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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2017 – maj 2018 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Jens Højlund Andersen (jea@vucvestnet.dk) 

Hold 
Dansk C net sommer 18 (NdaC118snet17) 
 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1: Om at komme på plads 

Titel 2 Modul 2: Nyhedsmedier og tekster 

Titel 3 Modul 3: Taler og retorik 

Titel 4 Modul 4: Fiktionstekster krimi 

Titel 5 Modul 5: Kortfilm og filmanalyse 

Titel 6 Modul 6: Tema om ulven 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Modul 1: Om at komme på plads 

Indhold  Lærerproduceret arbejdsplan til modul 1 

 Branchearbejdsmiljørådet ”Ergonomi på kontoret del 3” 

https://www.youtube.com/watch?v=ldh_g9hc5JY&list=PLgdBoYPC_9XpNRzAk1q62uoq2xUyFJP1q&inde

x=3 

 Mentordanmark.dk ”Syv gode råd til bedre studievaner - gør lektierne mere overskuelige” 

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

 Mentordanmark.dk ”Fem simple tips til bedre noter - få mere ud af timerne” 

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

 Dorte Ågard ”Ud med mobiltelefonerne i timerne” Jyllandsposten 30/7-17 http://jyllands-

posten.dk/debat/kronik/ECE9753839/ud-med-mobiltelefonerne-i-timerne/ 

 Steen Langstrup ”Alene og et let offer” 2001 

 Marianne Koluda ”Min datter” 1979 

 XX XX Dansk på C-niveau grundbog kapitel 3 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 At indrette et arbejdssted og en arbejdshverdag som netstuderende 

 Genre og forventninger i læsning af skønlitterære tekster 

 Analyse og fortolkning af skønlitterære tekster 

 Grammatisk fokus: Ordklasser 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Udarbejdelse af 7 personlige ”studiebud” 

 Skriftlig aflevering af selvskreven afslutning på novelle (”Alene og et let offer”) 

 Mundtlig/telefonisk samtale underviser og kursist 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldh_g9hc5JY&list=PLgdBoYPC_9XpNRzAk1q62uoq2xUyFJP1q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ldh_g9hc5JY&list=PLgdBoYPC_9XpNRzAk1q62uoq2xUyFJP1q&index=3
https://mentordanmark.dk/blog/7-gode-rad-til-bedre-studievaner/
https://mentordanmark.dk/blog/5-simple-tips-til-bedre-noter/
http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9753839/ud-med-mobiltelefonerne-i-timerne/
http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9753839/ud-med-mobiltelefonerne-i-timerne/


 

Side 3 af 7 

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

 

Titel 2 

 

Nyhedsmedier og tekster 

Indhold  Lærerproduceret arbejdsplan til modul 2 

 Avisen i undervisningen ”Genrer” og ”Journalisttik” 

http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/ og 

http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik 

  Andreas Hansen ”Bliv journalist på 7 timer” heri ”journalistkroge” side 

101-111 

 Bodil Nørlem ”Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne” heri ”ny-

hedstrekanten side 145-146 

 Johan Blem Larsen ”Søren Lyngbjørn har det bedre end forventet”, Ber-

lingske 1. maj 2013 

 Thomas Gösta Svensson m.fl. ”Gamblede med gidslerne”, EkstraBladet 

2.maj 2013 

 Kristina Lund Jørgensen ”Sørens Ærø”, Fyns Stiftstidende 5. maj 2013 

 Jesper Wung-Sung ”At gøre sit bedste slår ingen mand af hesten” fra Tret-

ten tynde teenagere (2011) 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Informationsgenrer og opinionsgenrer i avisen 

 Nyhedstrekanten 

 Vinkling og kilder 

 Nyhedskriterier 

 Lay-out: Journalistkroge 

 Anvendelse af it og multimodale medier 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Udarbejdelse af lydfil eller screencast i forbindelse med nyhedsanalyse 

 Skriftlig aflevering af nyhedsartikel udarbejdet på baggrund af ”At gøre sit 

bedste slår ingen mand af hesten” 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Taler og retorik 

Indhold  Lærerproduceret arbejdsplan for modul 3 

 Birgitte Darger, Kasper Leuzuik Hansen og Claus Nielsen, ”Retorik og 

argumentation”, in: Begreb om dansk”, s. 95 – 104 

 Anders Fogh Rasmussen ”Nytårstale 2008” (videoklip) 

 Nunafonden ”Fondens tale til dimission 2014” 

 George Bush ”Tale til nationen 1. september 2001” 

