
 

 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin  Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj/juni 2020 
Institution  Hf & VUC KBHSYD. 

Uddannelse  Hf 

Fag og niveau  Dansk C 

Lærer(e)  Steffen Auring 

Hold  8daC719  

Holdet er et E-learningshold, der hovedsageligt har modtaget fjernundervisning på 
nettet med brug af Google sites og Classroom.  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 1  Litteratur 1 lyrik, dramatik, epik 

Titel 2  Retorik og argumentation 

Titel 3  Kortfilm og dokumentar 

Titel 4  Grammatik og samtaleteori 

Titel 5  Nyhedsformidling og sociale medier 

Titel 6  Litteratur 2 

 
   

Side 1 af 7 



 

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

 
Titel 1 
 

Litteratur 1: Lyrik, dramatik, epik 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
H.C. Andersen: “Den standhaftige tinsoldat” (1838) 
N.F.S. Grundtvig: ”Danmarks Trøst” (1820) 
Helle Helle: “En stol for lidt” (1996) 
Line Knutzon :”Først bli’r man jo født” (1994) - uddrag 
 
Supplerende stof: 
Blaksteen, Vibeke & Møller, Kirsten: ”Eventyr i dansk”, s. 8-14, (2005) 
Kjær-Hansen, B. & Bertelsen, T.S.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, 
uddrag af kap. 10,11, 12, systime (2012)- hvad er hhv. novelle, lyrik og drama. 
Dansklex (opslagsværk til fagbegreber). 
Diverse modeller til tekstanalyse 
Diverse youtube-videoer om sproglige virkemidler og analyse af noveller/digte 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 13 timer 
Sidetal: Ca. 47 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

● Kendskab til hovedgenrerne (epik, lyrik, dramatik) 
● Kendskab til centrale tekstanalytiske begreber 
● Træning i litterær analyse og fortolkning  
● Øvelse i skriftlig fremstilling 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/virtuel undervisning/blended learning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 2 
 

Retorik og argumentation 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
  
Kernestof: 
Mette Frederiksen, Tale til Godhavndrengene, 2019 
Villy Søvndals 1.maj-tale 2010 
Cheanne Nielsens tale til DF’s landsmøde 2016. 
"Bør skoler forbyde mobiler?", Politiken 10.10.2017 
 
 Supplerende stof: 
Darger, Birgitte m.fl.:” Begreb om dansk”, kap. 8 -”retorik og argumentation”, 
(2009) 
De tre appelformer – skematisk oversigt fra danskfag.dk 
Bo Weinreich: Øvelser i På de rigtige præmisser – lær at analysere argumenter, 1998. 
Peter Heller Lützen: ”Om ordenes betydning” og ”Ordvalgsargumenter” i Det 
sproglige i dansk, 2005 
Lærerproduceret materiale om retorik og argumentation bl.a. øvelser i 
argumentationsanalyse og værdiladning. 
Youtube-video om de tre appelformer 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  13 timer 
Sidetal: Ca. 48 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

● Kendskab til talegenrer, Ciceros pentagram, appelformer og retoriske 
virkemidler. 

● Retorisk analyse af taler. 
● Kunne vurdere talens funktion i forhold til talens kontekst. 
● Træning af mundtlighed og formidlingsbevidsthed ved at skrive og holde 

en tale. 
● Toulmins argumentationsmodel, grundlæggende og udvidet 
● Kendskab til denotation og konnotation, værdiladning og 

ordvalgsargumentation 
● Kunne analysere et argument, samt redegøre for synspunkter og 

argumentationsmåde i en tekst, samt kunne diskutere og vurdere en 
argumentations saglighed. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/ mundtlig fremlæggelse/ virtuel undervisning/blended learning 
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https://drive.google.com/file/d/0BxypZDl4hOmKdmVMRF9DYW5aeHc/view?usp=sharing


 

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

 
Titel 3 
 

Kortfilm og dokumentar 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Nikki Topgaard: Natarbejde, 2010 
Marianne O. Ulrichsen: Kom, 1995 
Thomas Heurlin: Bandekrigerne – en insider åbner op, 2013 (medieværk) 
  
Supplerende stof: 
Richard Raskin: ”Fortællekunst i kortfilmen” 
Raskins syv parametre forklaret på vogntoft.dk 
”Filmiske virkemidler” på filmcentralen.dk 
”Kortfilm” på dansklex.dk 
Berit Riis Langdal m.fl. “Dokumentar” i Krydsfelt – Grundbog i dansk, 2011. 
”Medieanalyse – fakta- og fiktionskoder” – lærerproduceret materiale 
Fakta- og fiktionskoder i dansk i gymnasiet, 2017 

Omfang 
 

Ca. 13 timer 
Sidetal: Ca. 58 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
  

● Kendskab til kortfilm og dokumentarfilm og deres genretræk 
● Kendskab til Richard Raskins syv parametre for den vellykkede kortfilm 
● Analyse og fortolkning af kortfilm, samt diskussion og vurdering af 

filmene ud fra Raskins parametre 
● Kendskab til filmiske virkemidler 
● Kendskab til dokumentar-typer og fortælleformer 
● Analyse af medieværk 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/ mundtlig fremlæggelse/ virtuel undervisning/blended learning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 4 
 

