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  Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Institution Herning HF og VUC 
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Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Tomas Billeskov Jansen 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Litteratur 

Titel 2 Sprog 

Titel 3 Medier 

Titel 4 Dansk stil 

Titel 5  

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  

Titel 13  

Titel 14  

Titel 15  

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Litteratur 

Indhold Læsestof: 

Introduktion til læreplanen for Dansk C 

”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”(2014), Systime, Barbara Kjær-Hansen og 

Tinne Serup Bertelsen om dansk litteraturhistorie 2000-2010, p293, p294 

”Stolt Elins hævn”(folkevise) 

”Foran alteret”(1880) fra novellesamlingen ”Tunge melodier”, Herman 

Bang(kursisterne har omskrevet disse tekster til et debatoplæg) 

”Kalak”(2007)(uddrag) af Kim Leine 

”Kim Leine – mit liv som misbruger”, DR2, 30. juni 2017, Sara Røjkjær Knudsen 

”Korrekthedsbiblen”(2019(uddrag), Christina Hagen 

Introduktion til eksamen i Dansk C 

Ovenstående er et genremæssigt varieret udvalg af tekster fra nyeste tid, herunder fra de 

seneste fem år samt ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i for-

hold til nutidens tænkning, hvor der er blevet arbejdet med litteraturanalyse, -

fortolkning og perspektivering samt tekster gennem kreative arbejdsprocesser 
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Omfang 

 

23 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: flygtig og flydende identitet i det senmoderne samfund, paratekst, auto-

fiktion, at tage af hovedstolen, dobbeltkontrakten, analyse, fortolkning, scenisk frem-

stilling, panoramisk fremstilling, beretning, beskrivelse, dialog, refleksion, kommentar, 

tankereferat, indre monolog, stream of consciousness, direkte tale, indirekte tale, dæk-

ket direkte tale, komposition, in medias res, parallelopbygning, modsætning, 3-faset 

komposition, rammefortælling, cirkelkomposition, motiv, tema, miljø, perspektivering, 

roman, novelle, intertekstualitet, aktantmodellen: subjekt, objekt, hjælper modstander, 

giver, modtager, kommunikationsakse, projektakse, konfliktakse 

 

Mål: 

- at læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og faglige sammenhænge og 

anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

- ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læs-

ning af relevans for uddannelse, profession og samfund og efterfølgende indgå i kritisk 

dialog om denne læsning 

- analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster, relateret til 

uddannelse, profession, historie og samfund 

- anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret 

skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og situation 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde. 

Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål 

Oplæg for klassen  

Øvelse i at anvende danskfaglige begreber på tekster 

Øvelse i at holde oplæg for klassen 

Quizzer 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Sprog 

 

Indhold Læsestof: 

”Textanalyse.dk”(2005), Jørn Ingemann Knudsen, side 105-109 

”Krydsfelt – grundbog i dansk”(2011), Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia 

Quist, side 132-133 

”Textanalyse og litterær metode”(2010), Thomas Thurah, side 112-117 

37 små øvelser til billedsprog 

”Og til sidst”(1984) fra ”Direkte” af Marianne Larsen 

”Regnmåleren”(1943) fra ”Grønne digte” af Ole Sarvig 

”Perspektiver i dansk”(2018), Mads Rangvid og Mimi Sørensen, side 115-119, 121-

124, 145-155,157-161 

”Tale ved SID´s kongres”, 13. september 2001, Poul Nyrup Rasmussen 

”Tale ved klimamarchen 2019”, 25. maj 2019, Greta Thunberg, 

https:dansketaler.dk/tale/greta-thunberg-tale-ved-klimamarchen-2019-

oversaettelse/ 

”Kronprins Frederiks tale ved sit bryllup med kronprinssesse Mary, 15. maj 2004 

”Leonardo DiCaprios tale i FN”, 23. September 2014 

Toulmins model øvelse – “Fjern ukrudt” 

Toulmins model øvelse – ”Svenske katolikker” 

Toulmins model øvelse – ”Jeg synes (ikke) om Facebook”, Søren Boy Skjold, un-

derviser, Danmarks medie- og journalisthøjskole, 15. januar 2015 

”Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier”(2015), Systime, Ole Schultz Lar-

sen, side 150-151 

”Perspektiver i dansk”, (2018), Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Dansklærerfor-

eningens Forlag, side 30-31 

Sproglig analyse af hjemmesiden for EUX-uddannelsen i Her-

ning(professionsrettet) 

Supplerende sproglige begreber – eget materiale 

Supplerende om appelformerne – eget materiale 

Ovenstående er grundlæggende sproglig analyse, fortolkning og vurdering samt 

grundlæggende retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen 

og argumentation 

 

