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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 19-20 

Institution Vestegnen Hf og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Kit Panduro Axelsen (KA)  

Hold 1daC05 19-20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1 Introduktion til tekstanalyse: Begyndelser 

2 Fakta og fiktion: Sandhed, løgn og fiktion 

3 Fortællinger om et syndefald 

4 Reklame og livsstil 

5 Taler i en terrortid 

6 Flygtninge i nyhedskredsløbet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til tekstanalyse: Begyndelser 

Indhold Faglige mål: 

– analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster, 

relateret til uddannelse, profession, historie og samfund  

– anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og 

nuanceret skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og 

situation  

 

Kernestof: 

Albert Camus: Faldet, 1957. Forside og uddrag af indledning. 

Ernest Hemingway: ”For sale. Baby shoes. Never worn”. Mini-novelle. 

Thøger Larsen: Udsigten til Randers, 1998. Kortprosatekst. 

Constantin Hansen: ”Kunstnerens søstre Signe og Henriette læsende i en bog”, 

1826. Kunstbillede.  

Helle Helle: Dette burde skrives i nutid, 2011. Romanuddrag. 

Herman Bang: Gennem Rosenborg Have, 1899. Novelle. 

Henning Mortensen: Begyndelse, 2010. Digt. 

Adda Djørup: Hjem, 2015. Novelle. 

Peter Qvortrup (tilrettelægger): Ritt, 2019 (uddrag 5 min.). Dokumentarfilm. 

Lars kepler: Hypnotisøren, 2009. Novelleuddrag. 

David Lagercrantz og Zlatan Ibrahimovic, 2011: Min historie – jäg är Zlatan 

Ibrahimovic, 2011. Uddrag af selvbiografi. 

Halgrimur Helgason: Stormland, 2005. Romanuddrag.  

Statsminister Lars Lykke Rasmussens nytårstale, 01.01.2017. Uddrag. 

Kursisternes selvvalgte reklamer indsat i det retoriske pentagram. 

 

Supplerende stof:  

Mads Rangvid, Mimi Sørensen: PERSPEKTIVER i Dansk. 

Dansklærerforeningen 2018. Grundbog. Kap. 1. (ibog) 

To analysemodeller til forløb 1 (eget materiale) 

 
Kursisternes produkter: 

Skriftligt selvportræt 

Biblioteksopgave: Analyse af bogforside og indledning 

Skriv om din første skoledag 

Skriftlig analyse af kortfilmen En stol for lidt 

 

Omfang 24 lektioner / 45 s. 
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Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til Canvas og Ludus.  

Oprette digitale portfoliomapper. 

 

Faglige begreber: 

Forforståelse, fortolkningshypotese, analyse, fortolkning, paratekst, åbne og 

lukkede tekster, åbningsmodeller (ab ovo, in medias res, in ultimas res), det 

udvidede tekstbegreb, danskfagets tre perspektiver (litteratur, sprog, medier), det 

retoriske pentagram. 

 

Da ingen af kursisterne har dansk som modersmål, og nogle behøver basale 

digitale kompetencer, indleder vi med det obligatoriske forløb, der har særligt 

fokus på kursisternes udtryksfærdigheder. Forløbet organiseres, så arbejdet med 

skriftlighed, mundtlighed og det multimodale indgår som en integreret del af 

undervisningen. Kursisterne skal præsenteres for grundlæggende begreber og 

metoder af betydning for udarbejdelsen af forskellige tekster.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdsformer: 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 

Pararbejde 

CL-øvelser 

Skriftligt arbejde med feedback fra lærer og medkursister 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 2 

 
Fakta og fiktion: Sandhed, løgn og fiktion 

Indhold Faglige mål: 

– diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og 

samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige 

former for kommunikation 

– læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og faglige sammenhænge 

og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

 – vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og 

kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling  

 

Kernestof: 

Udvalgte pressefoto. 

Folkeeventyr: Ulven kommer. 

Susanne Utzon: Hvornår er man for gammel til at få en baby? KD 10.09.2019. 

Karina Pedersen: helt ude i hampen – mails fra underklassen, 2016. Uddrag. 

file:///C:/Users/kipan/Desktop/Gammel%20pc/Skabeloner/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file:///C:/Users/kipan/Desktop/Gammel%20pc/Skabeloner/uvb-skabelon.doc%23ReturForside


 

Side 4 af 9 

Peter Qvortrup (tilrettelægger): Ritt, 2019 (hele filmen 58 min.). Dokumentarfilm. 

Lauritz Munch Petersen: Skyggen af en helt, 2015 (80 min.). Dokumentarfilm. 

