
Undervisningsbeskrivelse for 2CPak490 Dansk C, HFE

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Sommereksamen 2021

Institution KBH SYD HF & VUC

Uddannelse HF-e, dsa

Fag og niveau Dansk C

Lærer(e) Karima Heide Brodersen,  Leila Al-Zageer Solgaard

Hold Hold 2CPak490 er et HF e C, DSA. Skolen har ikke før udbudt HF C enkeltfag i
dansk som andetsprog. Eleverne har haft DSA C i ½ år. Holdet har grundet
Covid19 været hjemsendt i stort set hele semestret og fik først undervisning  på
skolen den 26. april. Dette har haft betydning for elevernes læring samt mundtlige
sprog som grundet omstændighederne ikke har haft de optimale vilkår.

Holdet har også modtaget FVU undervisning.

Holdet har været delt mellem to undervisere.

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Title 1 Introduktion - Portrætartikler

Titel 2 Kærlighed og ægteskab - introduktion til novelleanalyse

Titel 3 Nyhedsformidling

Titel 4 Retorik og argumentation

Titel 5 At turde, ville og kunne - et forløb om eksistens og valg + værk 1

Titel 6 Minimalisme og værklæsning, værk  2

Titel Links der må bruges i eksamen



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

Titel 1 Intro + portrætskrivning

Indhold
Teori:
https://kreativeproduktioneridansk.systime.dk/?id=132

Tekster:
Søren Lintrup Silkjær: “Fjorten og forsker”, Jydske Vestkysten,  29.4.2013
Steffan Andreasen: “Han planter rock, blues og solskin”, Sjællandske, 16.5.2013
Louise Elly Meyer: “Verdensdame fra Vestegnen”, Ud og Se, Juli-august 2020

Portfolioopgave:
Skriv en portrætartikel om en holdkammerat

Omfang
Sider
Start

16 lektioner
ca. 16 sider
18. januar

Fokuspunkter genren
vinkel
indledninger og afslutninger
citater, direkte og indirekte tale

Titel 2 Kærlighed og ægteskab - introduktion til novelleanalyse

Indhold
Teori:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk. Systime, i-bog
Det moderne gennembrud og sædelighedsfejden. Lærerproduceret materiale
https://docs.google.com/document/d/1hZ7HEOIGiM_zgYKTlaR3QXHPnEMB1iu
w5Afa_HcEWd0/edit?usp=sharing
Fiktions- og faktagenrer: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=254#c1230
Personkarakteristik og forholdet mellem personerne:
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c479
Fortællertyper og synsvinkel. Lærerproduceret materiale, slideshow:
https://docs.google.com/presentation/d/1F52j2JQ3IeKXEHKvOuRVyqfsVF
1TXJMZRVx_5cVUn9Q/edit?usp=sharing
Tid og miljø: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c478

https://kreativeproduktioneridansk.systime.dk/?id=132
https://docs.google.com/document/d/1hZ7HEOIGiM_zgYKTlaR3QXHPnEMB1iuw5Afa_HcEWd0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hZ7HEOIGiM_zgYKTlaR3QXHPnEMB1iuw5Afa_HcEWd0/edit?usp=sharing
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=254#c1230
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c479
https://docs.google.com/presentation/d/1F52j2JQ3IeKXEHKvOuRVyqfsVF1TXJMZRVx_5cVUn9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F52j2JQ3IeKXEHKvOuRVyqfsVF1TXJMZRVx_5cVUn9Q/edit?usp=sharing
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c478


Konflikt: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c475

Tekster:
Emil Aarestrup: “Til en Veninde”, 1838
Niels Ebdrup: "Da kærligheden blev romantisk", fra www.videnskab.dk, 5.
januar 2009.
Amalie Skram: af  Forrådt, 1892
J.F. Willumsen: Ægteskab - billede, 1886
Nina Malinovski: Sølvbrylluppet, 1999
Jens Blendstrup: Manden der blandt andet var en sko, 2000
Katrine Marie Guldager: “Fjorden”

Portfolioopgave:
Lav en objektiv beskrivelse og en analyse af  Willumsensbillede
ægteskab

Omfang
Sider
Start

24 lektioner
ca. 40 sider
1. februar

Fokuspunkter - Forskellen på fakta og fiktion
- Fiktionsgenrer (epik, lyrik, drama) og faktagenrer

(informerende, vurderende, opfordrende)
- Begreber til analyse af  epik:
- Personkarakteristik: direkte eller indirekte, flade eller runde personer,

statiske eller dynamiske personer, ydre, sociale eller indre kendetegn,
kontrast- og parallelperson

- Miljø og tid: fysisk og socialt miljø, historisk tid, årstid, døgnets tid

Arbejdsformer Online undervisning, synkront.  Fælles, grupper, individuelt arbejde.

