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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Sommer 2016 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Søren Povlsen (1. år), Karina Rolighed Rud  

Hold HH 13 13 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Dansk i grundforløbet 

Titel 2 Sprog og kommunikation 

Titel 3 Litteraturhistorie 

Titel 4 Mediehistorie  

Titel 5 Epokalt fokus: Det moderne gennembrud 

Titel 6 Valgfrit fokusområde: Performativ biografisme  

Titel 7  

Titel 8   
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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”, ”Dennis”, ”Ernst og Lyset” 

 

Diverse powerpoint og mindmap (som læreren har lavet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

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

I forløbet gennemgår vi forskellige analysemetoder og anvender dem til at 

analysere forskellige typer af tekster inden for den fiktive-genre. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ gruppearbej-

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 red-

skaber  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 

 

Litteraturhistorie 

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)  VÆRK 1 
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” 

 
2. og 3.g 
Det folkelige gennembrud:  
Martin Andersen Nexø: "Lønningsdag" (1900);  

 
 

         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) 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

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

turhistorien, at kunne læse forskellige tekster fra forskellige historieske perio-

der, 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 

 

Mediehistorie 

Indhold Henning Olsen og Henrik: ”Ryd forsiden”, s. 76-80, s. 171-186 

Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier” s. 10-19, s. 20-29, s. 50-59, s. 101-114, s. 

146-165 

Berit Riis Langdahl mfl. ”Krydsfelt”, s. 288-296, s. 348-361  

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Har_web_en_

historie.htm 

 

Rasmus Bo Sørensen: ”Reklamens sprog er blevet moralsk”, Information, 2013 

Pressefotos af Paul Hansen og Rina Castelnouvo fra 

http://www.worldpressphoto.org/ 

 

Diverse reklamefilm fra Call me, Australia come walkabout 

Diverse nyhedsartikler fra tabloid- og omnibusaviser 

Herman Bang: ”Branden”  

  
Nikolaj Arcel: ”Kongekabale”, 2004 – værk 2 

Janus Metz: ”Armadillo”, 2010 – værk 3 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet har introduceret eleverne til hovedlinjerne i mediernes historiske og tekno-

logiske udvikling inden for aviser, radio, web og tv i historisk perspektiv. Vi har haft 

fokus på mediernes samfundsmæssige rolle og funktion, herunder presseetik. Vi har 

fokuseret på nyhedsformidling i aviser, herunder analyse af pressefotos. Desuden har 

vi arbejdet med analyse af reklamefilm, spillefilm og dokumentarfilm.  

 

I dette fokusområde er det især følgende af læreplanens mål, som er i spil: 

- aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 

kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer. 

- selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af for-

skellige ikke-litterære tekster, såvel mundtlig som skriftligt. 

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

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og er-

hvervsrelaterede sammenhænge. 

- demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden 

for medier og samspillet mellem kultur og samfund. 

- navigere i store tekstmængder og analytisk fokusere, selektere og do-

kumentere. 

 

 

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Har_web_en_historie.htm
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Har_web_en_historie.htm
http://www.worldpressphoto.org/
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Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning 

Skriftligt arbejde 

Gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Epokalt fokusområde: Det moderne gennembrud 

Indhold  

Johannes Fibiger og Gerd Lütken: ”Litteraturens veje”, s. 194-216, 218-225 

Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen: ”Litteraturhistorien på langs og 

på tværs”, s. 91-106 

 

Georg Brandes: Af ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes 

litteratur” 

Herman Bang: ”Impressionisme: ”En lille replik” 

J.P. Jacobsen: ”To verdener” 

Amalie Skram: ”Det røde gardin” 

Herman Bang: ”Foran Alteret” og ”Irene holm” 

Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette” 

Holger Drachmann: ”Engelske socialister” 

Henrik Pontoppidan: "Ørneflugt” 

 

Supplerende stof: 

1800-tallet på vrangen, DR2 

Brendekilde: ”Udslidt” 

Helle Helle: ”Globryllup” - perspektiveringstekst 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har arbejdet med de mest centrale problemstillinger inden for det mo-
derne gennembrud. De har læst forskellige skønlitterære tekster, der tematiserer 
det moderne gennembruds væsentligste temaer – der alle kan opsummeres un-
der de overordnede temaer: Køn, kirke og klasse.  
 
Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har arbejdet 

med at:  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af for-

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

• karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udvik-

lingen af nutidens tankegang  

https://www.saxo.com/dk/forfatter/tinne-serup-bertelsen_6495648
https://www.saxo.com/dk/forfatter/barbara-kjaer-hansen_6495618
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• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervs-

relaterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 

kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• 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 selektere og doku-

mentere  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Valgfrit fokus: Performativ biografisme 

Indhold Johannes Fibiger mfl. ”Litteraturens Veje”, afsnittet om performativ biografisme fra 

opdateret i-bog 

Berit Riis Langdahl mfl.: ”Krydsfelt”, s. 276-280, s. 303-308 

Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier” s. 116-129 (om tv-serier, fokus på sit-

com-genren) 

Claus Christensen og Peter Jensen: Introduktion fra ”Livsværk. Det selvbiografiske i 

ny dansk litteratur”. (2008), s. 11-29  

Benedikte Rostbøll og Elisabeth Friis: ”Performative selvbiografier og hverdagsliv” 

– intro fra ”Hybriddigte – tendenser i ny dansk poesi”  

 

Frank Hvam og Casper Christensen: ”Klovn”, sæson 3, episode 4 – ”Nina, kære Nina” 

Liv Carlé Mortensen: “Am I still your Lover”,2007 

Anne Grethe Bjarup Riis: “Ordinary Hooker with career spoiler”, 2006 

Knud Romer: ”Den som blinker er bange for døden” – uddrag fra ”Livsværk. Det 

selvbiografiske i ny dansk litteratur”, 2006 

Georg Græsholt: ”Kære Knud”, læserbrev fra Information, trykt i ”Livsværk. Det 

selvbiografiske i ny dansk litteratur”, 2006 

Jens Blendstrup: ”Gud taler ud”, uddrag fra ”Livsværk. Det selvbiografiske i ny 

dansk litteratur”, 2004 

 

Lone Hørslev: ”Jeg bekæmper en trang” fra ”Skilsmissedigte”, 2009 

Yahya Hassan: ”Yahya Hassan” 2014 - værk 4 

 

Supplerende stof: 

Portrætprogram om Yahya Hassan fra NRK 2014: 
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http://tv.nrk.no/serie/bokprogrammet/MKTF01000614/11-03-2014 

 

http://politiken.dk/poltv/nyheder/debattv/ECE2093760/yahya-hassan-

fremsiger-digtet-barndom/ 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Vi har haft fokus på at undersøge det selvbiografiske som tendens i samtidens litte-

ratur, kunst og medier med fokus på begreber som dobbeltkontrakt, hovedstol, 

traumelitteratur mv. Fokus har desuden været på det selvbiografiske i relation til 

medieverdenen, herunder kunstnernes selviscenesættelse inden for og uden for 

værkerne og receptionen. 

 

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

med at:  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af for-

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

• karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udvik-

lingen af nutidens tankegang  

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

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsre-

laterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 

kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• 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 selektere og doku-

mentere  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Mundtlige fremlæggelser  

Skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.nrk.no/serie/bokprogrammet/MKTF01000614/11-03-2014
http://politiken.dk/poltv/nyheder/debattv/ECE2093760/yahya-hassan-fremsiger-digtet-barndom/
http://politiken.dk/poltv/nyheder/debattv/ECE2093760/yahya-hassan-fremsiger-digtet-barndom/
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