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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin August 2014 - juni 2017 

Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium 

Uddannelse  HHX 

Fag og niveau Dansk niveau A 

Lærer(e) Karina Rolighed Rud  

Hold HH11 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 
Sprog og kommunikation 

Titel 2 
Valgfrit område: Rap, pop og lyrik  

Titel 3 
Mytemotiver  

Titel 4 
 

Titel 5 
 

Titel 6 
 

Titel 7 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Sprog og kommunikation 

Indhold  

Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation. 2005. s. 9-94 og s.115-147  

Darger m.fl.”Begreb om dansk” kap. 2, 6, 7 og 8 (genre, samtale og regler for sproglig 

opførsel, retorik og argumentation) 

 

Berit Riis Langdahl mfl.: Krydsfelt s. 246-251 (sproghandlinger) 

 

”Skorpionen” fra Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation. Tekster og arbejds-

spørgsmål. 2005 

 

”Mor er ikke sur, mor er skuffet” – blogindlæg af Sarah Agerklint, Brøndby Support 

2012 

Hanne Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn”, Politiken 2004 

Niarn: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne”, Politiken 2004 

Barack Obamas sejrstale 2008 

Dronningens nytårstale 2009 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 45 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har arbejdet med genreforståelse, kommunikation, retorik, argumentation, 

appelformer, genre og kontekst, denotation og konnotation, sprogfunktioner, 

mundtligt og skriftligt sprog, billedsprog og betydning, sproghandlinger og 

sproghistorie.  

 

 

Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har arbejdet med 

at:  

- udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 

personligt, nuanceret og argumenterende  

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne 

anvende grammatisk og stilistisk terminologi  

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 

referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  

- selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

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

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge  

- aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne 

vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

-  navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 

dokumentere  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuel skriftlig og mundtlig sprog- og argumentationsanalyse  

Elevfremlæggelser  

Lærerpræsentationer 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Rap, pop og lyrik 

Indhold Jan Petersen: ”Det sprog til et beat” s. 11-48 

Ole Schultz Larsen ”Håndbog i dansk” 

 

”Bennike mfl. ”Faglige forbindelse”, s. 160-162 (om fortolkning) 

 

Jan Sørensen: ”Den gode tekstanalyse”  

Hvad er tekstanalyse og hvorfor tekstanalyse?” s. 10-14 

Fiktive genrer, s. 27-30 

Lyrik s. 68-77 

 

Emil Aarestrup: ”Til en veninde”    

Tom Kristensen: “Det blomstrende slagsmål”   

Kirsten Hammann: ”Jeg civiliserer mig om morgenen”   

Yahya Hassan: ”Barndom”    

   

Jokeren: ”Definitionen af en stodder” 

H. C. Andersen: ”Klods-Hans” – omskrivning til stodderrap 

Per Vers: “Black Power” og ”City of Dreams” 

 

Projektforløb om raptekster med gruppearbejde og mundtlig fremlæggelse: 

Malk de Koijn: ”Rockstar” fra ”Sneglzilla” (2002) 

Kongehuset: ”Plat eller krone” 

Jonny Hefty & Jøden: ”Kom igen” fra ”Den Fede” (2013) 

L.O.C ”Jeg Er Judas” feat. Gigolo Jesus (2012) 

Lord Siva: ”Natten” (2014) 

Ukendt kunstner: ”Neonlys” (2013)  

Sleiman ft. Kaliber & Concept. ”GadePrins (Overmorgen)” 2014 

 

Supplerende stof  

”Husker du: Da hiphoppen kom til Danmark”, DR2, 2008 

 

Omfang 

 

25 lektioner 
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Særlige fokuspunkter Genrekendskab, herunder introduktion til analyse og fortolkning af rap og lyrik 

Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har arbejdet 

med at:  

- 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  

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

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge  

- navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 

dokumentere  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuel skriftlig og mundtlig analyse  

Projektarbejde med elevfremlæggelser  

Lærerpræsentationer 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

Mytemotiver 

Indhold Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” 2014 – kap. 3 ”Litteratur” 

 

Ove Benn og Jørn Jakobsen: Introduktion + intro til Kapitel 1 ”Altings ulidelige 

klarhed”, kapitel 2 ”Væbnet med vinger” i ”Mytemotiver”, 2005 

 

Syndefaldsmyten 

1. Mosebog, kap. 2 og 3  

Naja Marie Aidt: ”Den blomstrende Have” (1993)  

H.C. Andersen: ”De røde skoe” 

Pia Juul: ”Sit eget system” 

 

Ikarosmyten 

Af Ovids ”Forvandlinger”, 8. sang vers 183-235  

Naja Marie Aidt: ”Som Englene flyver” (1993)  

 

Værk 1: Naja Marie Aidt ”Vandmærket” 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Genrekendskab, herunder introduktion til analyse og fortolkning af prosatekster og 

forskellige metodiske tilgange til litterær analyse.  

Fokus har i dette fokusområde været myternes tilblivelse, oprindelse og betydning.  

Eleverne har arbejdet med de flere forskellige myter:  
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Myten om Ikaros, herunder diskussion af børns/unges frigørelse fra forældre.  

Syndefaldsmyten, herunder diskussion af overgangen fra barn til voksen og det 

ubevidste.  

 

Fokus har været lagt på analyse og fortolkning af forskellige tekster og genrer med 

fokus på at redegøre for og karakterisere disse teksters myte-træk. 

 

 

Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt, nuanceret og argumenterende  

 

Selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

 

Kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

 

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

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

  

  

  

Retur til forside 

 

 