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

Titel 3 Nyhedsformidling

Indhold
Teori:
Avisen i undervisningen
- om nyhedstrekanten:
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/skriveproces/

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=149&L=0#c475
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/skriveproces/


https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/nyhedshistorie/

- om vinkling:
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/

- om baggrundsartikler
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/baggrundsartikel/

- om kilder
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/kilder/
- om nyhedskriterier
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier
- Nyheder, definition og opbygning. Lærerproduceret materiale, slideshow
https://docs.google.com/presentation/d/17IKqSE0Bq3vsgMSIknihqWSWrQY
3wEbTjTEyWG9Nx10/edit?usp=sharing

Tekster:

DR Horisont: Tv i den store verden, DR TV, 2007

Steffen Kretz: John lever af  fake news. Der er ingengrænser for, hvor dumme
folk er. DR.dk, 13. januar 2019
https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-er-ingen-graen
se-hvor-dumme-folk-er

Nyhedsartikel dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/indland/foraeldre-kaemper-ubegraensede-sygedage
-boernene-det-er-ufedt-vi-ikke-kan-yde-den

Nyhedsartikel fra BT 3. marts 2021, Blogger løj om sin kræftsygdom
https://drive.google.com/file/d/1M_kv9fy32I87SKbXZ3OWKQJROz3qrfh0/
view?usp=sharing

Nyhedsartikel fra Berlingske 3. marts 2021, Influencer løj om kræftsygdom
https://drive.google.com/file/d/1hfFgRvvUiHNVVKSXe8bUN0VRSKRvvEF
-/view?usp=sharing

Nyhedsartikel fra Ekstra bladet 2. marts 2021
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/familie-om-kendt-influencer-
hun-har-ikke-kraeft/8488596

Baggrundsartikel, Berlingske 6. marts 2021
https://www.berlingske.dk/aok/selv-de-mest-haardhudede-graed-naar-fie-fortal

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/nyhedshistorie/
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/vinkling/
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/baggrundsartikel/
https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/kilder/
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier
https://docs.google.com/presentation/d/17IKqSE0Bq3vsgMSIknihqWSWrQY3wEbTjTEyWG9Nx10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17IKqSE0Bq3vsgMSIknihqWSWrQY3wEbTjTEyWG9Nx10/edit?usp=sharing
https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-er-ingen-graense-hvor-dumme-folk-er
https://www.dr.dk/nyheder/udland/john-lever-af-fake-news-der-er-ingen-graense-hvor-dumme-folk-er
https://www.dr.dk/nyheder/indland/foraeldre-kaemper-ubegraensede-sygedage-boernene-det-er-ufedt-vi-ikke-kan-yde-den
https://www.dr.dk/nyheder/indland/foraeldre-kaemper-ubegraensede-sygedage-boernene-det-er-ufedt-vi-ikke-kan-yde-den
https://drive.google.com/file/d/1M_kv9fy32I87SKbXZ3OWKQJROz3qrfh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_kv9fy32I87SKbXZ3OWKQJROz3qrfh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfFgRvvUiHNVVKSXe8bUN0VRSKRvvEF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfFgRvvUiHNVVKSXe8bUN0VRSKRvvEF-/view?usp=sharing
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/familie-om-kendt-influencer-hun-har-ikke-kraeft/8488596
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/familie-om-kendt-influencer-hun-har-ikke-kraeft/8488596
https://www.berlingske.dk/aok/selv-de-mest-haardhudede-graed-naar-fie-fortalte-sin-historie-siden-viste-det


te-sin-historie-siden-viste-det

Portfolioopgave:

Skriv en nyhedsartikel ud fra eventyret “Prinsessen på ærten”

Omfang
Sider
Start

24 lektioner
ca. 37
1. marts

Fokuspunkter
:Nyhedskriterier (aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation, sensation)
Nyhedstrekanten, vinkling
Baggrundsartikel
Pressens rolle i demokratiet, den fjerde statsmagt
Fake news

Væsentligste
arbejdsformer

Onlineundervisning, synkront, fælles, gruppe pararbejde

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

Titel 4 Retorik og argumentation

Indhold
Teori
Lærerproduceret power point om retorik og argumentation
Retorikkens grundbog, Systime, se udvalgte:
- Det retoriske pentagram
- Appelformer
- Argumentation: Toulmins argumentationsmodel (påstand, belæg,
hjemmel)
- De 5 forarbejdningsfaser
- Actio
Om debatindlæg
https://indidansk.dk/debatindlaeg-genretraek
Læserbreve, kommentar og debatindlæg i aviser. Lærerproduceret materiale.
https://docs.google.com/document/d/19OKRJvcYVWp9LFPdAN4jxdg
etULKNa4oEhJHe5ewVzE/edit?usp=sharing

Om læserbrev
https://indidansk.dk/laeserbrev-skrive

https://www.berlingske.dk/aok/selv-de-mest-haardhudede-graed-naar-fie-fortalte-sin-historie-siden-viste-det
https://drive.google.com/file/d/1YopqrHh8NugJj7CY071huOUqSAQl7PnJ/view?usp=sharing
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=126
https://indidansk.dk/debatindlaeg-genretraek
https://docs.google.com/document/d/19OKRJvcYVWp9LFPdAN4jxdgetULKNa4oEhJHe5ewVzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19OKRJvcYVWp9LFPdAN4jxdgetULKNa4oEhJHe5ewVzE/edit?usp=sharing
https://indidansk.dk/laeserbrev-skrive


