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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2018 

Institution Tønder Handelsgymnasium 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Michelle Jepsen & Morten Westergaard 

Hold 1.B 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Grundforløb 

Titel 2 Samfundsfagligt forløb 

Titel 3 Litteraturhistorie 

Titel 4 Litteraturhistorisk forløb – ”Renæssancen” 

Titel 5 Litteraturhistorisk forløb – ”Barokken” 

Titel 6 Litteraturhistorisk forløb – ”Oplysningstiden” 

Titel 7 Mediehistorie 

Titel 8  

Titel 9  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Grundforløb 

Indhold E-bog: ”Ind i sproget” 

- Elementær sproghistorie (kap. 6) 

- Elementær kommunikationsteori (kap. 5) 

- Sprog anvendt i private, faglige og professionelle sammenhænge (ikke fra bogen) 

- Verbal og non-verbal kommunikation (kap. 5) 

- Sprogets udtryks-og indholdsside (kap. 4) 

- Denotation og konnotation, nedtoning og optoning (kap. 5) 

- Øvelse af skriftlighed med referat, resumé og notatteknik (ikke fra bogen) 

- Sproglig praksis, herunder tale, skrift og multimodale udtryksformer (kap. 

4) 

 

Jacob Jonia (1994): ”Sådan får du 13 - uden at lave lektier”. DaCaPo, Viborg. S. 

12-41. 

 

Links: 

Læserbrev: ”Opråb” http://tidende.dk/?Id=72094, 2016. 

 

Artikel: ”DR lukker X Factor efter næste sæson” https://www.b.dk/nationalt/dr-

lukker-x-factor-efter-naeste-saeson, 2017. 

 

Artikel: ”Kong Henrik: -Min kone gør mig til en nar” 

https://ekstrabladet.dk/flash/kongelige/danskekongelige/kong-henrik-min-kone-

goer-mig-til-en-nar/6770655, 2017. 

 

Artikel: ”Camouflage og blæk: Sådan fik blæksprutten sine våben” 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/camouflage-og-blaek-saadan-fik-

blaeksprutten-sine-vaaben, 2017. 

 

Klip om kropssprog: https://www.youtube.com/watch?v=Y6o-

OZ_s9F4&index=9&list=PLqU1y-7uPYvTDcq8SK2fCFuSn4HvUyZW1  

 

Dialekter, sociolekter, kronolekter og etnolekter: http://dialekt.ku.dk/  

Dialekttest: http://ekstern.videnskab.dk/dialekt/  

 

Studieteknik - links: 

”Hvordan får du mest ud af din forelæsning?” 

https://www.emu.dk/modul/hvordan-f%C3%A5r-du-mest-ud-af-en-

forel%C3%A6sning-gymnasieelever-og-kursister  

 

”Læseteknikker” https://www.emu.dk/modul/l%C3%A6seteknikker-

gymnasieelever-og-kursister  

 

http://tidende.dk/?Id=72094
https://www.b.dk/nationalt/dr-lukker-x-factor-efter-naeste-saeson
https://www.b.dk/nationalt/dr-lukker-x-factor-efter-naeste-saeson
https://ekstrabladet.dk/flash/kongelige/danskekongelige/kong-henrik-min-kone-goer-mig-til-en-nar/6770655
https://ekstrabladet.dk/flash/kongelige/danskekongelige/kong-henrik-min-kone-goer-mig-til-en-nar/6770655
https://videnskab.dk/naturvidenskab/camouflage-og-blaek-saadan-fik-blaeksprutten-sine-vaaben
https://videnskab.dk/naturvidenskab/camouflage-og-blaek-saadan-fik-blaeksprutten-sine-vaaben
https://www.youtube.com/watch?v=Y6o-OZ_s9F4&index=9&list=PLqU1y-7uPYvTDcq8SK2fCFuSn4HvUyZW1
https://www.youtube.com/watch?v=Y6o-OZ_s9F4&index=9&list=PLqU1y-7uPYvTDcq8SK2fCFuSn4HvUyZW1
http://dialekt.ku.dk/
http://ekstern.videnskab.dk/dialekt/
https://www.emu.dk/modul/hvordan-f%C3%A5r-du-mest-ud-af-en-forel%C3%A6sning-gymnasieelever-og-kursister
https://www.emu.dk/modul/hvordan-f%C3%A5r-du-mest-ud-af-en-forel%C3%A6sning-gymnasieelever-og-kursister
https://www.emu.dk/modul/l%C3%A6seteknikker-gymnasieelever-og-kursister
https://www.emu.dk/modul/l%C3%A6seteknikker-gymnasieelever-og-kursister
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”At tage noter” https://www.emu.dk/modul/tage-noter-gymnasieelever-og-

kursister  

 