Reklame for World Wildlife Foundation (WWF), 2009. 

 

Supplerende stof:  

Mads Rangvid, Mimi Sørensen: PERSPEKTIVER i Dansk. 

Dansklærerforeningen 2018.Grundbog. Kap. 2 og dele af kap. 10 og 

dokumentarfilmtyper og Skyggen af en helt. 

Filmcentralens filmleksikon: Filmiske virkemidler 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime 2015. Kap. 5.2; Analysevejledning 

til dokumentarfilm. 

 
Kursisternes produkter: 

Danskfaglig billedanalyse som lydaflevering (prøve) 

Omskriv en tekst til modsatte genre, fakta eller fiktion 

Videofilm (ca. 1 min.): Virkeligheden på jeres skole 

 

Omfang 

 

29 lektioner / 105 s. 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til Filmcentralens filmleksikon 

 

Faglige begreber: 

Fakta, fiktion, faktakontrakt, fiktionskontrakt, paratekster, tegn på autencitet, 

tegn på fiktionalisering, dokumentarfilmtyper, appelformer (logos, patos, etos). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdsformer: 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 

Pararbejde 

Matrixgrupper 

CL-øvelser 

Skriftligt arbejde med feedback fra lærer og medkursister 

Tur til udstillingen World Press Photo 2019.10.09 

 

 

Retur til forside 

 

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

 

Titel 3 

 

Fortællinger om et syndefald 
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Indhold Faglige mål: 

– læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og faglige sammenhænge 

og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

– analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster, 

relateret til uddannelse, profession, historie og samfund  

– anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og 

nuanceret skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og 

situation  

 

Kernestof: 

Biblen: Syndefaldet, 1. Mosebog kap. 3 

Mark Twain: Adam og Evas dagbog (1931) 
Kellogg's All-Bran Fruit'n Fibre: Eve (2008). J. Walter Thomsen, Brussel, 2008, 
reklame 

Anders Bodelsen: Drivhuset, 1965, novelle. 

 

Supplerende stof:  

Mads Rangvid, Mimi Sørensen: PERSPEKTIVER i Dansk. 

Dansklærerforeningen 2018.Grundbog. Kap. 3. 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime 2015. Kap. 3.1-3.5; 

Analysevejledning til romaner, noveller og kortprosa. 

 
Kursisternes produkter: 

Skriftlig og mundtlig (gruppearbejde) analyse af Anders Bodelsen: Drivhuset 

(novelle) 

 

Omfang 

 

16 lektioner / 60 s. 

Særlige 

fokuspunkter 

Omskrivning af syndefaldsmyten til nyhedsartikel med brug af nyhedstrekanten. 

 

Faglige begreber: 

Motiv, tema, fortæller, synsvinkel, person- og miljøkarakteristik, 

tekstens konkrete og abstrakte elementer, intertekstualitet, perspektivering. 

 

Faglige begreber til billedanalyse:  

Præsentation, motiv, tid og sted, komposition, linjer og beskæring, personer og 

ting, farver, lys, temaer, stil, tekst, sammenligning og referencer, hensigt. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdsformer: 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 

Pararbejde 

CL-øvelser 

Skriftligt arbejde med feedback fra lærer og medkursister 

 

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

 

Titel 4 

 

Reklame og livsstil 

Indhold Faglige mål: 

– planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede 

skriftlige, mundtlige og multimodale tekster ved brug af teksttyper, der er 

relevante i forhold til emner og kontekster inden for profession, uddannelse og 

samfund  

– sammenligne og gå i kritisk dialog om egne og andres skriftlige, mundtlige og 

multimodale produkter, herunder om formål, målgruppe, genre og sproglig stil 

og grammatisk forståelse 

 – vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med 

relevans for profession, uddannelse og samfund 

 
Kernestof: 

Reklame fra Godmorgen. Rynkeby Foods A/s 

Reklame fra Marc Lauge A/S 

Reklame fra Arla Foods 

Reklame fra Lactalis Scandinavia 

Reklame fra Gabor Shoes AG. 

 

Supplerende stof:  

”Reklame og livsstil i iDansk. Systime 2019. 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime 2015. Kap. 5.6; Analysevejledning 

til trykte reklamer. 

 
Kursisternes produkter: 

Udarbejde en reklame for en ny sodavand. 

 

Omfang 

 

12 lektioner / 20 s. 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige begreber: 

Livsstil, Segmenter: demografiske og ideologiske, minervamodellen, livsformer, 

forbrugslivsstil, AIDA-modellen, billedmæssige virkemidler. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 

Pararbejde 

CL-øvelser 

Projektarbejde i form af reflekteret udarbejdelse af trykt reklame. 

