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Store danskere - PH - Poul Henningsen 

   
 
 
 
 
 

Tema:  Kendte danskere. 
Fag:  Dansk som andetsprog. 
Målgruppe: 
 

Sprogcentrenes danskuddannelse 3, modul 4-6. 

  
 Tv-udsendelse: PH-Poul Henningsen, DR2, 07-03-2013, 30 minutter, del af tv-serien 

Store Danskere   
 
Tv-udsendelsen handler om "PH" eller Poul Henningsen, der levede fra 1894 til 1967. 
Den pædagogiske vejledning og kapitelmærkningen kommer med konkrete ideer til, 
hvordan tv-udsendelsen kan bruges i undervisningen i dansk som andetsprog for 
voksne. Tv-udsendelsen har danske undertekster. 
 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Lytning, læsning (ved danske undertekster), ordforråd, historisk forståelse, kultur- og 
samfundsforståelse.  

Ideer til undervisningen 
Ideerne i den pædagogiske vejledning rummer forslag til arbejdet med tv-udsendelsen 
før, under og efter tv-udsendelsen vises for kursisterne.   
 
Dag 1 
Før tv-udsendelsen vises 
Forforståelse: Hvad ved kursisterne om Poul Henningsen? (mange kender ham som 
lampedesigneren).  Læs eventuelt programomtalen for udsendelsen i mitcfu, og lad 
kursisterne tale om svære ord og udtryk i ordlisten (se Materiale 1) for at aktivere nyt 
og gammelt ordforråd inden programmet ses.  
 
Kursisterne ser tv-udsendelsen sammen i klassen.  
Første gang kursisterne ser programmet, skal de bare prøve at forstå så meget som 
muligt. Kursisterne læser derefter arbejdsspørgsmålene i kapitelsættet (kan printes 
som pdf) og arbejder med dem i grupper. De skriver stikord. Hvor meget kan de svare 
på allerede nu? Gruppearbejdet efterfølges af plenumopsamling, hvor kursisternes 
delvise svar bliver opsamlet.  
 
Hjemmearbejde  
Kursisterne ser udsendelsen igen hjemme og svarer individuelt på spørgsmålene i 
kapitelsættet. Svarene til brug for læreren findes i særskilt kapitelsæt. 
Dag 2 
Gruppearbejde og plenumfremlæggelse i klassen om arbejdsspørgsmålene.  
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Materiale 1 

 
Poul Henningsen - ord og udtryk  
 

 en forargelse  

 at sjofle  

 en revyvise  

 en anmelder  

 en gadedreng  

 vittig  

 berygtet  

 anstændig  

 de gamle dyder  

 en åbenbaring  

 at ryge i totterne på hinanden  

 beruset  

 at få ordene ud over rampen  

 at gøre op med noget (den gamle revy)  

 at fornærme nogen  

 at foretage sig dristige ting  

 en perfid fjende  

 et nationalt klenodie  

 en øretæve 

 samarbejdspolitikken  

 retsopgøret  

 med tilbagevirkende kraft  

 indføling  

 forhutlet 

 en landsforræder  

 lumsk  

 tæv  

 rygklapperi  
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