Grammatik og samtaleteori 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
Claus Petersen og Line V. Frederiksen Øvelser i grammatik i: Styr på Sproget 
(Systime)   
Anne Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller i debat om prostitution i 
Go’morgen Danmark d. 16 feb. 2011 
Kjell Askildsen: ”Et dejligt sted” (1996), (uddrag af en novelle fra samlingen 
”Hundene i Thessaloniki”) 
 
Baggrundsstof  
Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, uddrag af kap. 12 
Skoletube: Samtaleskuespil vha. Pixton 
Diverse youtube-videoer om grammatik og sproghandlinger. 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  13 timer 
Sidetal: Ca. 40 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

● Kendskab til grundlæggende dansk grammatik 
● Kendskab til kommunikationsmodellen, undertekst, hverdagens samtale, 

herunder høflighedsprincippet og samarbejdsprincippet, facework, 
optoning og nedtoning, turtagning og sproghandlinger. 

● Analyse af et genremæssigt udvalg af samtaler, herunder både mundtlige 
og skriftlige samtaler (både litterære og mediemæssige tekster) 

● Diskussion af kriterier for ”den gode samtale”. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/ mundtlig fremlæggelse/ virtuel undervisning/blended learning 
Multimodal undervisning 

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

Side 5 af 7 



 

 
Titel 5 
 

Nyhedsformidling og sociale medier 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof 
"Forsvaret intensiverer ubåds-eftersøgning: »Vi arbejder ud fra, at ubåden i 
værste fald er sunket«", Politiken den 11. august 2017. 
"Mysteriet om ubåden i Køge Bugt: Raket-Madsen sigtet for drab", Berlingske 
den 12. august 2017. 
“Privatlivets fred truet”, leder, BT (2003). 
“Det moralske regnebræt”, Weekendavisen den 4. maj 2017. 
“Forstå de unge i dag”, Interview med Vincent Hendricks på Faktalink 2014. 
  
Supplerende stof 
Ole Schultz Larsen: “Håndbog til dansk” (nyhedskriterier, layout, vinkling) 
Dansklex om nyhedstrekanten m.v. 
Berit Riis Langdal m.fl.: ”Virkeligheden på tryk -avisens genrer” i Krydsfelt, 2011 
”Feature” på aiu.dk 
Mediehåndbogen (om nyhedskriterier) på aiu.dk 
Lærerproduceret materiale om nyhedsformidling 
Udvidet genreoversigt over avisens genrer 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  13 timer 
Sidetal: Ca. 28,5 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

● Nyhedstrekanten, vinkling og nyhedskriterier, layout, nyhedsgenrer 
● Fortællende journalistik, fiktionskoder og faktakoder 
● Analyse af nyhedsartikler, leder og feature 
● Diskussion af forholdet mellem fakta og fiktion i journalistik 
● Diskussion af effekten af sociale medier 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/ mundtlig fremlæggelse/ virtuel undervisning/blended learning 
Multimodal undervisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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https://docs.google.com/document/d/1FNAJzeYZH8DkZ6RcBuXjU8jsZnR37zFJsNNuV7MIAwI/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNAJzeYZH8DkZ6RcBuXjU8jsZnR37zFJsNNuV7MIAwI/edit
https://drive.google.com/file/d/16YuTGURhc3BE89cZ3ojEwz5wDQcWiW6B/view
https://drive.google.com/file/d/15HqMtxUGKEn1xUTeounz0rCYcsE0w8CT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l18JwSf3tnzAIckG2WavXf_mE1qtu83S/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jJoZN9bHB1A


 

 
Titel 6 
 

Litteratur 2 

Indhold  Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
E. Hemingway, Kat i regnvejr (1927) 
Pia Juul, En flinker fyr (2005) 
Adda Djørup, Hjem (2015) 
Yahya Hassan (værk 2, 2013), Digtene: BARNDOM, PARABOL, SALAM 
HABIBI, 12 ÅR,  TVANGSFJERNET, SVERIGES SKOVE, DIMISSION , 
BANKE BANKE PÅ, EID 
 
  
Supplerende stof: 
Ole Schultz Larsen: Uddrag af “Håndbog til dansk” (person- og 
miljøkarakteristik, samt fortællerforhold) 
Sørensen, M & Rangvid, M: ”Brug Litteraturhistorien”, kort uddrag om 
selvbiografier - fiktion eller fakta? (2014) 
Dansklex om diverse fagbegreber 
Lærerproduceret materiale om minimalisme og isbjergsteknik. 
 
Youtube-video om minimalisme 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  13 timer 
Sidetal: Ca. 41 ns 
Sidetal i alt: Ca. 262,5 ns 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

● Indsigt i at arbejde multimodalt  
● Styrket kendskab til tekstanalyse og litterære begrebsdannelser 

(minimalisme, isbjergsteknik) 
● Styrket kendskab til værkanalyse 
● Eksamensforberedelse 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/ virtuel undervisning/blended learning 
Multimodal undervisning 
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https://www.emu.dk/modul/yahya-hassan-digte-med-svirp-i-sproget

