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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin August 2012 - juni 2015 

 

Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium 

Uddannelse  HHX 

Fag og niveau Dansk niveau A 

Lærer(e) Karina Rolighed Rud  

Hold DanskAhh1312-F15-VØ 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Sprog og kommunikation 

Titel 2 Processkrivning 

Titel 3 Valgfrit område: Syndefaldsmotivet i litteratur og reklamer 

Titel 4 Litteraturhistorie  

Titel 5 Mediehistorie 

Titel 6 Epokalt fokusområde: Det moderne gennembrud 

Titel 7 Valgfrit fokus: Performativ biografisme  

Titel 8 Tendenser i samtiden  
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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  

Birgitte Darger et al: Begreb om dansk  s. 15-29 (et spørgsmål om genre) + s. 95-99 

(retorik og argumentation) + s. 71-76 (billedsprog og betydning) 

Ji  )a der Hage : “prog og tale  s. -84 – om appelformer 

 

Berit Riis La gdal et al: Kr dsfelt  s. -247 (sproghandlinger) 

Jan Scheuer: “progha dli ger  s. -49 + 53-57 

 

Ha e Vi eke Holst: Du er fu ki g se istisk, Niar , Politike   

Niar : Jeg er fu ki g realistisk, Ha e , Politike   

Barack Obamas sejrstale 2008 

Dronningens nytårstale 2009 

Helle Helle: E  stol for lidt  

4-stjerners middag: Klip med Sidney Lee 

Ralf Christe se : Totalitær sel fed e , I for atio , arts  

 

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

spørgsmål. 2005: 

 

Ved Betinas konfirmation d. 4. maj , 2003  

Andreas og Sebastian snakker om musik . Uddrag af samtale 

Morten Runge:  år i førertrøje  Jyllands-Posten, 2005 

Niels Dujardi : BUPL- a l , debatindlæg i Politiken, 2004  

 

 

Omfang 

 

32 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har arbejdet med kommunikationsmodellen, retorik, appelformer, tekst og kontekst, 

denotation og konnotation, sprogfunktioner, mundtligt og skriftligt sprog, metaforer og 

billedskemaer, argumentation, sprogets identitetsskabende funktion 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, 
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referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  

- 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  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuel skriftlig og mundtlig sprog- og argumentationsanalyse  
Elevfremlæggelser  

Læreroplæg 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Processkrivning 

Indhold  

Ellen Krogh m.fl.: Skrivebogen. 1994. s. 17-57.  

Solveig Bennike m.fl : Faglige forbindelser , 2005. s. 214-216 

Frits Bredal: Take it eas  – keep ool , kro ik i Politike  uddrag  

 

Skriveprocessens 5 faser blev gennemgået og udført.  

I sammenhæng med processkrivningen skulle eleverne skrive et essay. De 5 faser i 

skriveprocessen blev så gennemført i et forløb, hvor eleverne fik arbejdstid i timerne 

udover elevtiden.  

 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Læseplanens mål er her, at eleven skal kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt 

hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Ligeledes 

at eleven skal kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder 

referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg.  

 

Kompetence: at kunne bruge skrivning på forskellig måde. Formidlingsskrivning og 

tænkeskrivning blev gennemgået og udøvet.  

Kompetence: at have viden og erfaring med skriveprocessen ved skriftlige opgaver.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Syndefaldsmotivet i litteratur og reklamer 

Indhold Ove Benn og Jørn Jakobsen: Introduktion, Kapitel  Alti gs ulidelige klarhed  i 
M te oti er ,    

“ol eig Be ike .fl. Faglige for i delser , , side -34 

 

 

“ defalds te  . ose og kap.1-3 

H.C. A derse : De røde sko  
To e Ditle se : “la ge  i paradiset  

A ders Bodelse : Dri huset  

Kare  Bli e : Ri ge  

Helle Helle: “it eget s ste  

Reklamer med syndefaldsmotivet 

Klaus Rif jerg: De  kro iske usk ld  – værk 1 

Joha  Borge : Paradisets ha e  (norsk) 

 

 

Supplerende: 

Ed ard Fle i g: Den kroniske uskyld  

Marcus Mandal og Anna von Lowzow: Kare  Bli e  – e  fa tastisk skæ e  

 

 

Omfang 28 lektioner 
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Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til analyse og fortolkning af litteratur inden for forskellige genrer og reklamer. 

