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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2020 

Institution VUC Storstrøm – Fjernundervisning 

Uddannelse HFE 

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Malene Kirstine Marie Nivaro 

Hold  

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Modul 1: Kommunikation og tekstanalyse 

Titel 2 Modul 2: Grammatik og sprog  

Titel 3 Modul 3: Argumentation og retorik 

Titel 4 Modul 4: Journalistik og kampagner (og visuelle medier) 

Titel 5 Modul 5: Dokumentar og kortfilm 

Titel 6 Modul 6: Sociale medier 
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Titel 1 

 

Modul 1: Kommunikation og tekstanalyse 

Indhold Teoretisk stof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk. Systime 2017. ”Litterær analyse af 
romaner, noveller og kortprosa” (p171). 
 
Conni Paldam (med fl.): IDANSK. Systime 2017. ”At analysere noveller” 
(p386), ”Genrer” (p155), ”Kommunikation” (p253). 
 
Kopiark om at referere, resumere og redegøre.  
 

Danske Forfattere - udgivelsen giver et overblik over danske forfattere fra 
60'erne frem til nutiden. Systime 2017. ”Helle Helle” (p2109) 
 
Tekster: 

Helle Helle: ”Mere kaffe?” 

Helle Helle: ”Afløb” 
 
Grammatik: 
Claus Petersen o Line V.: Styr på sproget – grammatiske øvelser. Systime. 
 
”Sammensatte navneord” (p132) + video fra Studieportalen.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Ticlz0TWI&t=8s 
 
”Nutids-r” (p122) + video fra Minutdansk 
https://www.youtube.com/watch?v=eY9ZxmNYXf4&t=5s 
 

 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
– forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor 
samfund, professioner og uddannelse 
 – læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og faglige 
sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, 
teksttype og kontekst 
Analyseredskaber: 
Danskfagets metoder til kommunikationsanalyse, analyse og fortolkning af 
tekster. Skrivehandlingerne at referere, resumere og redegøre. 
Genrebestemmelse af en tekst.  
Fokuspunkter: 
Tekstanalyse, genrebestemmelse og kommunikationsanalyse. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde med 

portfolio/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Ticlz0TWI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=eY9ZxmNYXf4&t=5s
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Titel 2 
 

Modul 2: Grammatik og sprog 

Indhold Teoretisk stof: 
 
Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk – Litteratur, sprog og medier, kap. 6 
Systime/Dansklærerforeningens Forlag, 2012. ”Billedsprog og betydning” (p147)  
 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk. Systime 2017. ”Litterær analyse af digte” 
(p195) 
 
Anette Hauge Nielsen (med fl.): Dansk på Ny. Systime 2017. ”Digt” (p148) 

 
Danske Forfattere - udgivelsen giver et overblik over danske forfattere fra 60'erne 
frem til nutiden. Systime 2017. ”Tove Ditlevsen” (p2109) 
 
 
Tekster: 

Yahya Hassan: Barndom, Yahya Hassan, Gyldendal, 2013 
 
Digte af Tove Ditlevsen: Barndommens Gade (1942), Blinkende Lygter (1947), 
Angst (1939) og De Evige Tre (1942). 
 

Tove Ditlevsen: ”Min karriere” og ”I parentes bemærket: Andre menneskers 
ulykke”. Fra: Jeg ville være enke – glemte tekster. Gyldendal 2015. 
 
Susan Grønbech Kongpetsak: Underklassen er blevet litterær. 05.05.2017. 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/underklassen
_indtager_litteraturen 
 
Læsestrategier og notatteknik gennemgået 
 
Grammatik: 
 

Claus Petersen og Line V. Frederiksen: Styr på sproget – grammatiske øvelser. 
Systime 2017. 
 
”Ordklasser” (p190) 
”Sætningsanalyse” (p131) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n0cxYIBvfbk 
 
”Komma” (p140) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xA5oR5FVsfI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9wkWBMgYl4g 
Fra Studieportalen.dk 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/underklassen_indtager_litteraturen
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/underklassen_indtager_litteraturen
https://www.youtube.com/watch?v=n0cxYIBvfbk
https://www.youtube.com/watch?v=xA5oR5FVsfI
https://www.youtube.com/watch?v=9wkWBMgYl4g
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”Hans/sin” (p133) + Minutdansk 
https://www.youtube.com/watch?v=ax57UCfDDYs 
”-ene/ende” (p138) + Minutdansk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ax57UCfDDYs&t=6s 
”ligge og lægge” (p135) + Minutdansk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U8qKNRjAARY&t=2s 
 
