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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Tønder Handelsskole

Uddannelse htx

Fag og niveau Kommunikation og it A

Lærer Lars Skovgård Laursen (LL)

Hold 2019bkomIT3x Komm og IT htx3

Forløbsoversigt (8)

Forløb 1 Kommunikationsteori, målgruppeteori &amp; forundersøgelsesmetode

Forløb 2 Filmisk kommunikation - teori og øvelser

Forløb 3 Grafisk produktion - programmer og øvelser

Forløb 4 Projekt - Grafisk produktion

Forløb 5 HTML og CSS

Forløb 6 Webudviklingsprojekt

Forløb 7 Eksamensprojekt

Forløb 8 Prøvetræning
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Forløb 1: Kommunikationsteori, målgruppeteori &amp;
forundersøgelsesmetode

Forløb 1 Kommunikationsteori, målgruppeteori &amp; forundersøgelsesmetode

Indhold Fokus på teori og metode i faget.
Kommunikationsmodeller
Målgruppesegm-
entering
Undersøgelsesmetoder
Kommunikationsstrategi og -plan
Argument-
ationsformer

Noter:
Materiale til forløbet: https://kommita.systime.dk/index.php?id=190 ht-
tps://kommita.systime.dk/index.php?id=389 https://kommita.systime.dk/i-
ndex.php?id=119 https://kommita.systime.dk/index.php?id=118
Læsestof: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/taenke-hoejt-tes-
ten-forklaret-for-dummies

Omfang 8 lektioner / 6 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Forundersøgelse og –analyse: udvælge relevante teorier, metoder og mod-
eller til løsning af kommunikationsopgaver, herunder demonstrere vid-
en om fagets identitet og metoder
Forundersøgelse og –analyse: søge, anvende og vurdere relevant informa-
tion om produktionen og kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: designe og gennemføre empiriske målgrupp-
e- og brugerundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative met-
oder, herunder observationsmetoder
Forundersøgelse og –analyse: undersøge, forstå og problematisere digit-
aliseringens påvirkning af kommunikationssituationen
Produktion og evaluering: anvende og dokumentere relevante metoder
til løbende tests og sluttest af egne kommunikationsprodukter og på ba-
ggrund af resultaterne forbedre produkt og proces

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: digitale og sociale mediers rol-
le i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsstrategi og handl-
ingsplan
Kommunikationsteori og fortælleteknik: forskellige fortælletekniske mo-
deller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikative virkemidler, heru-
nder anvendt argumentationsteori, retorik samt tekst og tegn
Brugerforståelse og kommunikationssituation: brugeranalyse, herunder
forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: kvalitativ og kvantitat-
iv dataindsamling, herunder metoder til observation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: afsenderanalyse, markedsf-
orhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
Brugerforståelse og kommunikationssituation: forskellige afsenderes fo-
rmål med at starte en kommunikation, herunder vurdere informationsbeho-
vet
Produktudvikling og –test: brugertests
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning og par-arbejde



Side 4 af 16

Forløb 2: Filmisk kommunikation - teori og øvelser

Forløb 2 Filmisk kommunikation - teori og øvelser

Indhold Fokus på grundlæggende filmiske virkemidler og produktionsteknikker

Noter:
Analyse af film ? Shot-to-shot registrering ? Næranalyse af de filmiske
virkemidler (Mise-en-scéne analyse) ? Dramaturgisk analyse ? Genretr-
æk

Opgaver:
Fortæl en historie på ét minut

Omfang 16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Produktion og evaluering: forklare og anvende forskellige metoder til
idégenerering og brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af komm-
unikationsprodukter
Produktion og evaluering: reflektere over og vurdere arbejdsprocessen
med gruppemedlemmerne med henblik på udvikling af kommunikationsproduk-
ter
Produktion og evaluering: opnå forståelse og erkendelse af de etiske
aspekter i forbindelse med kommunikationsproduktionen