Øvelse i at anvende faglige begreber og lave metodisk bevidst analyse, fortolkning og 

perspektivering af litteratur og reklamer med reference til syndefaldsmyten. Træne 

elevernes evne til at perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, 

kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske og psykologiske sammenhænge. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, elevfremlæggelser, læreroplæg  

Klassediskussioner  

Gruppearbejde og individuelt arbejde  

Skriftlige og mundtlige analyser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Litteraturhistorie 

Indhold Joha es Fi iger og Gerd Lütke : Litteraturens Veje , s. 58-66, 97-111, 117-124, 137-

144, 146-152,155-161, 162-168, 175-177, 187-193, 226-230, 275-283, 440-442, 468-70  

 

“teffe  Auri g og Erik “ e dse : Realis er - Moder is er ; s. 6-32 (indledning) 

 

Barbara Kjær-Ha se  og Ti e Bertelse : Litteraturhistorien - på la gs og på t ærs , s. 
120-122, s. 131-135-141, s.156-160 

 

Maja Bøtcher Hansen og Mischa Carlse : Med tide  s. -263  

 

Ebbe Skammelsøn 

Germand Gladensvend 

 

Tho as Ki go: Keed af Verde , kier ad Hi ele  

 

Lud ig Hol erg: Jeppe på Bjerget  – uddrag af 2. og 3.akt 
Brorso : De  digste rose  
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Ada  Oehle s hläger: Morge -Va dri g  

H.C. Andersen: Da ark, it fædrela d  

Steen Steense  Bli her: Hosekræ ere  

N.F. “. Gru dt ig: At sige erde  ret far el  
Emil Aarestrup: A gst  og Paa “ ee   
Tho asi e G lle ourg: De  lille Kare  

 

“ophus Clausse : Rejse i der   
 

Joha es V. Je se : Me phis “tatio   
Jeppe Aakjær: Naar Ruge  skal i d   
 

Marti  A derse  Ne ø: Lø i gsdag. E  id l   
Fritz Syberg: Afte leg i “ a i ge Bakker  

 

Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål  
Pär Lagerkvist: Ångest, ångest  (svensk) 
Edvard Munch “kriget  
Momberg: Abstrakt komposition 

 

H. C. Bra er: Et ar  og e  us  
Hans Scherfig: Det forsømte forår - værk 2 

 
Marti  A. Ha se : Paradisæ ler e  
Morte  Nielse : Jeg ser u i at  
 
Peter Seeberg: Patie te  
Klaus Rif jerg: Li et i ade ærelset  
 
Vita A derse : Hu  ser godt ud  
Mi hael “tru ge: Li ets hastighed , “idegade  – leder 
 
Helle Helle: To kilo eter  
Ja  “o ergaard: Poltera e d  
Ja o  Ejers o: “ushi su shi e  
Kirsten Hammann: Jeg i iliserer ig o  orge e  – tekst og film 
 
 

Supplerende stof  

Dre ge e fra A gora: Ridderpro le er  - 

http://www.youtube.com/watch?v=XvKQQ_nqICY 

Ebbe Skammelsøn som tegnefilm - http://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0 

Massys-skole : Hieronymus  

David Bailly: “el portræt ed a itass oler  

Joseph Wright: Eksperi e tet ed luftpu pe  

http://www.youtube.com/watch?v=XvKQQ_nqICY
http://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0
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Kunstværker af bl.a. Nørgård, Lemmerz, Hornslet, Brammer, Evaristti 

E kers erg:  E  øge  fra r gge  set k i de   
 

Perspektivtekster til Romantikken, brugt til projektforløb: 

Per Højholt: Gittes o olog o  ature  
Natasja: Gi  ig Da ark til age  

“te  Kaalø: Du ko  til or ru de jord. 