Desuden kommaøvelser fra Sprognævnet: Kommaøvelser med startkomma. 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkt
er 

Faglige mål:  
– anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og 
nuanceret skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og 
situation – planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og 
nuancerede skriftlige, mundtlige og multimodale tekster ved brug af teksttyper, 
der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for profession, uddannelse 
og samfund 
Analyseredskaber: 
Danskfagets metoder til analyse og fortolkning af tekster. Stilistik, tema, 

komposition. sprog og stil, fortolkning. 
Talens sprogbrug, talemåde og virkning. 
Fokuspunkt: 
Digtanalyse med fokus på stilistik. Sprogrigtighed. 

Væsentligs
te 
arbejdsfor
mer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde med 
portfolio 

 
 

 

Titel 3 
 

Modul 3: Argumentation og retorik 

Indhold Teoretisk stof: 
 

Lassen, Anna Maria: Sprog i brug – sproghandlinger og kommunikation, kap. 
5.1 Argumentation (p220) og 5.2. Retorik (p222). Systime 2017. 
 
De tre appelformer Logos, Pathos og Ethos (Studieportalens video) 
 
Oversigt over retoriske virkemidler – Gymdansk.dk 

http://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html 
 
Tekster: 

https://www.youtube.com/watch?v=ax57UCfDDYs
https://www.youtube.com/watch?v=ax57UCfDDYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=U8qKNRjAARY&t=2s
http://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html
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Lejlighedstale ved kongehuset vist på direkte TV ved Kronprins Frederiks 50års 
fødselsdag 

 
Mette Frederiksens tale ved folkemødet 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=x7IT_181ZVI&feature=emb_title  
 
DR: Abdel mellem fjender – Morgenthaler er en helligfrans 

https://www.dr.dk/drtv/se/abdel-mellem-fjender_-morgenthaler-er-en-

helligfrans_111937 

Debatindlæg:  

Læs debatindlægget: "Jeg vil hellere være et miljøsvin end et frelst hippiesvin"  

Berlingske Tidende, juni 2019  

Modsvar fra Morgenthaler: 

Læs debatindlægget: "Ja, Celine, jeg er et fuldt opdateret hippiesvin - men læs lige 
det her, inden du tager stilling" 

2. juni 2019 Berlingske  

 

Klip fra DR-debatten med Morgenthaler  

 
Forskellige øvelser i argumentationsanalyse. Kend et argument, find påstand, 
belæg og hjemmel. Toulmins udvidede model. Find argumentationen i 
læserbrev. 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt  

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder rapportere, 
redegøre og diskutere) med formidlingsbevidsthed  
– analysere og forholde sig kritisk til trykte og digitale tekster med blik for 
teksternes kommunikative betydning  
Analyseredskaber: 
– argumentationsanalyse  
– kommunikationsanalyse  
Fremstilling af debatartikel. 
Fokuspunkt: 
– at argumentere for et synspunkt  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde med 
portfolio/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x7IT_181ZVI&feature=emb_title
https://www.dr.dk/drtv/se/abdel-mellem-fjender_-morgenthaler-er-en-helligfrans_111937
https://www.dr.dk/drtv/se/abdel-mellem-fjender_-morgenthaler-er-en-helligfrans_111937
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5526/files/510987/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5526/files/510989/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5526/files/510989/download?wrap=1
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Titel 4 
 

Modul 4: Journalistik og kampagner (og visuelle medier) 

Indhold Teoretisk stof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. 

Dansklærerforeningens Forlag/Systime 2017.  

 

Afsnit 5.1 om Avisjournalistik (p218), Medieanalyse af nyhedsjournalistik og 

fortællende nyhedsjournalistik (p217) Reklamer, Billeder og billedanalyse, 

Medieanalyse af trykte reklamer, Medieanalyse af personlig blog, 

medieanalyse af reklamefilm. 

Fakta og fiktionskoder (c1214), Reklamer 5.6 (p227) 

Medieanalyse af reklamefilm (p230) 

 

Feature (Avisen i undervisningen) 

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

 

Om kampagner: Bog i Systime: Kommunikation/it C - Kap. 25 Kampagner og 
markedsføring (p179).  

