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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin januar 2014 – juni 2015 

Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Søren Povlsen (Titel 1-3), Jørgen Klærke (Titel 4-6) 

Hold HH12-13 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Dansk i grundforløbet 

Titel 2 Sprog og kommunikation 

Titel 3 Kronologi-forløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Dansk i grundforløbet 

Indhold Kernestof 

 
Henrik  Pontoppidan:  ørneflugt 

Helle Helle: Film 

Camilla Christensen: Veninder (1996) 

Gustav Munch Petersen: Til mine forældre (1932) 

Morten Nilsen: Foraarets horisont (1943) 

Pia Juul: Jeg Gruer (2005) 

Henrik Nordbrandt: Haiku (2006) 

Emil Aarestrup: Angst 

 

Supplerende stof 

Birger Reker Holdm: Litterære genrer: 8-13, 16-17, 20-21 

60-61 

Film: Howl  

Kort film: Valgaften 

 

Diverse powerpoint og mindmap (som læreren har lavet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

Dansk i grundforløbet handler om at analyser lyrik, drama, og epik. 

I forløbet gennemgår vi forskellige analysemetoder og anvender dem til at ana-

lysere forskellige typer af tekster inden for den fiktive-genre. 

 

 

 

 



 

Side 3 af 12 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Titel 2 

 

Sprog og kommunikation 

Indhold kernestof  

 
Sprog og kommunikation: Peter Heller Lutzen side 9-94 

Retorisk kogebog: Lavet af Søren Povlsen 

 

Supplerende stof 

Diverse powerpoint og mindmap (som læreren har lavet) 
 

 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Sprog og kommunikation handler om at give eleverne  indsigt i hvad sprog er og 

hvad der sker i en kommunikation. Eleverne lærer her en del begreber og redska-

ber  som de kan bruge til at analyser tekst og kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ gruppearbejde 
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Titel 3 

 

Kronologie-forløb 

Indhold  kernestof   

 
1. Islandsk saga: RAVNKEL FRØJSGODES SAGA (uddrag);  

2. Folkevise (middelalder); EBBE SKAMMELSØN 

3. Folkevise (middelalder): Germand Gladensvend 

4. Reformation: LØGN OG SANDHED; 8-10  

5. Baroktiden: Thomas Kingo: "Hver har sin skæbne" 

6. Oplysningstiden: Ludvig Holberg; Jeppe på Bjerget (uddrag);  

7. Jeppe på bjerget (film) 

8. Romantikken: Staffeldt., A.W. Schack von (1769-1826): Indvielsen 

9. Romantikken: H.C.Andersen: Klokken 

10. Romantikken: H.C.Andersen: Tommelise 

11.  Romantikken: N.F.S Grundtvig: Er lyset for de lærde blot 

12. Romantikken: Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land 

13. Romantikken: Thomasine Gyllenbourg: (1830)Den lille Karen 

14. Romantikken: H.C.Andersen ”De vilde svaner” 

15. Romantikken: H.C.Andersen ”Klods Hans” 

16. Romantikken: H.C.Andersen ”Grantræet” 

17. Det moderne gennembrud: Martin Andersen Nexø: "Lønningsdag" (1900);  

18. Det moderne gennembrud: Henrik Pontoppidan: "Ørneflugt”1899 

 

         supplerende stof 

          Den unge Andersen ”film” 

          Dansk litteratur fra runer til graffiti: side 40-54,  70-93, 109-139 

          Litteraturhistorisk oversigt: side 1-4 

         Diverse powerpoint og mindmap (som læreren har lavet) 
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kronologiforløbet handler om at give eleverne indblik og oversigt over litteratur-

historien, at kunne læse forskellige tekster fra forskellige historieske perioder, at 

kunne forstå tekster som et udtryk for historiske forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ gruppearbejde 
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Titel 4 

 

Nyhedsformidling 

Indhold Henning Olsson m.fl.: Ryd forsiden (2004) s. 15-115. 

 

Analyse af diverse avisartikler 

Gruppeopgaver: skrive en nyhedsartikel, et portrætinterview eller en oplevelses-

journalistisk artikel. 

 

Billedanalyse og reklameanalyse 

Jane Kristensen m.fl.: Billedanalyse. 1987. s. 90-93 

Helle Christiansen m.fl.: Kreativ reklame (1990) s 65-111 

 

Analyser af diverse billeder og reklamer  

 

Nyhedsanalyse af avisartikler – (5 elevtimer) 

Billedanalyse – (5 elevtimer) 

 

Omfang 

 

32 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 

- kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster 

og kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer 

- selvstændigt kunne udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

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

ligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger in-

den for litteratur og medier og samspillet mellem kultur og samfund. 

- kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer.  

- kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende 

 

Nyheder – nyhedsbegrebet er gennemgået – nyhedsbehov, nyhedskriterier, ny-

hedsindsamling. 

Nyheder i avisen – nyhedsredaktionen, nyhedsgenrer, avisens opbygning, layou-

tet, nyhedstrekanten, sproglige virkemidler, syntaks. 