 

Omfang 

 

25 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: billedplan, realplan, metafor, sammenligning, metonymi, besjæling, 

personifikation, symbol, Toulmins model: pointe, begrundelse, grundantagelse, 



 

Side 3 af 5 

rygdækning, gendrivelse, styrkemarkør, postulat, appelformer: logos, patos, etos, 

argumentationsgreb: ekspertargument, autoritetsargument, erfaringsargument, 

eksempler, generalisering, ordvalgsargument, naturlighedsargument, glidebanear-

gument, skræmmeargument, ad hominem-argument, stråmandsargument, hæder-

lighed, vægt, den informative tale, den politiske tale, lejlighedstalen, anafor, allitera-

tion/konsonantrim/bogstavrim, antitese/modsætning/kontrast, epifor, hyperbel, 

interjektion, litote/eufemisme/underdrivelse, retoriske spørgsmål, apostrofe, on-

amatopoetikon, paradoks, Ciceros pentagram: afsender, emne, modtager, omstæn-

digheder/situation, sprog 

 

 

Mål: 

- kommunikere reflekteret og nuanceret i almene og professionsrettede situationer 

med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situa-

tion 

- diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og sam-

vær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former 

for kommunikation 

- forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor sam-

fund, professioner og uddannelse 

- gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for uddannel-

se og samfund 

- vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med rele-

vans for profession, uddannelse og samfund 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Øvelse i at kunne argumentere for en sag 

Gruppearbejde. 

Gruppeoplæg 

Quizzer 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Medier 

Indhold Læsestof: 

 

”Perspektiver i dansk”, kapitlet om selvfremstilling på de sociale medier(2018), 

Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Dansklærerforeningens forlag, side 86-89, 94-95, 

98-103 

”Sprog i sociale medier”(2018), Tina Thode Hougaard m.fl. side 57-62 

”Perspektiver i dansk”, nyheder(2018), Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Dansklæ-

rerforeningens forlag, side 280-286  

”DOX – Forløb i medier”,(2016), Dorte Granild og Mette Wolfhagen, L & R, side 

14-26 

”Krydsfelt – Grundbog i dansk”(2010), Mimi Olsen, Pia Quist og Berit Riis Lang-

dahl, Gyldendal, side 298-301 

”Den iscenesatte virkelighed”(2022), Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, 

Systime, Ibog, side 126-127, 154-157, 161-174 

”Den iscenesatte virkelighed”(2022), Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, 

Systime, Ibog, p126, p127, p154, p155, p156, p157, p128, p158, p159, p164, p165, 

p166, p168, p170, p171, p172, p173, p174 

”Min ærlighed”, Fie Laursen, YouTube 

”Jeg har en samtale”(2014) fra ”7/11”, Casper Eric 

”Svovl”(2016)(2 uddrag), Kasper Bjerre 

”Uploaded”, Kampagnefilm lavet af Medierådet for Børn og unge i 2017 

”Håndbog i dansk”(2015), Ole Schultz Larsen, side 93-94 

”Prostitutionens bagmænd”, DR1, 19. maj 2008, Christian Andersen  

”Jeg synes faktisk det er klamt at høre dig flashe din næstekærlighed”, 10. septem-

ber 2015, Deadline, Marie Krarup og Lisbeth Zornig Andersen ”Flygtningepres 

åbner for ny kurs”, 10. september 2015, Politiken, af Carl Emil Arnfred, Morten 

Skærbæk, Jesper Thobo-Carlsen og Marchen Weel Gjertsen ”Nordens Ungarn”, 

10. september 2015, Politiken, leder 

Kursisterne har i grupper produceret multimodalt materiale i forhold til at hjælpe 

Ukraine i krigen imod Rusland  

Ovenstående er et genremæssigt varieret udvalg af tekster, herunder nyhedsformid-

ling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier, hvor 

der er arbejdet metodisk med kommunikationsanalyse, medieanalyse og -

fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler, analyse og vurdering af mediers 

brug i sociale og kulturelle sammenhænge samt produktivt arbejde med medieud-

tryk i sociale sammenhænge. 
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Omfang 

 