Klip om ”Notater” og ”Lynnotater” 

http://busieco.samnet.sdu.dk/fakultet/studieteknik/vejledninger.html  

 

Foredrag til øvelse i lynnotater 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms  

Omfang 

 

26 lektioner á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 
– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 

referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 

– analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 

kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 

dokumentere. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt 

arbejde/pararbejde/gruppearbejde. 

 

 

 

Titel 2 

 

Samfundsfagligt forløb 

Indhold ”Den samfundsmæssige kompetence” i ”Dansk i erhvervsuddannelserne”. Side 

105-108, 114-118. 

 

Helle Helle: ”Der er ikke noget nyt”, Rester 1996. 

 

HOVEDVÆRK: ”Album”, tv-serie DR1 2008. 

Uddrag af romanen af Benn Q. Holm, People’sPress 2002. Side 23-26, 31-36. 

 

Øvelser og læsning om perioderne og personerne: 

http://www.dr.dk/DR1/Album/Index.htm 

 

Powerpoint og opgaver om medieanalyse (perspektiv, billedbeskæring mv.). 

 

Sangtekster: 

Shu-bi-dua: ”Krig og fred”, 1980 + ”Den Himmelblå”, 1980. 
Peter Faber: ”Sikken voldsom trængsel og alarm”, 1848. 

MC Einar: ”Jul Det’ Cool”, 1988. 

https://www.emu.dk/modul/tage-noter-gymnasieelever-og-kursister
https://www.emu.dk/modul/tage-noter-gymnasieelever-og-kursister
http://busieco.samnet.sdu.dk/fakultet/studieteknik/vejledninger.html
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
http://www.dr.dk/DR1/Album/Index.htm
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Bossen og Bumsen: ”Op til jul”, 1999. 

Rasmus Seebach: ”Lille store verden”, 2015. 

Litterær analysemodel: http://www.gymdansk.dk/at-analysere-litteratur.html  

 

Links ifm. Album: 

 
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-

1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-

1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-

1945-1973/velfaerdsstaten/  

 

Links – artikler, kronikker mv.: 

 
https://www.information.dk/moti/2016/09/faktisk-nogen-grund-arbejde-saa-

goer 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/etik/er-der-gr%C3%A6nser-

velf%C3%A6rd 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/nogle-gange-maa-man-stoppe-op-

komme-videre 

Omfang 

 

36 lektioner á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 
– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 

referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i 

en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske og psykologiske sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 

litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 

http://www.gymdansk.dk/at-analysere-litteratur.html
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ungdomsoproer-og-kulturliv-i-1960erne/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/velfaerdsstaten/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/velfaerdsstaten/
https://www.information.dk/moti/2016/09/faktisk-nogen-grund-arbejde-saa-goer
https://www.information.dk/moti/2016/09/faktisk-nogen-grund-arbejde-saa-goer
http://www.kristeligt-dagblad.dk/etik/er-der-gr%C3%A6nser-velf%C3%A6rd
http://www.kristeligt-dagblad.dk/etik/er-der-gr%C3%A6nser-velf%C3%A6rd
http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/nogle-gange-maa-man-stoppe-op-komme-videre
http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/nogle-gange-maa-man-stoppe-op-komme-videre
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– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 

dokumentere. 

– mangfoldige litterære genrer 

– journalistik og film 

– danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, med særlig 

forpligtelse på tekster efter det moderne gennembrud 

– tekster med betydning for dansk kultur og tankegang 

– medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt 

arbejde/pararbejde/gruppearbejde. 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Litteraturhistorie 

Indhold Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, Systime 2014. Side 19-

41 + 44-54. 