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Kommunikationsteori og fortælleteknik: forskellige fortælletekniske mo-
deller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Design og visuel kommunikation: billeder og deres formsprog i både fas-
te og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
Produktudvikling og –test: idégenereringsværktøjer og kreative procesv-
ærktøjer
Produktudvikling og –test: projektledelse, herunder værktøjer til proc-
esledelse i forbindelse med produktionen
Digitale værktøjer: relevante digitale it-værktøjer til behandling af
billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l.
i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde og peer-evaluering
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Forløb 3: Grafisk produktion - programmer og øvelser

Forløb 3 Grafisk produktion - programmer og øvelser

Indhold Fokus på processer, funktioner, filtyper og programmer i forbindelse
med grafisk produktion.
Følgende programmer introduceres:
Adobe Photos-
hop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign

Noter:
https://helpx.adobe.com/dk/indesign/tutorials.html
https://helpx.adobe.com/dk/illustrator/how-to/ai-basics-fundamentals.h-
tml?playlist=%2Fcontent%2Fhelp%2Fen%2Fccx%2Fv1%2Fcollection%2Fproduct%2Fillustrator%2Fsegment%2Fdesigner%2Fexplevel%2Fbeginner%2Fapplaunch%2Fccl-
get-started-
1%2Fcollection.ccx.js&guid=F1815AF05D1D42F6AB0D576441011580&product=ILST&product-
version=23.0.6&location=CCXStart&location-
version=2.7.2.13&trackingid=1NZGDC8F&mv=in-product#
Tastatur genveje i Adobe Illustrator: https://helpx.adobe.com/illustra-
tor/using/default-keyboard-shortcuts.html
Læs: https://kommita.systime.dk/index.php?id=186&L=0
Til i dag skal du være klar med din præsentation.

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Produktion og evaluering: styre den praktiske udførelse af kommunikati-
onen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourc-
er og produktoptimering
Produktion og evaluering: gennemføre og dokumentere produktionen af ko-
mmunikationsprodukter ved anvendelse af relevante teorier, metoder, mo-
deller samt ved inddragelse af relevant hard- og software

Kernestof:
Design og visuel kommunikation: brugervenlighed og funktionalitet, her-
under brugergrænseflader og interaktionsdesign
Design og visuel kommunikation: grafisk formsprog og layout, herunder
typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
Design og visuel kommunikation: billeder og deres formsprog i både fas-
te og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
Design og visuel kommunikation: farvelære og digitale farvesystemer
Design og visuel kommunikation: skitser, mockups, storyboards og proto-
typer
Produktudvikling og –test: forskellige mediers udtryks – og produktion-
sformer, herunder fremstilling og bearbejdning af informationer til fo-
rskellige medier
Digitale værktøjer: relevante digitale it-værktøjer til behandling af
billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l.
i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante programmer til fremstilling, programmer-
ing og konfigurering af interaktive systemer
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning og individuelt arbejde
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Forløb 4: Projekt - Grafisk produktion

Forløb 4 Projekt - Grafisk produktion

Indhold Grafiske produkter til en udvalgt science fiction historie:
Bogomslag-

Instagram/FB-banner
Bogmesseplakat
Outdoorplakat

Projektet er en for-
længelse af elevernes undervisning i faget "Engelsk A"

Opgaver:
Projekt: Grafisk produktion

Omfang 10 lektioner / 7.5 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Forundersøgelse og –analyse: udvælge relevante teorier, metoder og mod-
eller til løsning af kommunikationsopgaver, herunder demonstrere vid-
en om fagets identitet og metoder
Forundersøgelse og –analyse: søge, anvende og vurdere relevant informa-
tion om produktionen og kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: designe og gennemføre empiriske målgrupp-
e- og brugerundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative met-
oder, herunder observationsmetoder
Forundersøgelse og –analyse: undersøge, forstå og problematisere digit-
aliseringens påvirkning af kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: udarbejde en strategi for kommunikation-
ens gennemførelse, herunder analysere relationen mellem afsender, buds-
kab, medie og modtager i en given kommunikationssituation
Forundersøgelse og –analyse: planlægge den praktiske udarbejdelse af
kommunikationsproduktet med fokus på tidsplaner, rollefordeling og pro-
jektledelse
Produktion og evaluering: styre den praktiske udførelse af kommunikati-
onen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourc-
er og produktoptimering
Produktion og evaluering: forklare og anvende forskellige metoder til
idégenerering og brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af komm-
unikationsprodukter
Produktion og evaluering: udvikle handlingsplaner med fokus på budsk-
ab, virkemidler, medievalg og økonomi, herunder reflektere over inddra-
gelse af brugere
Produktion og evaluering: reflektere over og vurdere arbejdsprocessen
med gruppemedlemmerne med henblik på udvikling af kommunikationsproduk-
ter
Produktion og evaluering: gennemføre og dokumentere produktionen af ko-
mmunikationsprodukter ved anvendelse af relevante teorier, metoder, mo-
deller samt ved inddragelse af relevant hard- og software
Produktion og evaluering: opnå forståelse og erkendelse af de etiske
aspekter i forbindelse med kommunikationsproduktionen
Produktion og evaluering: anvende og dokumentere relevante metoder
til løbende tests og sluttest af egne kommunikationsprodukter og på ba-
ggrund af resultaterne forbedre produkt og proces

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: digitale og sociale mediers rol-
le i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Kommunikationsteori og fortælleteknik: forskellige fortælletekniske mo-
deller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikative virkemidler, heru-
nder anvendt argumentationsteori, retorik samt tekst og tegn
Brugerforståelse og kommunikationssituation: brugeranalyse, herunder
forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: kvalitativ og kvantitat-
iv dataindsamling, herunder metoder til observation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: datadrevet analyse af mål-
grupper og inddragelse af data i kommunikationsprocessen
Brugerforståelse og kommunikationssituation: afsenderanalyse, markedsf-
orhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
Brugerforståelse og kommunikationssituation: forskellige afsenderes fo-
rmål med at starte en kommunikation, herunder vurdere informationsbeho-
vet
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Design og visuel kommunikation: grafisk formsprog og layout, herunder
typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
Design og visuel kommunikation: billeder og deres formsprog i både fas-
te og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
Design og visuel kommunikation: farvelære og digitale farvesystemer
Design og visuel kommunikation: skitser, mockups, storyboards og proto-
typer
Produktudvikling og –test: idégenereringsværktøjer og kreative procesv-
ærktøjer
Produktudvikling og –test: forskellige mediers udtryks – og produktion-
sformer, herunder fremstilling og bearbejdning af informationer til fo-
rskellige medier
Produktudvikling og –test: projektledelse, herunder værktøjer til proc-
esledelse i forbindelse med produktionen
Produktudvikling og –test: forskellige distributionssystemer, deres op-
bygning, muligheder og økonomi
Produktudvikling og –test: brugertests
Etik, love og digital adfærd: etik i forbindelse med fremstilling af
kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: ophavsret og anden relevant lovgivning
i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: brugernes internetadfærd og afsenders ti-
lgang til personlige oplysninger og privatliv
Digitale værktøjer: relevante digitale it-værktøjer til behandling af
billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l.
i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Projektarbejde og vejledning
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Forløb 5: HTML og CSS

Forløb 5 HTML og CSS

Indhold Fokus på grundlæggende programmering i HTML og CSS.
Øvelser i iBogen
&quot;Koder til Web&quot;
Templates fra w3schools.com

Noter:
https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp https://koder.systime.dk/
https://atom.io/
https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/HTML/oversigt_html.php

Omfang 8 lektioner / 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Forundersøgelse og –analyse: udvælge relevante teorier, metoder og mod-
eller til løsning af kommunikationsopgaver, herunder demonstrere vid-
en om fagets identitet og metoder
Forundersøgelse og –analyse: søge, anvende og vurdere relevant informa-
tion om produktionen og kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: undersøge, forstå og problematisere digit-
aliseringens påvirkning af kommunikationssituationen
Produktion og evaluering: forklare og anvende forskellige metoder til
idégenerering og brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af komm-
unikationsprodukter

