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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 
 

Sprog og kommunikation 

Indhold Grundbog:  
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 + Ole 
Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, Systime, 2015 
 
Tekster: 
Niels Lyngsøe: ”I – fra Force Majeure” 
Malene og far: ”Ved Betinas konfirmation” 
3F: ”Løftebrud” 
Rasmus Bech: ”Le Tour” 
Brøndby support: ”Mor er ikke sur – mor er skuffet” 
OB’s hjemmeside - www.ob.dk  
Sex og Samfund: ”Red kvindeliv!” 
Yahya Hassan: ”Performance-video: Gyldendal” 
H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” 
Johannes V. Jensen: ”Hvor smiler fager den danske kyst” 
Hanne Vibeke-Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn!”  
John F. Kennedy: ”Berlinertalen” (1963) 
 

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har arbejdet særligt med kommunikationsmodellen, tekst og kontekst, 
denotation og konnotation, sprogfunktioner, mundtligt og skriftligt sprog, 
metaforer og billedskemaer, 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 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  

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
dokumentere 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde + individuel skriftlig sprog- og 
argumentationsanalyse 
 

 
 

http://www.ob.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 
 

Mediehistorie - medieanalyse 

Indhold Grundmateriale: 
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”, Gyldendal, 2005, s. 33-48 + s. 101-
112 + Rasmus Bo Sørensen: ”Reklamens sprog er blevet moralsk”, Information, 
2013 + Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk”, Systime, 2015 
 
Tekster: 
Martin de Thurah: ”Ung mand falder” (hovedværk) 
Eric Toledano og Olivier Nakache: “De urørlige” 
Romain Gavras: “Justice – stress” 
Søren Frellesen: ”Boy meets girl” 
Fleggaard: “Lige over grænsen” 
 
**Forløbet er ikke afsluttet**      

Omfang 
 

28 lektioner 

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  

• 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 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  

• 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 

Klasseundervisning og læreroplæg 
Klassediskussioner 
Gruppearbejde og individuelt arbejde 
Skriftlige og mundtlige analyser   
 

 
 

 

 

 


