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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin December-januar 2017/2018 

Institution VUC Vest (Esbjerg) 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Jens Højlund Andersen  

Hold NenC117v (netundervisning) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Om at komme på plads 

Titel 2 Nyhedsmedier og tekster 

Titel 3 Taler og retorik 

Titel 4 Fiktionstekster – krimi 

Titel 5 Filmanalyse 

Titel 6 Ulven kommer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Om at komme på plads 

Indhold Introduktion  

- Om netundervisning 
- Om danskfagets formål  
- Om teksttyper 
- Om tekstfunktioner  

(Materiale: Uddrag af Bekendtgørelsen for Dansk C 2017. Oversigtsmateriale i 
øvrigt selvfremstillet) 

http://kortlink.dk/sdy9 - God kontorindretning - Branchearbejdsmilrødet 
BAR 

Om studievaner: https://mentordanmark.dk/blog/7-gode-rad-til-bedre-
studievaner/  

Om notatteknik: https://mentordanmark.dk/blog/5-simple-tips-til-bedre-
noter/  

Jyllands Posten : Ud med mobiltelefonerne i timerne (kronik, 2017) 
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9753839/ud-med-
mobiltelefonerne-i-timerne/  

Steen Slangerup: Alene og et let offer (2009)Marianne Koluda Min datter 
(1979) 

‐Om ordklasser 

I tilknytning til forløbet: 
- Opstil de 7 studiebud for dig selv. 
- Analyse og fortolkning af teksterne + mundtlig fremlæggelse (via te-

lefon) 
 
 

Omfang 
 

7 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Nyhedsmedier og tekster 

Indhold Avisens genrer  

 Avisgenrer  
 http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/  
 Om avisens genrer og typer, avislaout  

Birgitte Darger Journalistkroge (s. 101) (2009) 
Nyhedstrekanten 
Johan Blem Larsen: Søren Lyngbjørn har det bedre end ventet (2013) 
Thomas Gösta Svensson m.fl: Gamlede med gidslerne (2013) 
Kristina Lund Jørgensen: Sørens Ærø (2013) 
Individuel udvalgt artikel 
 
Jesper Wung‐Sung: At gøre sit bedste slår ingen mand af hesten (2009) 
 
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik   
 
I tilknytning til forløbet: 

- Opgave: Find den samme nyhed fra to forskellige medier. Hvis din papir-
avis er ny, kan du måske finde en af de nyheder, den bringer, på internet-
tet eller i tv-avisen. Du må selv søge og se, hvad der kan lade sig gø-
re. Lav derefter enten en lydfil eller en screencast (se hvordan her: 
http://www.emu.dk/sites/default/files/Screencast-o-matic%20-
%20Guide.pdf.pdf ), hvor du gør følgende: 1) Redegør kort for hvilken 
nyhed, du har fundet, og hvilke to medier, du har fundet den i. 2) Analy-
ser de to mediers version af nyheden med hensyn til vinkling, kilder og 
nyhedskriterier, således at det bliver klart, hvordan de er forskelli-
ge på de punkter. 3) Overvej hvorfor medierne præsenterer nyhe-
den forskelligt. Henvender de sig f.eks. til forskellige modtagere? 

 
- Opgave: Læs Jesper Wung-Sungs grusomme novelle ”At gøre sit 

bedste slår ingen mand af hesten” og skriv din egen nyhedsartikel 
med udgangspunkt i at forældrene er kommet hjem og har opda-
get, hvad der er sket. Du skal selvfølgelig anvende begreberne fra 
dette modul med vinkling, kilder og nyhedskriterier samt nyheds-
trekanten som de vigtigste, når du skriver artiklen (brug evt. lin-
ket her, hvis du har brug for støtte undervejs: 
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik). Din nyhedsartikel 
skal være skrevet og lay-outet så godt som du kan, så brug jour-
nalistkrogene, når du sætter den op. Din artikel skal fylde en side 
med pænt lay-out, evt. med et billede eller en faktaboks, en god 
rubrik osv. Det er ca. 300-400 ord. 
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Omfang 
 

15 timer 

Særlige fokus-
punkter 

medieanalyse, kildenanalyse, nyhedsformidling i trykte og elektroniske medier, ny-
hedsbegrebet, nyhedskriterier, informerende og fortællende nyhedsformidling 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/ 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Taler og retorik 

Indhold  Birgitte Darger: Begreb om dansk, kapitel 8 : Retorik og argumentation 
(2009) – om det retoriske pentagram, afsenderen, situationen og modtage‐
ren. Appelformer, ordvalg 
 
Anders Fogh Rasmussen: Nytårstale 2008 
 
Lykønskningstale til nye studenter i Grønland (2014) v. Formanden for Nuna‐
fonden 

Præsident Bushs tale til nationen den 11. september, 2001  

‐om forarbejdsningsfaser (Inventio, disposito, elocutia, memoria, actio) 

Martin Luther King I have a Dream (1963) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar5ITthwh3A  

 
I tilknytning til forløbet: 

Skriv og fremfør en tale: 
Du skal nu skrive og fremføre din egen tale. Følg punkterne 10‐14 for at få 
lavet den.  
Talen nedskrevet skal være på mindst 500 ord, og du skal bruge fed skrift til 
at fremhæve de ord, du mener er nøgleord eller vendinger (altså de ord, du 
vil have som stikord, når du holder talen). Du skal understrege de passager 
(mindst tre), hvor du anvender elementer fra elocutia‐delen. Upload talen 
på Sharepoint. 15. Du skal nu skrive og fremføre din egen tale. Følg punkter‐
ne 10‐14 for at få lavet den. Du skal afholde talen og optage din fremførelse 
på video.  