 
Tekster: 
Ina Kjøgx Pedersen: Jagten på rigtige ting. Weekendavisen, 14. juni 2013.  
Cult Vital Waters 2014 (reklame) 
 
Kampagnefilm:  
Rådet for sikker trafik: 
https://www.youtube.com/watch?v=g5hF9Vy5T1Y  
 
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt  
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og 
argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed  
Analyseredskaber: 
Danskfagets metoder til kommunikationsanalyse, retorisk analyse og talens 

opbygning. 
Talens sprogbrug, talemåde og virkning. 
Fokuspunkt: 
– at tale for en forsamling  

http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/feature/
https://www.youtube.com/watch?v=g5hF9Vy5T1Y
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– at argumentere for et synspunkt  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde med 
portfolio/ 
 

 
 
 

Titel 5 
 

Modul 5: Dokumentar og kortfilm 

-Indhold  
Bog: Textanalyse, Afsnit: Om at analysere film (p 5347) 

 
Bog: Grundbog til dansk, Afsnit: Om Plot og Story (p394), Klippeformer (p395), 
Stil (p396), Kortfilm (p399),  
 
Bog: Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime 2017. Filmiske virkemidler (p222) Om 
Dokumentarfilm (p224) 
 
Filmcentralens filmleksikon – afsnit om filmiske virkemidler og suspense: 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler 
Filmiske virkemidler illustreret ved filmklip: Kill Bill og Babel. 

 
Raskin, Richard: Kortfilmen som fortælling, Systime 2001 (7 parametre) 
 

Kortfilm: Tyren, Instr. Julie Bille 2003. 

Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime 2017. Dokumentarfilm og 
Mockumentary (p224). 

 
Gennemgang af de fem dokumentariske grundformer med eksempler fra 

DR/Gymnasium. Klipsamlingen findes her: 
http://www.dr.dk/undervisning/mediefag/dokumentarfilmen 
 
Fra Den iscenesatte virkelighed af Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, 
Systime 2017:https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126 
og dette: https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127  
+ underafsnittene p154-p157  
 

Medieværk: Dokumentaren ”Ekstrabladet - uden for citat” (59 min.) 
Arbejdsmaterialet er hentet fra dansk Gyldendal: 
 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/dokumentarfilm.aspx 
Analyse af filmklip: Dårlig taber, Fotoetik, Gidseldrama og Trafikdrab 
 

 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
http://www.dr.dk/undervisning/mediefag/dokumentarfilmen
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=126
https://deniscenesattevirkelighed.systime.dk/index.php?id=127
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/dokumentarfilm.aspx
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Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som 
skriftligt  
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (medieanalyse, nyhedsbrev) 
med formidlingsbevidsthed  
– analysere og forholde sig kritisk til trykte og digitale tekster med blik for 
teksternes kommunikative betydning  
Analyseredskaber: 
Danskfagets metoder til kommunikationsanalyse, analyse og fortolkning af 
tekster. Medieanalyse. 

Fokuspunkt: 
– at dække en begivenhed  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde med 
portfolio/ 
 

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 6 
 

Modul 6: Sociale medier 

Indhold Teoretisk stof: 
 
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime 2017.  
Medieanalyse af personlige blogs (p276), Sociale medier 5.7 (p275) 

 

 
Tekster: 

Madsen, Svend Åge: Kærlighed ved sidste blik. Novelle trykt i Ud & Se. 
Oktober 2013 (værk). 
 
Ingrid Spilde: Nye medier er ikke farlige. Videnskab.dk, den 5. oktober 
2010. 
 
Katrine Engberg og Anne Mette Hancock: Vi bliver dummere af Facebook 
(tekster fra prøvematerialet skriftlig prøve HF Dansk A den 29. maj 2013) 
 

Indefra med Anders Agger – YouTube-stjerne, Afsnit fra TV-
dokumentarserie, 2016, DR2 – Mit CFU  
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Digt: ”Vi er ikke kønne nok til at danse”, af Katinka, digtsamling: Et hus af 

krop, 2017  
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt 
som skriftligt  
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (wiki, blog) med 
formidlingsbevidsthed  
– analysere og forholde sig kritisk til trykte og digitale tekster med blik 
for teksternes kommunikative betydning  

 
Analyseredskaber: 
 
Danskfagets metoder til kommunikationsanalyse, analyse og fortolkning 
af tekster. Analyse og fremstilling af digitale medier. 
 
Fokuspunkt: 
– at argumentere for et synspunkt  
– at dække en begivenhed  
– at redegøre for et sagsforløb. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelle mundtlige oplæg/digitale arbejdsformer/skriftligt arbejde 

med portfolio/ 
 

Retur til forside 

 

 