Tekster
Dronningens tale om corona-situationen.
https://www.kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolk
ningen#

”Bør skole forbyde mobiler?”, Politiken 10.10. 2017

Portfolioopgave
Skriv og fremfør tale om coronasituationen, videofil

Omfang
Sider
Start

24 lektioner
ca. 27
22. marts

Fokuspunkter Det retoriske pentagram
Appelformer
Argumentation: Toulmins argumentationsmodel (påstand, belæg, hjemmel)

Arbejdsformer Onlineundervisning, synkront, fælles, gruppe

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

Titel 5 At turde, ville og kunne - et forløb om eksistens og valg + værk 1

Indhold

Mimi Sørensen og Mads Rangvid: "Efterkrigstiden: eftertanke og
eksistentialisme". Brug litteraturhistorien, Systime, 2014
https://bl.systime.dk/index.php?id=225

"Samfundstyper og identitet".  Læreroplæg
https://docs.google.com/presentation/d/1x4Pm1Rghvo6_1ikCmoKYoF
VEfolYJtvWg6xbrbcRUpc/edit?usp=sha

Læreroplæg- og opgaver om filmiske virkemidler med udgangspunkt i:
Gitte Horsbøl og Jette M. Harboe: Den iscenesatte virkelighed. Systime,
2019  - billedudsnit:
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=164&L=0 -

https://www.kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolkningen#
https://www.kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolkningen#
https://bl.systime.dk/index.php?id=225
https://docs.google.com/presentation/d/1x4Pm1Rghvo6_1ikCmoKYoFVEfolYJtvWg6xbrbcRUpc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x4Pm1Rghvo6_1ikCmoKYoFVEfolYJtvWg6xbrbcRUpc/edit?usp=sharing


perspektiv: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p165&L=0
- kamerabevægelser:
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p168&L=0 - lyd:
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/?id=p174&L=0

Lærerproduceret powerpoint med udgangspunkt i Systime
https://drive.google.com/file/d/1PqgltYrsbxz5vx76JO-xt3Ocx6-W0Acc/
view?usp=sharing

Tekster:
Kim Fupz Aakeson: Læreplads, 1999
Naja Marie Aidt: Omstændigheder,  1995
Gustaf  Munch-Petersen: Til mine forældre, 1932
Carsten René Nielsen: Til mine forældre, 1993

DR 2: Det somaliske faldskærmshold, 1 - værk 1

Omfang
Side
Start

26 lektioner
ca. 50 sider
26. april

Fokuspunkter Eksistentialisme: angst, valg, ansvar
Samfundstyper og identitet: det traditionelle, det moderne og det
senmoderne

Filmanalyse:

Billedudsnit: supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær
Perspektiv: frøperspektiv, fugleperspektiv og normalperspektiv
Kamerabevægelser: panorering og tiltning
Lyd: asynkron og synkron lyd

Arbejdsformer fysisk fremmøde: oplæg, gruppearbejde, pararbejde

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

Titel 6 Minimalisme og værklæsning, værk 2

Indhold
Teori

https://drive.google.com/file/d/1PqgltYrsbxz5vx76JO-xt3Ocx6-W0Acc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqgltYrsbxz5vx76JO-xt3Ocx6-W0Acc/view?usp=sharing


Om minimalisme
https://litthist.systime.dk/?id=178
Helle Helles selvportræt
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=2109
https://forfatterweb.dk/oversigt/zhelle00
Om novellen som genre.
https://litthist.systime.dk/index.php?id=189
Anmeldelse
https://www.information.dk/1998/01/afproever-lidt

Tekster (Værklæsning 2, “Rester”)
Helle Helle: “Rester”, 1996
med fokus på følgende noveller:
Fasaner. En stol for lidt . Film. På et tidspunkt i foråret. Søndag  15:10. Der
er ikke noget nyt

Portfolioopgave
Analyse og fortolkning af  værket indtalt som lydfil

Omfang
Sider
Start

16 lektioner
50 sider
21. maj

Fokuspunkter
Novellen
Minimalisme
Helle Helle

Arbejdsformer

Titel 7 Links der må bruges under eksamen

Indhold
Liste med links, der må tilgås under eksamensforberedelsen:

Classroom

Site

https://litthist.systime.dk/?id=178
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=2109
https://forfatterweb.dk/oversigt/zhelle00
https://litthist.systime.dk/index.php?id=189
https://www.information.dk/1998/01/afproever-lidt
https://classroom.google.com/u/0/w/MjIwNDExMjIxNzg4/t/all
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/hf-c-niveau/velkommen-til-dansk-som-andetsprog-c-niveau-p%C3%A5-hf