 20 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: dokumentar, genre, autenticitetsmarkør, stillbillede, nightvision, voi-
ce over, tekstskilte, grafik, arkivmateriale, interview, kilder, videodagbogsoptagelser, 
sløring af billeder, forvrængning af lyd, skjult kamera, håndholdt kamera, point of 
view, kameraføring, on location-optagelser, dækbillede, dårlig belysning, brud på den 
fjerde væg, rekonstruktioner, mockumentary, found footage, etik og manipulation i 
dokumentar, tildækning, beskæring, vinkling, fjernelse eller bortcensurering af ting for 
at skjule sandheden, montage af optagelser fra forskellige begivenheder (uden at 
markere), tilsætning af opmærksomhedsafledende optagelser, arrangerede og fejl-
identificerede optagelser, den sociologiske dokumentar, institutionsdokumentar, 
sagsorienterede dokumentar, portrætdokumentar, berettermodellen: anslag, præ-
sentation, uddybning, point of nu return, konfliktoptrapning, klimaks, udtoning, auto-
ritativ fortælleform, observerende fortælleform, interaktiv fortælleform, poetisk for-
tælleform, bølgemodellen, fakta: bundet af virkeligheden, sande historier, objektiv, 
information; fiktion: frit forhold til virkeligheden, opdigtede historier, subjektiv, un-
derholdning, identifikation, tilbageholdelse af viden; metafor, metonym, split screen, 
form/komposition/forløbsstruktør, indhold/handling, billedudsnit: supertotal, total, 
halvtotal, halvnær, nær, ultranær; perspektiv: normalperspektiv, fugleperspektiv, 
frøperspektiv; kamerabevægelser om egen akse: panorering, tilt; egentlig bevægelse 
af kameraet: travelling, kran, steady-cam, håndholdt kamera, lys: high-key belysning, 
low-key belysning, lyd: asynkron lyd og synkron lyd; klipning: kontinuitetsklipning, 
montageklipning, parallelklipning, dækbillede, suspense, surprise; frontstage, backs-
tage, middle region, face, facetrussel, facework, sproghand-linger: samtalestrukture-
rende, informerende, følelses- og holdningsmæssige, hand-lingsregulerende; under-
tekst, personlig branding, identitet på de sociale medier, identitet i den virkelige ver-
den, identitet i praksis, identitet over tid, optone, ned-tone, kontekst, den etiske for-
dring, nettets anonymitet, emojis, direkte og indirekte sproghandlinger, neografi-
nyskrift, ny tegnsætning, syntaktiske tegn, kommunika-tive eller pragmatiske tegn, 
skilletegn, meningstegn, pragmatisk funktion, informerende tekster, opinionstekster, 
nyhed, baggrundsartikel, reportage, fortællende journalistik, erfaringskilde, partskil-
de, ekspertkilde, kommentar eller analyse, leder, anmeldelse, læserbrev, kommentar-
spor, debatindlæg, kronik, opinionskredsløb 

 

 

 

 

 
 

Mål:  

- planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nauncerede 

skriftlige, mundtlige og multimodale tekster ved brug af teksttyper, der er relevante 

i forhold til emner og kontekster inden for profession, uddannelse og samfund 

- sammenligne og gå i kritisk dialog om egne og andres skriftlige, mundtlige og 

multimodale produkter, herunder om formål, målgruppe, genre og sproglig stil og 

grammatisk forståelse 

- vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk 

til kommunikation, informationssøgning og formidling 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde. 

Klasseundervisning. 

Gruppeoplæg. 

Skriftligt arbejde på klassen med feedback fra læreren 

Quizzer 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Dansk stil 

Indhold Læsestof: 

Vejledning i at skrive stil om ”Lønningsdag”(1900)(kanon), Martin Andersen Nexø, 

(et forløb med særligt fokus på skriftlighed)(værk) 

Vejledning i at skrive stil om ”Klima(s)krig: Den globale opvarmning er en eksisten-

tiel trussel mod menneskeheden”, kronik, Jesper Møller Grimstrup, 26. august 2018, 

(et forløb med særligt fokus på skriftlighed)(produktivt og refleksivt arbejde med 

kursisternes udtryksfærdighed, herunder mindst et forløb med særligt fokus på kur-
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sisternes udtryksfærdigheder) 

Vejledning i at skrive stil om ”Testamentet”, Christian Sønderby Jepsen, 1. februar 

2012, (et forløb med særligt fokus på skriftlighed)(værk) 

Vejledning i at omskrive ”Foran alteret” til et debatoplæg 

Omfang 

 

15 lektioner á 45 minutter 

I alt 83 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Samtlige begreber under litteratur, sprog og medier 

 

 

Mål: 

- diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær 

med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for 

kommunikation 

- forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor sam-

fund, 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 

- analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster, relateret 

til uddannelse, profession, historie og samfund 

- anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret 

skriftligt, mundtligt og multimodalt i en form, der passer til genre og situation 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde. 

Gruppearbejde. 

Klasseundervisning. 

Skriftligt arbejde på klassen med feedback fra læreren 

Quizzer 

Retur til forside 

Titel 5 

 

 

 