 

Folkevise: ”Germand Gladensvend” 

Folkevise: ”Ebbe Skammelsøn” 

Folkevise: ”Torbens datter” 

Folkeeventyr: ”Jesper og prinsessen” 

Folkeeventyr: ”Kong Lindorm” 

 

H. C. Andersen ”Klods Hans”, 1855. 

 

Links: 
”Dansk – Litteraturhistorie – Middelalderen (1000-1450)”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0J6LIcjmzi4 

Tegnefilm om Ebbe Skammelsøn: https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 

 

Nyfortolkning af Ebbe Skammelsøn, rapversion: 

http://www.dr.dk/nordisksprog/se/textgalleriet/popup_ebbe.asp 

 

Folkeeventyr: http://analysesiden.dk/folkeeventyr/  

 

 

Omfang 

 

26 lektioner a 45 minutter 

https://www.youtube.com/watch?v=0J6LIcjmzi4
https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
http://www.dr.dk/nordisksprog/se/textgalleriet/popup_ebbe.asp
http://analysesiden.dk/folkeeventyr/
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Særlige 

fokuspunkter 
– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret 

og argumenterende 

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, 

redegørelse, karakteristik og diskussion 

– selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære 

tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, 

æstetiske og psykologiske sammenhænge 

– karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens 

tankegang 

– demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og 

medier og samspillet med kultur og samfund 

– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og dokumentere. 

– mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser 

– billeder og filmklip 

– oversatte og nordiske tekster 

– tekster med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang 

– litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/pararbejde/gruppearbejde. 
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Titel 4 

 
Litteraturhistorisk forløb – ”Renæssancen” 

Indhold Litteratur: 

- Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: ”Krydsfelt – Grundbog i dansk” 
Gyldendal 2017, s. 29 – 31, s. 263 – 266.  

- Litteraturportalen.gyldendal.dk: ”Pica della Mirandola: Om menneskets 

værdighed. 
- Michelangelo: ”Adams skabelse” ca. 1510.  

Omfang 

 

4 lektioner af 45 min. varighed.  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal i forløbet: 

- analysere og fortolke fiktive tekster. 

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge.  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder  
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 

medier, herunder samspil med internationale strømninger.  
- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  
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Titel 5 

 
Litteraturhistorisk forløb – ”Barokken” 

Indhold Litteratur: 

- Barbara Kjær-Hansen & Tinne S. Bertelsen: ”Litteraturhistorie – på langs og 
på tværs” Systime 2014, s. 56 – 72.  

- Thomas Kingo: ”Hyldestdigt til Peter Griffenfeld - Du, vor Danmarks ros” 

(1673) http://www.nomos-dk.dk/skraep/1500_1600/kingo3.html  
Omfang 

 

3 lektioner af 45 min. varighed.  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal i forløbet: 

- analysere og fortolke fiktive tekster. 
- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

 
  

http://www.nomos-dk.dk/skraep/1500_1600/kingo3.html
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Titel 6 

 
Litteraturhistorisk forløb – ”Oplysningstiden” 

Indhold Litteratur: 

- Barbara Kjær-Hansen & Tinne S. Bertelsen: ”Litteraturhistorie – på langs og 
på tværs” Systime 2014, s. 73 – 85.  

- Ludvig Holberg: ”Erasmus Montanus” Tekst fra Arkiv for Dansk Litteratur 

(adl.dk) 1996. (værk 2) 

- Ludvig Holberg: ”Epistel 29” i Holberg – epistler. Det danske sprog og 

litteraturselskab Aarhus Universitetsforlag 2017.   
-  

Omfang 

 

28 lektioner af 45 min. varighed.  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal i forløbet: 

- analysere og fortolke fiktive tekster. 

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge.  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder  
- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 

medier, herunder samspil med internationale strømninger.  
- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden 
- Værklæsning, herunder ældre litteratur samt et dramastykke. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelser/ Eksperimentelt arbejde, 

herunder remedierings- samt dramaopgave.  
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Titel 7 

 
Mediehistorie 

Indhold Litteratur: 

- Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: ”Krydsfelt – Grundbog i dansk” 
Gyldendal 2017, s. 271 – 284.  
 

Omfang 

 

4 lektioner af 45 min. varighed.  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal i forløbet: 

- demonstrere kendskab til tendenser i samtidens danske litteratur og 
medier, herunder samspil med internationale strømninger  

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, 
internationale, merkantile og erhvervsrelaterede sammenhænge. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde/ eksperimentelt arbejde, herunder begrebsquiz.   

 