 Lærerproduceret om veltalenhedskneb (m. udvalg af de mest gængse) 

 Niels Forsberg ”Snydekoder til taleteknik” (www.kortsagt.org) 
 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Informerende, påvirkende og underholdende taler 

 Det retoriske pentagram 

 Appelformer: Logos, etos, patos 

 Ordvalg i argumentation 

 Talens 5 forarbejdningsfaser 

 Veltalenhedskneb: Gentagelser, opremsninger, retoriske spørgsmål, 

modsætninger, triader og rim 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Analyse af George Bushs tale til nationen 

 Skrive og fremføre egen tale 

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

Titel 4 

 

Krimi og værklæsning 

Indhold  Lærerudarbejdet arbejdsplan til modul 4 

 Selvvalgte romaner til værklæsning (krimier) 

 Powerpoint med introduktion af krimianalyse (genre, komposition, plot, 

suspense og surprise) 

 Filmklip af Agatha Christies ”Miss Marple - the mirror cracked” (Link 

desværre ødelagt) 

 Raymond Chandler “Den store søvn” heri kap 1 og 2. (Dansklærerfor-

eningen 2011) 

 Lærerproduceret ”Fortællertyper med øvelser” 

 Stileemner om fortællertyper 

(http://www.stileemner.dk/genretraek/fort%C3%A6llertyper) 

 Svend Aage Madsen ”Mordet i IC-toget” fra Manden der opdagede at han 

ikke eksisterede (2007) 

 Lærerproduceret materiale om tegnsætning og især kommatering. 
 

 

Omfang 

 

20 

Særlige fokus-

punkter 

 Miljøkarakteristik: Fysisk og kulturelt miljø 

 Personkarakteristik: Ydre og indre karakteristik 

 Fortællertyper: Jegfortæller, objektiv fortæller, personbunden fortæller, 

alvidende fortæller. 

 Komposition: Set-up og pay-off. 

 Grammatik: Tegnsætning 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Skriftlig aflevering af anmeldelse af selvvalgt krimiværk 

 Analyse af Svend Aage Madsen ”Døden i IC-toget” 

Retur til forside 

 

http://www.stileemner.dk/genretraek/fort%C3%A6llertyper
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Filmanalyse og kortfilm 

Indhold  Lærerproduceret arbejdsplan for modul 5 

 Lærerproduceret Powerpoint med præsentation af centrale filmiske vir-

kemidler 

 Alexander Kølpin ”Under bæltestedet” (2006) 

(http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/under-baeltestedet) 

 Marianne Hougen-Moraga ”Hjemvendt (2011) 

(http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt) 

 Mads Mathiesen ”Dennis” (2007) 

(https://www.youtube.com/watch?v=V1zFeHJzS5E) 

 Folkeeventyr “Kong Lindorm” uden årstal. 

Omfang 

 

20 

Særlige fokus-

punkter 

 Filmiske virkemidler: Billedkomposition, perspektiv, kameraføring, lyd, 

farver 

 Fakta og fiktionsgenrer 

  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Skriftlig aflevering af læserbrev med emnet ”Mænd i problemer” 

 Analyse af kortfilm og dokumentarfilm 

 

Retur til forside 

 

 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/under-baeltestedet
http://filmcentralen.dk/alle/film/hjemvendt
https://www.youtube.com/watch?v=V1zFeHJzS5E
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Tema: Ulven kommer 

Indhold  Lærerproduceret arbejdsplan til modul 6 

 Æsop ”Drengen og ulven” uden årstal 

 Brødrene Grimm ”Rødhætte” uden årstal 

 Michael Stoltze ”Ulven yngler i Danmark: Vildskaben har etableret sig” 

fra Kristeligt Dagblad 5/7-17 (https://www.kristeligt-

dagblad.dk/danmark/vildskaben-har-etableret-sig) 

 H.C. Andersen ”Den grimme ælling” (1844) 

 Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt” (1899) 

 Charlotte Weitze ”Villy” fra Bjergtaget (1999) 

 

Omfang 

 

20 

Særlige fokus-

punkter 

 Kontraktmodel 

 Eventyranalyse 

 Dyr som symboler 

 Emnefokus med blandede tekster (eventyr, nyhedstekster, nyere noveller) 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Skriftlig aflevering af informerende artikel om synet på ulven i det mo-

derne Danmark 

 Analyse og sammenligning af ”Den grimme ælling” og ”Ørneflugt” 

 Mundtlig præsentation og analyse af ”Villy” 

Retur til forside 

 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/vildskaben-har-etableret-sig
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/vildskaben-har-etableret-sig

