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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar, 2020/2021 

Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Dansk C-niveau 

Lærer(e) Patricia Mellany Jensen og Kathrine Therkildsen 

Hold EUX1B 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kommunikation 

Titel 2 Fiktion og litteratur 

Titel 3 Avisen og nyhedsformidling 

Titel 4 Argumentation og sprog 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Kommunikation 

Indhold Kommunikationsteori: 

- Kommunikationsmodellen 

 

Intern kommunikation. Emneområder: 

- E-mail. Eleverne har skrevet en invitation til et medarbejderarrangement i 

Jysk. 

- Portrætartikel. Eleverne har skrevet en portrætartikel om Lars Larsen. 

 

Ekstern kommunikation. Emneområder: 

- E-mail. Eleverne har svaret på en fiktiv klage, som Jysk har fået tilsendt. 

- Websideanalyse 

- Reklameanalyse og produktion af egne reklamer 

 

Kernestof:  

- iDansk, Systime: ”Kommunikation” 

- Erhvervsfag, Systime: uddrag fra kapitlet ”Faglig kommunikation” 

 

Supplerende stof: 

- Pernille Bekke: ”Lyt for at forstå – ikke for at svare” (2014) 

https://www.lederweb.dk/artikler/lyt-for-at-forstaa-ikke-for-at-svare/ 

- dr.dk: Taler du kropssprog?, sæson 1 episode 6 (2017). 20 min. 

- dr.dk: ”Lars Larsen (1948-2019)” fra serien Længe leve (2019). 28 min. 

- www.jysk.dk (hjemmesideanalyse) med perspektivering til www.sinnerup.dk 

- Reklamer for Kodimagnyl, HTH Køkken, OK Benzin og Normal. Herud-

over også en fiktiv reklame for Frisind pale ale (fra DRs programserie Det 

danske frisind). 

- Sangteksten til Gillis ”Langsom” (2017) 

 

Omfang 

 

24 moduler 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kommunikationsmodellen, støj, verbal kommunikation, non-verbal kommunika-
tion, kropssprog i salgssituationer, formelt og uformelt sprog, korrespondance, 
AIDA-modellen og minerva-modellen. 
 
Faglig kommunikation er gennemgået i forbindelse med forløbet i kommunikation.  
 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, par- og gruppearbejde, individuelt arbejde, ca-
searbejde. 

 

  

https://www.lederweb.dk/artikler/lyt-for-at-forstaa-ikke-for-at-svare/
http://www.jysk.dk/
http://www.sinnerup.dk/
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Titel 2 

 

Fiktion og litteratur 

Indhold Noveller: 

- Thomas Korsgaard: ”Jeg ringer fordi” fra Tyverier (2019). Lindhardt og Rin-

ghof, s. 127-139. 

Som en del af tekstanalysen har eleverne lavet et rollespil, hvor de har optaget 

et video-interview med hovedpersonen. 

- Kim Fupz Aakeson: ”Tyren” fra Dyrekredsen (1996). Gyldendal, s. 19-27. 
 

Kortfilm og spillefilm: 

- Alexander Kølpin: ”Under bæltestedet” (2006) 

- Mathias Elmose Andersen: ”Der var engang en jæger” (2015) 

- Anders Thomas Jensen: Adams æbler (2005) 

 

Kernestof:  

- Håndbog til dansk, Systime: kap 2.1 ”Kontrakter, koder og genrer” og 2.2 

”Fakta- og fiktionsgenren” (e-bog) 

- Analyseskabeloner baseret på iDansk, Systime: ”At analysere en novelle” og 

”At analysere digte” under kapitlet ”Litteratur” 

 

Supplerende stof: 

- dr.dk: Tæt på sandheden sæson 5 episode 3 (analyse af fakta og fiktionskoder i 

afsnittet) 
- Eleverne har i grupper analyseret en sang om dansk kultur og identitet, hvor 

de har fremlagt deres analyse. Der var tale om følgende sange: 

o Shubidua: ”Danmark” (1978) 

o Peter Sommer: ”8-6-6-0” (2006) 

o Ulige numre: ”Frit land” (2015) 

o Spids Nøgenhat: ”Lolland Falster” (2013) 

o Nikoline: ”Danskhed” (2018) 

o Tessa: ”Okay” (2019). 

Emnemæssigt har der været fokus på: Nationalromantik, udkantsdanmark, 

hjemstavnssange, provins, krænkelseskultur og feminisme. 