“i o  Grotria : “lå ælke eje o  ig  

 

Tv-udsendelsen Bazar, DR 1984 med Strunge, Tafdrup, Bjørnkær og Baidel 

 

Eleverne har desuden anvendt forskellige litteraturhistoriske fremstillinger til 

projektforløb om Romantikken og om forskellige perioder af litteraturhistorien. 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet har fokuseret på at give eleverne en viden om centrale litteraturhistoriske 

perioder og retninger gennem de sidste 400 år med henblik på en øget forståelse af den 

litteraturhistoriske udvikling, herunder dens brudflader, som forudsætning for en 

moderne bevidsthedsform. 

 

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 forskellige 

litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

 karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen 

af nutidens tankegang  

 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  

 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 dokumentere  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Mundtligt og skriftligt arbejde 
Klasseundervisning  

Gruppearbejde 

Projektforløb med elevfremlæggelser 
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Titel 5 

 

Mediehistorie 

Indhold Peter Madse  og Erik “ e dse : Medier , G lde dal, , s. -29 (radio- og tv-

historie) + s. 49-62 (nyhedsformidling på tv) 

 

Henning Olsso  og He rik Poulse : R d forside , s. -27 (baggrund om nyheder), s. 

32-35 (spin), s. 44-55 (nyhedskriterier), s. 92-100 (layout, fortælleformer), s.171-185 

(nyhedsformidlingens historie - aviser) 

 

Berit Riis Langdahl m.fl. Kr dsfelt  s. -96 (TV - nyhedsdramaturgi) 

Gitte Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed s.11-25 (at analysere levende billeder) + s. 

46-55 (nyheder) 

 

Eksempler på nyhedsformidling fra DR1 i historisk perspektiv på www.dr.dk/medier 

Analyse af nyhedsudsendelse på DR 

Analyse af enkeltindslag 

 

Div. avisartikler 
Kronik: Ralf Christe se  Totalitær selvfedme , I for atio ,  

Kronik: Birgitte Baadegaard: Om nye og gamle bryster ,  

Herman Bang: Fra lighuset  

Maj Bjerring Sørensen: Det er e  pige , Kristeligt Dag lad, 2006 

 

Ko geka ale  – Nikolaj Arcel, 2004 – værk 3 
Ja us Metz: Ar adillo ,  – værk 4 

Carste  Je se : Efter Ar adillo vil det ikke være muligt at se os selv som danskere 

ige , essa , fra EKKO,  

 

 

Supplerende stof: 

Progra et TVTVTV  o  presseetik, sendt på DR2 5/3 2012 

  

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 
 

Hovedlinjerne i mediernes historiske og teknologiske udvikling inden for aviser, radio 

og tv. Mediernes overordnede samfundsmæssige rolle og funktion.  

 

http://www.dr.dk/medier
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Journalistiske genrer og fortælleformer    

Nyhedsformidling i aviser og på tv 

Analyse af spillefilm og dokumentarfilm 

 

I dette fokusområde er det især følgende af læreplanens mål, som er i spil: 
Eleverne skal i dette forløb kunne: 

- 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 

forskellige ikke-litterære tekster, såvel mundtlig som skriftligt. 
- perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede 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 

dokumentere. 
 
