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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 2017-2018 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Kasper Thomsen 

Hold UVB-Dansk A-hh1217-EF1718-INN/AFS 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Reklamefilm  

Titel 2 Selvfortællinger i litteratur, kunst og medier  

Titel 4 Skriftlighedsforløb 1 

Titel 4 Litteraturhistorie  
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Titel 1 

 

Reklamefilm  

Indhold  
Baggrundslitteratur: 
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”, Gyldendal, 2005, s. 101-112 + Rasmus Bo Søren-
sen: ”Reklamens sprog er blevet moralsk”, Information, 2013 + Ole Schultz Larsen: ”Hånd-
bog til dansk”, Systime, 2015 + Kasper Luziek Hansen: ”Medieanalyse”, ”Begreb om dansk”, 
Systime, 2012  
 
Tekster: 
Thomas de Thurah/ IKEA: ”Home” 
Urban: ”Den pressede generation” 
Danske bank: ”A new normal demands new standards” 
Bianco: ”How to afford the whole collection” 
Carlsberg-kampagnen: “The Danish Way” (værk) 
+ elevvalgte reklamefilm   

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt  

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge  

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genre-
bevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere  

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æsteti-
ske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og er-
hvervsrelaterede sammenhænge  

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende 
etiske problemstillinger  

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og med do-
kumentation  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde/læreroplæg/fremlæggelser/individuelt arbejde 
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Titel 2 

 

Selvfortællinger i litteratur, kunst og medier  

Indhold Sekundærlitteratur:  

Maja Bødtcher-Hansen: ”Fortællingens spejl”, Gyldendal, 2017 

 

Primærlitteratur: 

Jørgen Leth: Uddrag af ”66 scener fra Amerika” 

Bisse: ”Seks hjerter” 

Maja Lee Langvad: ”Part C 20 spørgsmål til mig selv” 

Jonas Suchanek: Uddrag af ”Do danska” 

Dan Turéll: ”Hyldest til hverdagen” 

Emil Aarestrup: ”Angst” 

Lone Hørslev: ”Giftige blomster og bær” 

Tove Ditlevsen: ”Til mit døde barn” 

Olga Ravn: ”Jeg æder mig selv som lyng” 

Morten Papa: ”Planen” 

Christina Hesselholdt: Uddrag af ”Hovedstolen” 

Instagram 

Facebook  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt  

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge  

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og gen-
rebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflekte-
re  

- analysere og fortolke fiktive tekster  

- analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æsteti-
ske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og er-
hvervsrelaterede sammenhænge  

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

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende 
etiske problemstillinger  

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og med 
dokumentation  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde/læreroplæg/fremlæggelser/individuelt arbejde 
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Titel 3 

 

Skriftlighedsforløb 1 

Indhold Baggrundslitteratur: 

Claus Holst (red.): ”Dansk på ny”, Systime, 2017 – særligt kapitlerne om ”Læringsskriv-

ning”, ”Kreativ skrivning”, ”Formidlingsskrivning” og ”Skrivehandlinger” 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundt-
ligt som skriftligt  

- demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende 
grammatisk terminologi  

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge  

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og re-
flektere  

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhøren-
de etiske problemstillinger  

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og med 
dokumentation  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbej-

de/læreroplæg/fremlæggelser/individuelt arbejde/gruppearbejde 
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Titel 4 

 

Litteraturhistorie  

Indhold  
Baggrundslitteratur: 
Tinne Serup Bertelsen: ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, Systime, 2012 
 
Tekster: 
Middelalder: 
Folkevise: ”Germand Gladensvend” 
Folkevise: ”Hr. Torbens datter” 
 
Barokken: 
Thomas Kingo: ”Keed af Verden, Kier ad Himmelen” 
Nik & Jay: “En dag tilbage” 
Katy Perry: ”California Gurls”  
 
Oplysningstid: 
Ludvig Holberg: af ”Jeppe paa Bierget” 

Brorson: ”Den yndigste rose” 

DR-dokumentar: ”Jesus unge soldater” (2018) 

 

**Forløbet er ikke afsluttet 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  

- udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt  

- demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge  

- anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og gen-
rebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflekte-
re  

- analysere og fortolke fiktive tekster  

- perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æsteti-
ske, historiske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, internationale, merkantile og er-
hvervsrelaterede sammenhænge  

- demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres forbindelse til 
nutiden  

- navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og med 
dokumentation  

- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde/læreroplæg/fremlæggelser/individuelt arbejde 

 

 