 

Omfang 

 

21 moduler 

Særlige fo-

kuspunkter 

Faktakoder, fiktionskoder, kontrakt mellem læser og tekst, fiktionsgenren (epik, lyrik, 

drama), novellegenren, tekstanalyse, resume, berettermodel, personkarakteristik, ak-

tantmodel, hjemme-ude-hjemme-modellen/kontraktmodel, billedsprog, kortfilm og 

spillefilm. 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, par- og gruppearbejde, casearbejde. 
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Titel 3 

 

Avisen og nyhedsformidling 

Indhold Nyhedsdækningen i dagens aviser den 11/11-2020 

- Eleverne har arbejdet med stofområder, læserprofiler mv. i følgende aviser: 

Ekstra Bladet, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Århus Stiftstidende, In-

formation, Børsen, Weekendavisen, Politiken. 

 

Artikler 

- ”Flere ordblinde bliver studenter”, Gymnasieskolen, d. 22. juni 2017:                                            

Flere ordblinde bliver studenter | Gymnasieskolen 

- ”4.A til statsministeren: red vores kammerat”, Fyens Stiftstidende, d. 14. juni 

2013: Nyhed-Fyens-Stiftstidende.pdf (aiu.dk) 

- Eleverne har skrevet en nyhedsartikel 

 

Dokumentar 

- Ekstra Bladet udenfor citat (2014) 

 

 

Kernestof: 

- iDansk, Systime: ”Massekommunikation” 

 

Supplerende stof: 

- Avisen i undervisningen: ”Genrer”:                                             

https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/  

- Klip fra TV!TV!TV! Breaking news 

 

 

Omfang 

 

21 moduler 

Særlige fo-

kuspunkter 

Avistyper, avisens genrer, komposition; layout (ydre komposition), nyhedstrekant 

(indre komposition), nyhedskriterier, det journalistiske sprog. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, par- og gruppearbejde, fremlæggelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gymnasieskolen.dk/flere-ordblinde-bliver-studenter
https://aiu.dk/mediehandbogen/wp-content/uploads/2013/06/Nyhed-Fyens-Stiftstidende.pdf
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/
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Titel 4 

 

Argumentation og sprog 

Indhold Retorik, argumentationsteori og appelformer  
- H.K.H. Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag: 

https://www.youtube.com/watch?v=RmT5VhhG0Ls   
- Klip fra spillefilmen Festen (1998)  
- Statsminister Mette Frederiksens nytårstale 1. januar 2020: https://www.regerin-

gen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-
2020/  

- Tværfaglig opgave med samfundsfag. Eleverne har set dokumentaren En syg for-
skel (2016) og skrevet en tale om emnet ”Ulighed i det danske sundhedssystem” 
og efterfølgende fremført den i grupper. 

- Reklame: Ota solgryn  
- Reklame: Oma Color  
- SOS Children’s Villages Norway: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9O8j9QPZc8&app=desktop   
- Kapitel 5.4: ”Sproglig analyse” i Analyse af kultur og sprog, Systime  
- Talesprog vs. skriftsprog: Amalie Szigethy:                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=k5Q69SfS1WE  

- Grammatik og sprog: Kompendium med huskeregler og øvelser angående blandt 

andet nutids-r og sammensatte navneord. 

 
Kernestof:  

- iDansk, Systime: uddrag fra kapitlet ”Sprog”  

 

Supplerende: 

- Håndbog til dansk, Systime: Uddrag fra kapitlet ”Retorik” 

- Sofie Lindes tale ved Zulu Award 2020 samt hendes efterfølgende takketale ved 

modtagelsen af årets danske tale 2020 https://dansketaler.dk/tale/sofie-lindes-

takketale-ved-modtagelsen-af-arets-danske-tale-2020/  
- Bertel Haarder går amok: https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws   

 

Omfang 

 

20 moduler 

Særlige 

fokus-

punkter 

Cieceros Pentagram, Toulmins argumentationsmodel (påstand, belæg, hjemmel), appel-
former, ordvalg, sprog, retoriske virkemidler.  

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, pararbejde, caselignende opga-
ver. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmT5VhhG0Ls
https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2020/
https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2020/
https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=L9O8j9QPZc8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=k5Q69SfS1WE
https://dansketaler.dk/tale/sofie-lindes-takketale-ved-modtagelsen-af-arets-danske-tale-2020/
https://dansketaler.dk/tale/sofie-lindes-takketale-ved-modtagelsen-af-arets-danske-tale-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws

