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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin F14 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer Kasper Thomsen 

Hold Danskhh1113-F14 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Sprog og kommunikation  

Titel 2 Mediehistorie – nyhedsformidling  

Titel 3 Valgfrit fokus: Humor og moral i tv-reklamer 

Titel 4  

Titel 5  

Titel 6  

Titel 7  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Sprog og kommunikation 

Indhold  
Peter Heller Lützen: ”Sprog og kommunikation”, Dansklærerforeningens forlag, 
2005, s. 9-24 + s. 25-38 + s. 39-52 + s. 53-74 + s. 75-94 + s. 115-147.  
   
Tekster: 
Brøndby support: ”Mor er ikke sur – mor er skuffet” 
Sex og Samfund: ”Red kvindeliv!” 
Hanne Vibeke Holst: ”Du er fucking, sexistisk, Niarn” 
Niarn: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne” 
H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” 
Johannes V. Jensen: ”Hvor smiler fager den danske kyst” 
Pia Kjærsgaard: uddrag af ”Grundlovstale 2004” 
John F. Kennedy: ”Berlinertalen” (1963) 
Barack Obamas sejrstale 2008 

Mc Einar: ”Det’ Jul – Det’ Cool” 

DEN GALE POSE / JOKEREN: DEFINITIONEN AF EN STODDER  
Per Vers: ”Black Power” 
Kongehuset: ”Plat eller krone” 
  

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Vi har arbejdet særligt med kommunikationsmodellen, tekst og kontekst, 
denotation og konnotation, sprogfunktioner, sproghandlinger, appelformer, 
mundtligt og skriftligt sprog, kognitive metaforer og billedskemaer, newspeak, 
argumentation og sprogets identitetsskabende funktion. 
 
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, herunder 
kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 
referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 

• analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 
kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge 

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 
dokumentere. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
Individuel skriftlig sprog- og argumentationsanalyse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

Mediehistorie – om nyhedsformidling  

Indhold Materiale:  

Langdal m.fl.: Krydsfelt 

Olsson og Poulsen: Ryd forsiden 

Madsen og Svendsen: Medier 
 
Krydsfelt s. 268-275 

Ryd forsiden s. 171-186 - avis 

Medier s. 10-19 - radio 

Medier s. 20-29 - tv 

Medier s. 159-165 web + 

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

 
Ryd forsiden s.13-32 

Krydsfelt s. 348-354 

Krydsfelt s. 348-354 

Krydsfelt s.286-293 

 

http://aiu.dk/mediehandbogen/medier 

 

Krydsfelt s. 348-354 

Nyhedsartikel om Løkkes GGGI-sag fra Ekstra Bladet  

Klip fra ”TVTVTV” om presseetik, sendt på DR2 5/3-2012 

http://www.dr.dk/tv/se/tv-tv-tv/tv-tv-tv-8 

 

Krydsfelt s. 357 

 

http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/paul-hansen 

 

Krydsfelt s.292-293 + Ryd forsiden s. 76-80 

 

Herman Bang: Branden  
 
Kristeligt Dagblad: ”Det er en pige” 
 
3 ledere fra Politiken og JP om hhv. Partihoppere, adgangskrav på universitetet og 
Krim-krisen 
 

Medier s. 50-59 

Krydsfelt s. 294-296 
 
TV2-nyhederne: Hvor er råderummet? 
TV-avisen: Udbrud af TB i Thisted 
 
NB: **ej afsluttet** 
  

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Har_web_en_historie.htm
http://aiu.dk/mediehandbogen/medier
http://www.dr.dk/tv/se/tv-tv-tv/tv-tv-tv-8
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/paul-hansen
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Omfang 
 

  

Særlige 
fokuspunkter 

 
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, herunder 
kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi 

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 
referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 

• analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i 
en kommunikationssituation, såvel mundtligt 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 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund 

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 
dokumentere. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 
 

Valgfrit fokus: Humor og moral i tv-reklamer   

Indhold  
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”, s. 101-112 
Rasmus Bo Sørensen: ”Reklamens sprog er blevet moralsk”, Information, 2013 
 
Tekster: 
Fleggaard: Lige over grænsen 
Call me: ”Tal ordentligt” 
Danske Bank: ”A new normal demands new standards”  
 
NB: **Ej afsluttet** 
 

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

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

– udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt, nuanceret og argumenterende 
– demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder 
kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi 
– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 
referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg 
– analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 
kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt 
– perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge 
– navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret kunne udvælge og 
dokumentere. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, individuelt arbejde, klasseundervisning, begrebskort  
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