Nat i Berlin 

Norstrøm: Hvem kan sove i Berlin? – musikvideo via youtube 

Johannes V. Jensen: Interferens 

Karen Blixen: Sorg-agre - filmatiseret, streamet via CFU 

Martin A. Hansen: Roden 

Peter Seeberg: Patienten 

Klaus Rifbjerg: Nultime 

Per Højholt: Perioden 1-7, Så og så mange lærker 

Vita Andersen: Lænken 

Thomas Tranströmer: Trädet och skyen, Näktergalen i Badelunda, Air 

mail, epigram (svensk) 

Steffen Auring og Erik Svendsen: ”Realismer og Modernismer” uddrag 

Niels Martinov: ”Litterære ismer” uddrag om modernismens tre faser 

Bogprogrammet Bazar fra DR(1984): Klip med bl.a. Michael Strunge 

Helle Helle: En stol for lidt 

 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner a 45 min. 

Ca. 200 sider 

Særlige fokuspunkter Dansk litteraturhistorie efter 1870 med perspektiv til verdenslitteraturen 

Samspil mellem litteratur, kultur og samfund 

Arbejde med tekstanalytiske begreber og metoder 

Sprogiagttagelse 

Analyse og fortolkning af modernistiske tekster 

Analyse og fortolkning af realistiske tekster 

Belysning af forholdet mellem realistiske og modernistiske strømninger 

Modernitetserfaring 

Samfundskritik 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Læreroplæg 

Gruppearbejde 

Individuelt projektarbejde med skriftlig aflevering - værk 5 

Lydfil som aflevering af værk 6 

 

Retur til forside 

 

http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
http://fronter.com/vuc/links/files.phtml/536741f4b41a8.917791727$695083673$/Dokumenter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KXU4KCC6/uvb-skabelon.doc#ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 10 

 

Grubbearbejde 

Indhold Holberg: Epistel 89 

Blicher: Uddrag af Brudstykker af en Landsbydegns dagbog 

Supplerende: https://litteratursiden.dk/forfattere/steen-steensen-blicher 

og http://www.e-poke.dk/blicher_landsby_5_6.php  

H.C. Andersen: Hønse-Grethes familie 

Jørgen Johansen: Ny roman om Marie Grubbe imponerer, Berlingske 19. 

sep. 2014 

Charlotte Kastberg Kæseler: Syv forfattere og den sanselige Marie, via 

Horsens Bibliotek https://horsensbibliotek.dk/nyheder/bogtips/syv-

forfattere-og-den-sanselige-marie  

Underretningsformular til underretning om barn eller ung fra fagperson, 

Københavns kommune, professionsrettet tekst 

Når du er bekymret for et barn eller en ung - en handlevejledning, 

Københavns kommune, professionsrettet tekst 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner a 45 min. 

Ca. 140 sider 

Særlige fokuspunkter Yderligere bidrage til præsentation af et historisk bredt og genremæssigt 

varieret udvalg af tekster 

Samspillet mellem kunstner, kunst og samfund 

Litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer 

Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere 

løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes. 

Professionsretning 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Individuelt arbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/System_slet_ikke/Skrivebord/OB_1A08/VUC/Dansk/1A08%20(ob)/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 11 

 

Skriftlighed og stil 

Indhold Vi har arbejdet med de to prøvesæt til den relevante eksamensform 

www.Skriveportalen.dk  

Arbejde med fejltyper og øvelser via www.sproget.dk  

Infomedia 

Dansk sprognævns kommakursus: http://komma.edutasia.com/#1  

Anders Østergaard: uddrag af Guide til skriftlig dansk i HF, Systime 

 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner a 45 min. 

Ca. 40 sider 

Særlige fokuspunkter Fokus på godt og korrekt skriftsprog 

Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, 

diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. 

Kendskab til stil og skriftlig eksamen på HF – mulighed for at øve alle 

genrer og opgavetyper 

Væsentligste arbejdsformer Tekstproduktion 

Læreroplæg 

Individuelle øvelser via IT 
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