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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 Hh1212-Marketing & Psykologi 

 

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 
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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) 

Jimmy Zander Hagen: ”Sprog og tale” s. 80-84 – om appelformer 

 

Berit Riis Langdal et al: ”Krydsfelt” s. 246-247 (sproghandlinger) 

Jan Scheuer: ”Sproghandlinger” s. 41-49 + 53-57 

 

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 

Helle Helle: ”En stol for lidt” 
4-stjerners middag: Klip med Sidney Lee 

Ralf Christensen: ”Totalitær selvfedme”, Information, marts 2010 

 

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: ”39 år i førertrøjen” Jyllands-Posten, 2005 

Niels Dujardin: ”BUPL-bavl”, 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, 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  
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-  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 easy – keep cool”, kronik i Politiken (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.  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde  

Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Valgfrit område: Syndefaldsmotivet i litteratur og reklamer 

Indhold ”Syndefaldsmyten” 1. mosebog kap.1-3 

H.C. Andersen: ”De røde sko” 
Tove Ditlevsen: ”Slangen i paradiset” 
Anders Bodelsen: ”Drivhuset” 
Karen Blixen: ”Ringen” 
Helle Helle: ”Sit eget system” 
Reklamer med syndefaldsmotivet 

Klaus Rifbjerg: ”Den kroniske uskyld” – værk 1 

Johan Borgen: ”Paradisets have” 
 

Supplerende materiale: 

Film: Den kroniske uskyld 

Dokumentar: ”Karen Blixen – en fantastisk skæbne” 
Ove Benn og Jørn Jakobsen: Kapitel 1 ”Altings ulidelige klarhed” i ”Mytemotiver”, 2005   

Solveig Bennike m.fl. ”Faglige forbindelser”, 2005, side 29-34 

 

 

Omfang 

 

28 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til analyse af litteratur og reklamer. Øvelse i at anvende et analytisk 

begrebsapparat i en metodisk bevidst analyse, fortolkning og perspektivering af 

syndefaldsmyten og litteratur og reklamer med reference hertil. 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  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Litteraturhistorie 

Indhold Johannes Fibiger og Gerd Lütken: ”Litteraturens Veje”, s. 58-66, 97-111, 117-124, 137-

144, 146-152,155-161, 162-168, 175-177, 187-193, 226-230 

 

Middelalder: 

Folkeviser: 

Ebbe Skammelsøn 

Germand Gladensvend 

 

Barok: 

Thomas Kingo: ”Keed af Verden, kier ad Himmelen” 
 

Oplysningstid: 

Ludvig Holberg: “Jeppe på Bjerget” – uddrag af 2. og 3.akt 

Brorson: ”Den yndigste rose” 
 

Romantikken: 

Adam Oehlenschläger: ”Morgen-Vandring” 
H.C. Andersen: ”Danmark, mit fædreland” 
Steen Steensen Blicher: ”Hosekræmmeren” 
N.F. S. Grundtvig: ”At sige verden ret farvel” 
Emil Aarestrup: ”Angst” og ”Paa Sneen”  
Thomasine Gyllembourg: ”Den lille Karen” 
 

Symbolismen:  

Sophus Claussen: ”Rejseminder”  
 

Det folkelige gennembrud:  

Johannes V. Jensen: ”Memphis Station”  
Jeppe Aakjær: ”Naar Rugen skal ind”  
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag. En idyl”  
Fritz Syberg: ”Aftenleg i Svanneke Bakker”  
 

 

Værk 3: Scherfig: Det forsømte forår 

 

 

Supplerende 

Drengene fra Angora: ”Ridderproblemer” - 
http://www.youtube.com/watch?v=XvKQQ_nqICY 

 

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

 

Massys-skolen: ”Hieronymus” 
David Bailly: ”Selvportræt med vanitassymboler” 
Joseph Wright: ”Eksperimentet med luftpumpen” 
Kunstværker af bl.a. Nørgård, Lemmerz, Hornslet, Brammer, Evaristti 

Eckersberg:” En nøgen fra ryggen set kvinde”  
Perspektivtekster til Romantikken: 

Per Højholt: ”Gittes monolog om naturen” 
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Natasja: ”Giv mig Danmark tilbage” 
Sten Kaalø: ”Du kom til vor runde jord. 
Simon Grotrian: ”Slå mælkeveje om mig” 
 

 

Omfang 

 

18 lektioner + 12 lektioner + ? 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Mediehistorie 

Indhold Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”, Gyldendal, 2005, s. 10-29 (radio- og tv-

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

 

Henning Olsson og Henrik Poulsen: ”Ryd forsiden”, s. 17-27 (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. ”Krydsfelt” s. 294-96 (TV - nyhedsdramaturgi) 

Gitte Horsbøl og Jette Harboe: Den iscenesatte virkelighed s.11-25 (at analysere 

levende billeder) + 46-55 (nyheder) 
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Eksempler på nyhedsformidling fra DR1 i historisk perspektiv på dr.dk/medier  

Analyse af nyhedsudsendelse på DR 

Analyse af enkeltindslag 

 

Div. avisartikler 

Kronik: Ralf Christensen ”Totalitær selvfedme”, Information, 2010 

Kronik: Birgitte Baadegaard: ”Om nye og gamle bryster”, 2012 

Herman Bang: ”Fra lighuset” 
Maj Bjerring Sørensen: ”Det er en pige”, Kristeligt Dagblad, 2006 

 

Værk: ”Kongekabale” – Nikolaj Arcel, 2004  

 

Supplerende stof 

Programmet ”TVTVTV” om presseetik, sendt på DR2 5/3 2012 

  

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 

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

og tv. Mediernes overordnede samfundsmæssige rolle og funktion.  

 

Journalistiske genrer og fortælleformer 

Nyhedsformidling i aviser og på tv 

Filmanalyse 

 

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 
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Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Epokalt fokusområde: Det moderne gennembrud 

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

 

Brandes: Af ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes litteratur” 
J.P. Jacobsen: ”To verdener” 
Amalie Skram: Det røde gardin 

Herman Bang: ”Foran Alteret”  
Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette” 
Holger Drachmann: ”Engelske socialister” 
 

Værk 4: Herman Bang: ”Ved Vejen”’ 
 

Supplerende stof: 

Liv Thomsen:1800-tallet på vrangen, DR 

Brendekilde: Udslidt 

Herman Bang: ”Impressionisme: ”En lille replik” (uddrag) 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

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 

 