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Design og visuel kommunikation: brugervenlighed og funktionalitet, her-
under brugergrænseflader og interaktionsdesign
Design og visuel kommunikation: grafisk formsprog og layout, herunder
typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
Design og visuel kommunikation: farvelære og digitale farvesystemer
Design og visuel kommunikation: skitser, mockups, storyboards og proto-
typer
Etik, love og digital adfærd: ophavsret og anden relevant lovgivning
i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante programmer til fremstilling, programmer-
ing og konfigurering af interaktive systemer
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, par- og individuelt arbejde
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Forløb 6: Webudviklingsprojekt

Forløb 6 Webudviklingsprojekt

Indhold Fokus på udvikling af website til en eksisterende kunde.
Scrum-udvikli-
ngsmodel:
https://informatik.systime.dk/index.php?id=1065&L=0

Noter:
"Hold Test: Brugerundersøgelsen skal være færdig til på tirsdag d.
21. Hold Indhold: En samtykkeerklæring som kan bruges til jeres rapp-
ort."

Opgaver:
Webudviklingsprojekt

Omfang 22 lektioner / 16.5 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Forundersøgelse og –analyse: identificere, formulere og dokumentere
en problemstilling på baggrund af egen udført forundersøgelse, herund-
er vurdere hvorvidt problemet kan løses ved hjælp af kommunikation
Forundersøgelse og –analyse: udvælge relevante teorier, metoder og mod-
eller til løsning af kommunikationsopgaver, herunder demonstrere vid-
en om fagets identitet og metoder
Forundersøgelse og –analyse: søge, anvende og vurdere relevant informa-
tion om produktionen og kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: designe og gennemføre empiriske målgrupp-
e- og brugerundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative met-
oder, herunder observationsmetoder
Forundersøgelse og –analyse: undersøge, forstå og problematisere digit-
aliseringens påvirkning af kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: udarbejde en strategi for kommunikation-
ens gennemførelse, herunder analysere relationen mellem afsender, buds-
kab, medie og modtager i en given kommunikationssituation
Forundersøgelse og –analyse: planlægge den praktiske udarbejdelse af
kommunikationsproduktet med fokus på tidsplaner, rollefordeling og pro-
jektledelse
Produktion og evaluering: styre den praktiske udførelse af kommunikati-
onen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourc-
er og produktoptimering
Produktion og evaluering: forklare og anvende forskellige metoder til
idégenerering og brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af komm-
unikationsprodukter
Produktion og evaluering: udvikle handlingsplaner med fokus på budsk-
ab, virkemidler, medievalg og økonomi, herunder reflektere over inddra-
gelse af brugere
Produktion og evaluering: reflektere over og vurdere arbejdsprocessen
med gruppemedlemmerne med henblik på udvikling af kommunikationsproduk-
ter
Produktion og evaluering: gennemføre og dokumentere produktionen af ko-
mmunikationsprodukter ved anvendelse af relevante teorier, metoder, mo-
deller samt ved inddragelse af relevant hard- og software
Produktion og evaluering: opnå forståelse og erkendelse af de etiske
aspekter i forbindelse med kommunikationsproduktionen
Produktion og evaluering: anvende og dokumentere relevante metoder
til løbende tests og sluttest af egne kommunikationsprodukter og på ba-
ggrund af resultaterne forbedre produkt og proces