Feedback fra lærer og medkursister. 

 

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

 

Titel 5 

 

Taler i en terrortid 

Indhold Faglige mål: 

– forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor 

samfund, professioner og uddannelse  

– anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og 

nuanceret skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og 

situation  

 

Kernestof: 

George Bushs tale 9/11 Adress to the Nation (video). Fokus: kropssprog, gestik, 

talens virkning. 

Richard Drews fotografi af faldende mand, 11. september 2001 

Poul Nyrup Rasmussen: Tale ved SID's kongres, 13. september 2001 

Lone Hørslev: Ground Zero, fra digtsamlingen Lige mig, 2007 

Ulla Dahlerup: Tale til dansk Folkepartis årsmøde, 2003 (uddrag) 

Helle Thorning-Schmidt: Tale ved mindehøjtidelighed på Østerbro, 2015 
Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved mindehøjtidelighed for 
terrorangrebet i Sri Lanka, 2019 

Patrick overlevede Breivik – ramt af terror, 2019 (dokumentarfilm, 13 min.) 

 

Supplerende stof:  

Mads Rangvid, Mimi Sørensen: PERSPEKTIVER i Dansk. 

Dansklærerforeningen 2018.Grundbog. Dele af kap. 5. 

Introduktion til dansketaler.dk  

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime 2015: Analysevejledning til taler 

(retorik) 

 
Kursisternes produkter: 

Udarbejde en tale skriftligt som afholdes mundtligt 

 

Omfang 

 

20 lektioner / 25 s. 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige begreber: 

Terrorisme- definition, det retoriske pentagram, en tales opbygning, talegenrer 

(informativ tale, lejlighedstale, politisk tale), funktioner (informere, skabe 

stemning, overbevise), appelformer (logos, etos, patos), stilistiske figurer 

(gentagelser, fx anafor, antitese, retoriske spørgsmål, triade (3 led), bogstavrim 

(allitteration, assonans), billedsprog (sammenligning, metafor, besjæling, 

personifikation). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 
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Pararbejde 

CL-øvelser 

Refleksionsskrivning over taleemne 

Skriftligt og mundtligt arbejde i udarbejdelse og afholdelse af tale 

Feedback fra lærer og medkursister. 

 

 

Retur til forside 

 

 

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

 

Titel 6 

 

Flygtninge i nyhedskredsløbet 

Indhold Faglige mål: 

– gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for 

uddannelse og samfund  

– ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre 

læsning af relevans for uddannelse, profession og samfund og efterfølgende indgå 

i kritisk dialog om denne læsning 

 – analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster, 

relateret til uddannelse, profession, historie og samfund  

 

Kernestof: 

Carl Emil Arnfred m.fl.: Flygtningepres åbner for ny kurs, Politiken 10. 

september 2015 

Kursisternes selvvalgte nyhedsartikler 

Pressefoto af Sigrid Nygaard/Polfoto/Ritzau Scanpix: Billedet af 

”spyttemanden”, 7. september 2015 

Pressefoto af Michael Drost-Hansen/Polfoto/Ritzau Scanpix. Billedet af 

politimand, der leger med 6-årig syrisk pige, 9. september 2015 

 

Supplerende stof:  

Mads Rangvid, Mimi Sørensen: PERSPEKTIVER i Dansk. 

Dansklærerforeningen 2018.Grundbog. Dele af Kap. 11. 

Introduktion til mediearkivet Infomedia 

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime 2015: Analysevejledning til 

nyhedsjournalistik  

Connie Paldam m.fl: iDansk, Systime 2019: Analysevejledning til pressefoto. 
 
Kursisternes produkter: 

Udvælge pressefoto + tekst fra udstillingen World Press Photo, indsætte det i 

en Wordfil og lave en skriftlig analyse af fotoet. 
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Frivillig opgave: Skriv en nyhedsartikel over nyhedstrekanten. 

 

Omfang 

 

20 lektioner / 20 s. 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige begreber: 

Nyhedstrekant, nyhedskriterier, informerende tekster, opinionstekster, rubrik, 

underrubrik, brødtekst, begreber til analyse af pressefoto ifølge analysevejledning. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdsformer: 

Korte læreroplæg 

Klassedialog 

Pararbejde 

CL-øvelser 

Skriftligt arbejde med feedback fra lærer og medkursister 

Quizzer 

Holdevaluering af de 6 forløb. 

 

Retur til forside 
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