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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2014 – juni 2015 

Institution Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Sarah Røll Pilegaard 

Hold 1B 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Studieteknik 

Titel 2 Tema: Storbyen 

Titel 3 Sprogligt forløb 

Titel 4 Samfundsfagligt forløb 

Titel 5: Medieforløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 

Titel 1 Studieteknik 

Indhold Jacob Jonia: “Sådan får du 13 uden at lave lektier.”  (s. 12-41.) 
 
Danskernes akademi – “Den gode undervisning” 
 
Powerpoint: Metoder i dansk 
 

HHX-håndbogen til studieområdet (s. 56-62) 
Kompendium: Introduktion til tekstanalyse 
 
Udsendelse: 
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Den_gode_undervisning.htm 

 

 
 

Omfang August 2013 – september 2013 

Særlige fo-
kuspunkter 

– Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af for-
skellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt.  

– At eleverne lærer at være studerende på en gymnasial ungdomsuddan-
nelse og dermed får en blød overgang fra folkeskole til gymnasium. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændigt gruppearbejde, fælles opsamling, online grup-
pearbejde, forelæsning, procesorienteret skrivning.  
 

Retur til forside 
 
 

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Den_gode_undervisning.htm
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 2 Tema: Storbyen 

Indhold Tekster: 
Katrine Marie Guldager – “Nørreport” 
 
Dan Turéll – “Hjemme hos os” 
 
Dan Turéll – “Gennem byen en sidste gang” 

 
Politiken – “Portræt af paradokset Dan Turéll” 
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE140652/portraet-af-paradokset-dan-turll/ 
 
Foredrag: 
Onkel Danny – Portræt af en Karma Cowboy 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/onkel-danny-portraet-af-en-karma-
cowboy 
 
Musikvideoer: 
Ulige Numre – “København” 
https://www.youtube.com/watch?v=vSaUWDOexXU 

 
Mads Langer – “København” 
https://www.youtube.com/watch?v=Sc7t-aNI4O4 

 
Tina Dickow – Copenhagen 
https://www.youtube.com/watch?v=5CgB6cc6dyQ 

 

Ukendt kunstner – “København” 

https://www.youtube.com/watch?v=dnWmhX2jBLw 

 

Bent Fabricius-Bjerre – “Forelsket i København” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKJo79E8abA 

 

Film: 
Nordkraft (Hovedværk) 

Omfang September 2014 – november 2014 

Særlige fokus-
punkter 

– Udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, per-
sonligt, nuanceret og argumenterende 

– Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsre-
laterede sammenhænge 

– Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og meto-
der. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, online gruppearbejde, fremlæggelser for klas-
sen. 

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE140652/portraet-af-paradokset-dan-turll/
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/onkel-danny-portraet-af-en-karma-cowboy
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/onkel-danny-portraet-af-en-karma-cowboy
https://www.youtube.com/watch?v=vSaUWDOexXU
https://www.youtube.com/watch?v=Sc7t-aNI4O4
https://www.youtube.com/watch?v=5CgB6cc6dyQ
https://www.youtube.com/watch?v=dnWmhX2jBLw
https://www.youtube.com/watch?v=ZKJo79E8abA
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 3 Sprogligt forløb 

Indhold Tekster: 
Powerpoint: “Dialekter og sociolekter” 
 

Links: 
http://dialekt.ku.dk/sproghistorie/ 
http://dialekt.ku.dk/sociolekter/ 
http://dialekt.ku.dk/sociolekter/kronolekter/ 
http://dialekt.ku.dk/multietnolekt/#etnolekt 
 
Udsendelser: 
“Kampen om sproget – truslen fra engelsk”  
http://www.dr.dk/tv/se/kampen-om-sproget/kampen-om-sproget-truslen-fra-
engelsk-5-5/ 
 

 
“TED Talks – Udvikling af sprog” 
http://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity?language=da 

 
  

Omfang November 2014 – december 2014 

Særlige fo-
kuspunkter 

– Udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, person-
ligt, nuanceret og argumenterende 

– Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne 
anvende grammatisk og stilistisk terminologi 

– Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og argumentation 
– Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser for klassen og individuelt for læ-
rer, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dr.dk/tv/se/kampen-om-sproget/kampen-om-sproget-truslen-fra-engelsk-5-5/
http://www.dr.dk/tv/se/kampen-om-sproget/kampen-om-sproget-truslen-fra-engelsk-5-5/
http://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity?language=da
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 4 Tema: Samfundsfagligt forløb 

Indhold Tekster: 
Inger Wolf: “Sort Sensommer” 
Jakob Ejersbo: “Blomster” 

Helle Helle: “Der er ikke noget nyt” 
 
Videoer: 
Interview med Johannes Riis om Jakob Ejersbo 
https://www.youtube.com/watch?v=09BUykAuqiw 
 
Kort interview med Jakob Ejersbo 
https://www.youtube.com/watch?v=09BUykAuqiw 
 
 

Omfang December 2014 –Marts 2015 

Særlige fokus-
punkter 

– Udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt, nuanceret og argumenterende 

– Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som 
skriftligt.  

– Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og me-
toder. 

– Litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller europæisk 
kultur og tankegang . 

– – Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som 
led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektorienteret skriftligt arbejde, sy-
nops-skrivning, fremlæggelser. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=09BUykAuqiw
https://www.youtube.com/watch?v=09BUykAuqiw
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 

Titel 5 Medieforløb 

Indhold Tekster: 
Lennard Højbjerg – “Fortælleteori 2” (s. 55-76) 

Kompendium – “Reklamefilm” 
 
Links: 
http://tegnet.wordpress.com/reklamegenrer/lyriske-reklame/ 
http://tegnet.wordpress.com/reklamegenrer/narrative-reklamerfortaellende-
reklamer/ 
https://sites.google.com/site/danskfag/modeller/berettermodellen 
https://sites.google.com/site/danskfag/analysemodeller/analysevejledning-til-

hjemmesider 
 
Powerpoint: 

Hjemmesideanalyse 
Virksomheder og sociale medier 
 
Reklamefilm: 
Squash:  http://www.youtube.com/watch?v=WRb3NEIG3HU 
Vitalius og Ota: http://www.youtube.com/watch?v=7xRO9gger4E 
Pepsi 1930: http://www.youtube.com/watch?v=cvKBIEwYISA 

Kurt ka’ li’ kubik: https://www.youtube.com/watch?v=FScSpRX7zuc 

SOS Børnebyerne: https://www.youtube.com/watch?v=--GXiuv9qgs 

Valgvideo: https://www.youtube.com/watch?v=3SldewnrPLM 
Magnum: http://www.youtube.com/watch?v=CqY6X7arxt8 

Frisk Frisco: http://www.youtube.com/watch?v=8zJlwFZEF48 

 

 

Omfang Marts 2015 – maj 2015  

Særlige fokus-
punkter 

– Sprog-, medie begreber, redskaber og metoder. 

– Journalistik billeder, film og kommerciel kommunikation. 
– Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden 

for medier og samspillet med kultur og samfund. 
– Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i 

en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, synopsskrivning. 

 

Retur til forside 
 
 

http://tegnet.wordpress.com/reklamegenrer/lyriske-reklame/
http://tegnet.wordpress.com/reklamegenrer/narrative-reklamerfortaellende-reklamer/
http://tegnet.wordpress.com/reklamegenrer/narrative-reklamerfortaellende-reklamer/
https://sites.google.com/site/danskfag/modeller/berettermodellen
http://www.youtube.com/watch?v=WRb3NEIG3HU
http://www.youtube.com/watch?v=7xRO9gger4E
http://www.youtube.com/watch?v=cvKBIEwYISA
https://www.youtube.com/watch?v=FScSpRX7zuc
https://www.youtube.com/watch?v=--GXiuv9qgs
https://www.youtube.com/watch?v=3SldewnrPLM
http://www.youtube.com/watch?v=8zJlwFZEF48

