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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/Juni 2017 

Institution VUC Vest Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Kirsten Fensteen Stuckert 

Hold Erhvervspakke (17DA0C10) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 At tale for en forsamling 

Titel 2 At argumentere for et synspunkt 

Titel 3 At dække en begivenhed 

Titel 4 At redegøre for et sagsforløb 

Titel 5 Grammatik 

Titel 6 Sproglig Screening 

  

  

  

  

  

  

  

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

 
Titel 1 
 

At tale for en forsamling 

Indhold Kernetekster: 
 

 Klods-Hans (H. C. Andersen) 



 

Side 2 af 6 

 Jens Stoltenbergs mindetale for Utøya ofrene 

 Anders Matthesens takketale til Zulu Comedy Galla 2013 

 Martin Luther Kings tale “I have a dream” 

 John F. Kennedys tale “Ich bin ein Berliner” 

 Villy Søvndals tale “Fra minimalstat til  
vasalstat” (uddrag) 

 Talen fra Thomas Winterbergs film “Festen” 

 ”Gi’ mig Danmark tilbage” (Natacha) 
 
Teoritekster: 
 

 ”Det retoriske pentagram”, Begreb om dansk s. 95 – 96 

 ”Retorik og argumentation”, Begreb om dansk s. 96 – 97 

 ”Billedsprog”, Begreb om dansk s. 72 mf. – 74 mf. 

 ”Appelformer - Vi forstår både med hjernen og med hjertet”, 
Ud med sproget s. 49 – 59 

 ”Værdiladede ord”, Lærerproduceret materiale 
  

Omfang 
 

17 lektioner 

Særlige fokuspunkter Retorisk analyse af taler, appelformerne, sproglige virkemidler. Skrive og 
holde en tale om valgfrit emne. 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, kursistoplæg  

 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

At argumentere for et synspunkt 

Indhold Kernetekster: 
 

 ”Kim Larsen: ”Det er en parallel til Nazityskland” (artikel af Kjeld 
Hybel) 

 ”Hvis Bendtner var min søn, fik han en røvfuld!” (klumme af Char-
lotte Højlund) 

 ”Den Ghanesiske dørsælger” (Novelle af Jens Blendstrup) 

 ”VUC – en taberfabrik” (Blogindlæg af Michael Jalving) 

 ”Sygelig: forrykt Beyonce i parken” (musikanmeldelse af Thomas 
Treo) 

 ”Beyonce var totalt blæret i Parken” (musikanmeldelse af Michael 
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Charles Gaunt) 

 Div. Læserbreve fra aviser og internet  
 
Teoritekster:  
 

 ”Argumentation”, Håndbog til dansk, systime.dk 

 ”Retorik og argumentation”, Begreb om dansk s. 95 - 107 

 
Omfang 
 

 17 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Grundlæggende argumentationsmodel. Identificering af hovedpåstand, belæg og 
hjemmel. Appelformer i forbindelse med argumentation. Omskrivning af fikti-
onstekst til læserbrev 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle skriftlige øvelser.  
 

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

At dække en begivenhed 

Indhold Kernetekster: 
 

 ”Branden” (Herman Bang) 

 ”Da de kørte med ham var han i live, men hans tilstand var kritisk” 
(Føljeton fra Jyske Vestkysten, november 2005) 

 ”Østerbyen fik pip” (artikel fra Jyske Vestkysten, d. 19/8-2015) 

 ”Lunds sekretær gemte Thornings fortrolige skattepapirer: Nu de-
ler de seng” (artikel fra Ekstra Bladet, d. 18/10-2015) 

 ”Professor: Nye regler for pesticider er kun et lille skridt på vejen” 
(artikel fra Jyllandsposten, d. 6/11-2015) 

 ”Skønheden vandt over døden” (Artikel fra Ude & Hjemme, nr. 37, 
2015) 

 
Teoritekster: 
 

 ”Hvad er en avis?”, Håndbog til dansk s. 198 – 201 

 ”De fem nyhedskriterier”, Håndbog til dansk s. 203 – 204 

 ”Fortællende Journalistik”, clioonline.dk/danskfaget 

 ”Avisens layout”, lærerproduceret materiale 

 ”Samme historie – flere vinkler”, lærerproduceret materiale 

 ”Nyhedstrekanten”, lærerproduceret materiale 

 ”Kilder”, lærerproduceret materiale  

 ”Reportagen”, lærerproduceret materiale 

Omfang 
 

 18 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Analyse af artikler, herunder: Nyhedskriterierne, Nyhedstrekanten, avistyper, 
layout, vinkling, kildetyper, journalistiske genrer (nyhedsartikel, reportage, 
fortællende journalistik) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle skriftlige opgaver 

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

At redegøre for en begivenhed 

Indhold Kernetekster: 
 

 ”Henrettelse” (Henrik Cavling)
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 ”Projekt Hjertebo” (Sagsforløb fra Viborg Kommune) 
 ”Randers By Night” (Østkyst Hustlers) 
 “Kærligheden blev til vold” (artikel fra Ude & Hjemme nr. 45, 

2016 
 ”Jeg var levende død i 12 år” (artikel fra Ude & Hjemme nr. 37, 

2015) 
 ”Fire sekunder” (Føljeton fra Berlingske Tidende, april 2003) 

 
Teoritekster: 
 

 Lærerproduceret materiale 
 

Omfang 
 

14 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Udarbejdelse af en objektiv redegørelse, der skitserer forløbet i en sag. At 
kunne strukturere en tekst og udvælge hovedpunkter.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle skriftlige øvelser 

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

Grammatik 

Indhold Ordklasser, bøjninger, tegnsætning, sætningsled. 
Omfang 
 

 7 lektioner          

Særlige fokuspunkter Kommasætning, nutids-r 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuelle skriftlige øvelser 
Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Sproglig screening 

Indhold  FVU-test 
 Diktat 
 Fri-skrivnings øvelse

Omfang 
 

 2 lektioner          

Særlige fokuspunkter Afklare det sproglige niveau 
 

Væsentligste arbejdsformer  Individuelle skriftlige øvelser
Retur til forside 
 
 
 
 
  
 
 