En række artikler specielt fra Ekstra Bladet er blevet analyseret i forhold til form 

og indhold herunder holdning. Vi har forsøgt at opstille et værdiunivers for EB. 

Også artikler fra JP og Politiken er blevet analyseret. 

 

 

Genrerne nyhedsreportage, portrætinterview, oplevelsesjournalistisk artikel er 

blevet gennemgået. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Titel 5 

 

Periode: Det moderne gennembrud  

Indhold Sekundær litteratur:  

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind I s. 196-223. 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind II s. 16-18, s. 27-29, s. 77-79. 

s. 137-139, s.157-158 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen bind II: s. 218-219 

(Impressionisme) s. 246-247 (Naturalisme) 

 

Billedanalyse: 

Jane Kristensen m.fl.: Billedanalyse. 1987. s. 90-93 

 

 

Primær litteratur: 

Brandes: Af indledningen til Emigrantlitteraturen (1871) 

J.P. Jacobsen: Et skud i taagen (novelle) 

J.P. Jacobsen: Uddrag af Stuk 

Pontoppidan: AneMette - novelle 

Pontoppidan: Bonde-idyl (1883) – novelle 

Herman Bang: Uddrag af Stuk 

Herman Bang: Foran alteret (1880) – novelle 

Ada Ravnkilde: En Pyrrhussejr 

Amalie Skram: En rose. (1899) - novelle 

Victoria Benedictsson: Ur Store boken (1888) 

Ibsen: Et dukkehjem (hovedværk) 

 

Analyser af diverse billeder  

 

Analyseopgave – 5 elevtimer: Herman Bang: Den sidste aften + Billedet "Nor-

disk Sommerkväll" malet af Richard Bergh i 1889-1900 

Omfang 

 

 36 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 

- selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolk-

ning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som 

skriftligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger 

inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. 

- kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang. 

-  kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Titel 6 

 

Periode: 1930erne 

Indhold Sekundær litteratur:  

Ole Ravn: Før Nu Tid 1929-39. Krise og konflikter. s. 6-13 

Ib Ficher Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen Gyldendal 1996. Bind I: s. 266-269, 

s. 293-318. Bind II: 62-63. 

"Den marxistiske grundholdning" uddrag fra Litterære grundbegreber 2 

Ib Fischer Hansen: Litteraturhåndbogen Bind II. ”Marxisme” 1996 s. 237-239" 

Johs. Fibiger m.fl.: Litteraturens veje. ”Marxisme.” s. 441. Gad 2000. 

Ole Ravn: Dansk nationalsocialistisk litteratur 1930-45. 1979. s. 62. 

Karsten Koch m.fl.: Hagekorset i Norden. 1983. s. 104-107 

Dansk litteraturs historie bind 4, 2006. s. 395-396. ”På den yderste højrefløj”. 

Morten Brask m.fl.: Jøden og arieren (1995) s. 41-50 

TV-udsendelse om PHs Danmarksfilm 

Dokumentarfilm: Jøden og arieren 

 

Primær litteratur: 

Hans Kirk: Litteratur og tendens (1927) - sagprosa 

Harald Herdal: Kolonihaven (1933) - i Dansk læsebog. Novelle 

Olsen: Larsen, verdens herre. - sagprosa 

PHs Danmarksfilm (1935) Hovedværk 

Anmeldelser af PHs Danmarksfilm fra BT, Politiken og Arbejderbladet (1935) 

Poul Henningsen: Kulturkampen (1938) - digt 

Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (1940) – digt 

H.C. Branner: De blå undulater (1939) 

Abell: Melodien, der blev væk. (1935) – uddrag. – skuespil. 

Mogens Klitgaard: Mørkemændene truer (1938) – sagprosa 

Tage Philipson: Dida Dederding som seksualrådgiver (1937) – sagprosa 

N.S.U.-Føreren (1939) – sagprosa 

Anonym: Brydningstid (1935). – novelle 

Knud Secher: National kunst og aandelig terror (1936) – sagprosa 

Filmen Det forsømte forår 

 

Analyseopgave  5 elevtimer. 

H.C. Branner: Et barn og en mus (1939) 

 

Omfang 

 

 40 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål er her at have følgende kompetencer 

- selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolk-

ning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som 

skriftligt. 

- kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kultu-

relle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 
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- kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger 

inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. 

- kunne karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 

udviklingen af nutidens tankegang. 

-  kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt kor-

rekt, personligt, nuanceret og argumenterende. 

 

1930erne gennemgås med hovedvægt på 3 ”ismer”, bevægelser: 

Marxisme/kommunisme 

De kulturradikale 

Nazismen. 

 

Følgende temaer/emner er der også blive fokuseret på: 

Krisen 

Den lille mand (småborgerskabet, funktionærstanden) 

Barndommen, opdragelse, seksualitet 

Kulturkamp, demokrati – diktatur 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde 

 

 