(Teoretisk, øvelses‐ og oversigtsmateriale i øvrigt selvfremstillet) 
Omfang 
 

15 timer 

Særlige fokus-
punkter 

diskussionen, appelformer, argumentation, mundtlig fremførelse 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer /skriftligt arbejde/mundtligt oplæg 
 
 
 

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

Fiktionstekster krimi 

Indhold Selvvalgt værk - krimi 
Agatha Christie Miss Marple – The Body in the library (1984) – part 1 (første 
10 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=_mORF8w1oYg  
Raymond Chandler: Den store søvn (1939) 
Svend Aage Madsen ”Dødent i InterCity-toget” (2007) 
 
Om fortællertyper: 
http://www.stileemner.dk/genretraek/fortællertyper  
https://www.youtube.com/watch?v=DYwdUGx0G88  
 
I tilknytning til forløbet: 
Skriftlig opgave: Anmeldelse af en krimi 
Kommaøvelser 
 
(Teoretisk, øvelses- og oversigtsmateriale i øvrigt selvfremstillet) 
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Analyse og fortolkning af episk fiktions- litteratur, spænding, krimi – fokus på 
miljø- og personkarakteristik, fortæller, komposition og plot. Skriftlig-
hed/grammatik. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasse virtuelle arbejdsformer/skriftlige opgaver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Filmanalyse 

Indhold  Alexander Kølpin: Under bæltestedet (2006) 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/under‐baeltestedet  
 
Marianne Hougen‐Moraga : Hjemvendt (2011) 
http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt  
 
Mads Matthiesen:  Dennis (2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=V1zFeHJzS5E  
 
Folkeventyr: Kong Lindorm 
 
I tilknytning til forløbet:  

Opgave (ppt): 

Lav en Power point‐præsentation, hvor du prøver at svare på følgende spørgsmål, 
prøv som udgangspunkt at bruge 1 slide pr. spørgsmål, så du holder det kort. Upload 
til Share point.  

∙ Hvordan kommer Dennis filmteknisk til at fremstå så stor som han gør?  
∙ Hvad karakteriserer filmteknisk de scener, hvor Dennis’ forhold til moderen portræt‐
teres?  
∙ Hvad kendetegner de scener, hvor han er sammen med Patricia?  
∙ Hvordan anvendes den asynkrone lyd i filmen?  
∙ Hvilke temaer/ problematikker tager filmen op?  
∙ Hvordan bruges filmtekniske virkemidler til at understøtte disse temaer? 

Skriftlig opgaven: 

Skriv et læserbrev til en avis. Det særegne ved læserbrevet er, at du som læser skriver 
til avisen for at argumentere for en sag. Det skal være så kortfattet og præcist formu‐
leret som muligt og bør ikke overstige 200 ord i længde. Hvis du ikke har et særligt 
forhold til Heine og hans situation, kan du brede emnet ud, så længe det overordnet 
falder ind under kategorien ”mænd i problemer”. Upload, som altid til Share point. 
 
 (Teoretisk, øvelses‐ og oversigtsmateriale i øvrigt selvfremstillet) 
 

Omfang 
 

15 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Filmiske virkemidler, billedkomposition, perspektiv, kameraføring, lyd, farver, 
hurtigskrivning, analyse og fortolkning 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/skriftlige opgaver 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Ulven kommer 

Indhold Æsop : Drengen og ulven” 
Kontraktmodellen 
Brødrene Grimm: Rødhætte 
H.C. Andersen:  Den Grimme Ælling (1844) 
Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (1899) 
Charlotte Weitze: Villy (1999) 
 
I tilknytning til forløbet:  
 
- Skriftlig opgave:  
Gå ud på internettet og find nyere og mere moderne eksempler på ulve 
(og ulvelignende væsner) fra litteratur, film, tegnefilm og serier, eller 
måske virkeligheden. Brug dine eksempler til at skrive en kort artikel 
om vores syn på ulven i det moderne Danmark. Artiklen skal lay-outes 
som et indlæg i et tidsskrift og der skal bruges både sproglige og visu-
elle virkemidler til at fange og fastholde læseren. Omfanget skal være 
på 400-500 ord. 
 
Mundtlig: 
Telefonisk samtale om Eventyr, analyse og perspektivering. 

(Teoretisk, øvelses- og oversigtsmateriale i øvrigt selvfremstillet) 
Omfang 
 

10 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Litteratur, eventyr, personkarakteristik, kontraktmodel, fortæller, analyse og 
fortolkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/skriftlige opgaver/mundtlig formidling  
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 