 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Epokalt fokusområde: Det moderne gennembrud 

Indhold Litteraturens veje s. 194-216, 218-225 

 

Litteraturhistorien på langs og på tværs s.100-107 

 

Bra des: Af I dled i g til Ho edstrø i ger i det de Aarhu dredes litteratur  

J.P. Jacobsen: To erde er  

Amalie Skram: Det røde gardin  

Her a  Ba g: Fora  Alteret   
He rik Po toppida  A e-Mette  

Holger Drachmann: Engelske socialister  
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I se : Et dukkehje  - opsætningen fra Mungo Park, 2001 – værk 5 

 

Supplerende stof: 

1800-tallet på vrangen , DR 

Brendekilde: Udslidt  
Her a  Ba g: I pressio is e: E  lille replik  

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 
Eleverne har arbejdet med de mest centrale problemstillinger inden for det moderne 
gen-nembrud. De har læst forskellige skønlitterære tekster, der tematiserer det 
moderne gennembruds væsentligste temaer – der alle kan opsummeres under 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 

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

 karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen 

af nutidens tankegang  

 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  

 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 

dokumentere  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 7 

 

Valgfrit fokusområde: Performativ biografisme 

Indhold  

Berit Riis Langdahl mfl.: Krydsfelt s. 276-280, s. 303-308 
Peter Madse  og Erik “ e dse : Medier  s. -129 (om tv-serier, fokus på sitcom-

genren) 
Claus Christensen og Peter Jensen: Introduktion fra Livsværk. Det selvbiografiske i ny 
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dansk litteratur . (2008), s. 11-29  
 
Knud Romer: Den som blinker er bange for døden  (uddrag) 
Georg Græsholt: Kære Knud  
Christina Hesselholt: Må estrålesofae , Badekarret  og “kridt  fra Hovedstolen  
Carsten Andersen: Barndom i billeder . Interview med Christina Hesselholt 
Per Højholt: Jeg har ingen barndom  
Jens Blendstrup: Gud taler ud  (uddrag) 
Ovenstående er fra Claus Christensen og Peter Jensen: Livsværk. Det selvbiografiske i 

ny dansk litteratur . (2008), 
 
Yahya Hassan: Yahya Hassan  (2013) – værk 6 
Lone Hørslev: Jeg bekæmper en trang  og onsdag d. 3. december .  
Frank Hvam og Casper Christensen: Klovn, sæson 3, episode 4 – Ni a, kære Ni a  
 

Supplerende stof: 
Liv Carlé Mortensen: ”Am I still your Lover . 2007 

Anne Grethe Bjarup Riis: Ordinary Hooker with career spoiler . 2006 
Arrangement med Yahya Hassan – oplæsning og efterfølgende debat 
 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har haft fokus på at undersøge det selvbiografiske som tendens i samtidens litteratur, 

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 

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

 karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen 

af nutidens tankegang  

 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  

 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 dokumentere  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Tendenser i samtiden 

Indhold Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litterature s Veje : Terroris e s tidsalder  og 
’erne og ’er e: For i delsesli jer sa t Fa tas : De største eksiste tielle 

pro le stilli ger  – fra opdateret I-bog 
 
Rasmus Grøn og Stine Johansen: N e øj e at se ed – virkelighedstemaet i dansk 

litteratur : afs itte e: Virkelighedste aet i litterature  og Litteraturen og 

sa fu det  s. 9-23, ”Individet og dets omverden  s. 26-27 og Parforholdet og 

kærligheden  s. 44-45 
 
Bar ara Kjær Ha se  og Ti e “erup Bertelse : Litteraturhistorie  på la gs og på 
t ærs : Det . århu drede: Eksperi e tere de realis e  s.164-176 
 

Je s Ble dstrup: “ofus er læge og or er s g  
Pia Juul: Ell  B de  
Pia Juul: E  fli ker f r  
 
Charlotte Weitze: Kro ildt  
Charlotte Weitze: De røde sko  
 
 
 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har haft fokus på den eksperimenterende realisme – den nye realisme og magisk 

realisme / fantastisk litteratur  

 

Eleverne skal i dette fokusområde opnå en viden om samtiden set ud fra forskellige 
tekster og genrer. Stående midt i nuet og med den nære fortid uafklaret giver kun i 
ringe omfang mulighed for at fastlægge sikre mønstre og bevægelser i litteraturen, 
kunsten og kulturen.  
 

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

at:  
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 selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 

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

 karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen 

af nutidens tankegang  

 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  

 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 

dokumentere  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 