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: digitale og sociale mediers rol-
le i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsstrategi og handl-
ingsplan
Kommunikationsteori og fortælleteknik: forskellige fortælletekniske mo-
deller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikative virkemidler, heru-
nder anvendt argumentationsteori, retorik samt tekst og tegn
Brugerforståelse og kommunikationssituation: brugeranalyse, herunder
forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: kvalitativ og kvantitat-
iv dataindsamling, herunder metoder til observation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: datadrevet analyse af mål-
grupper og inddragelse af data i kommunikationsprocessen
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Brugerforståelse og kommunikationssituation: afsenderanalyse, markedsf-
orhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
Brugerforståelse og kommunikationssituation: forskellige afsenderes fo-
rmål med at starte en kommunikation, herunder vurdere informationsbeho-
vet
Design og visuel kommunikation: brugervenlighed og funktionalitet, her-
under brugergrænseflader og interaktionsdesign
Design og visuel kommunikation: grafisk formsprog og layout, herunder
typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
Design og visuel kommunikation: billeder og deres formsprog i både fas-
te og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
Design og visuel kommunikation: farvelære og digitale farvesystemer
Design og visuel kommunikation: skitser, mockups, storyboards og proto-
typer
Produktudvikling og –test: idégenereringsværktøjer og kreative procesv-
ærktøjer
Produktudvikling og –test: forskellige mediers udtryks – og produktion-
sformer, herunder fremstilling og bearbejdning af informationer til fo-
rskellige medier
Produktudvikling og –test: projektledelse, herunder værktøjer til proc-
esledelse i forbindelse med produktionen
Produktudvikling og –test: forskellige distributionssystemer, deres op-
bygning, muligheder og økonomi
Produktudvikling og –test: brugertests
Etik, love og digital adfærd: etik i forbindelse med fremstilling af
kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: ophavsret og anden relevant lovgivning
i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: brugernes internetadfærd og afsenders ti-
lgang til personlige oplysninger og privatliv
Digitale værktøjer: relevante digitale it-værktøjer til behandling af
billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l.
i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante programmer til fremstilling, programmer-
ing og konfigurering af interaktive systemer
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Problemorienteret projektarbejde og vejledning
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Forløb 7: Eksamensprojekt

Forløb 7 Eksamensprojekt

Indhold Eksamensprojekt. Eleverne skal udarbejde et eller flere kommunikations-
produkter og en tilhørende rapport indenfor rammerne af projektoplæg
fra skolen.

Opgaver:
Eksamensprojekt

Omfang 38 lektioner / 28.5 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
Forundersøgelse og –analyse: identificere, formulere og dokumentere
en problemstilling på baggrund af egen udført forundersøgelse, herund-
er vurdere hvorvidt problemet kan løses ved hjælp af kommunikation
Forundersøgelse og –analyse: udvælge relevante teorier, metoder og mod-
eller til løsning af kommunikationsopgaver, herunder demonstrere vid-
en om fagets identitet og metoder
Forundersøgelse og –analyse: søge, anvende og vurdere relevant informa-
tion om produktionen og kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: designe og gennemføre empiriske målgrupp-
e- og brugerundersøgelser ved hjælp af kvantitative og kvalitative met-
oder, herunder observationsmetoder
Forundersøgelse og –analyse: undersøge, forstå og problematisere digit-
aliseringens påvirkning af kommunikationssituationen
Forundersøgelse og –analyse: udarbejde en strategi for kommunikation-
ens gennemførelse, herunder analysere relationen mellem afsender, buds-
kab, medie og modtager i en given kommunikationssituation
Forundersøgelse og –analyse: planlægge den praktiske udarbejdelse af
kommunikationsproduktet med fokus på tidsplaner, rollefordeling og pro-
jektledelse
Produktion og evaluering: styre den praktiske udførelse af kommunikati-
onen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourc-
er og produktoptimering
Produktion og evaluering: forklare og anvende forskellige metoder til
idégenerering og brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af komm-
unikationsprodukter
Produktion og evaluering: udvikle handlingsplaner med fokus på budsk-
ab, virkemidler, medievalg og økonomi, herunder reflektere over inddra-
gelse af brugere
Produktion og evaluering: reflektere over og vurdere arbejdsprocessen
med gruppemedlemmerne med henblik på udvikling af kommunikationsproduk-
ter
Produktion og evaluering: gennemføre og dokumentere produktionen af ko-
mmunikationsprodukter ved anvendelse af relevante teorier, metoder, mo-
deller samt ved inddragelse af relevant hard- og software
Produktion og evaluering: opnå forståelse og erkendelse af de etiske
aspekter i forbindelse med kommunikationsproduktionen
Produktion og evaluering: anvende og dokumentere relevante metoder
til løbende tests og sluttest af egne kommunikationsprodukter og på ba-
ggrund af resultaterne forbedre produkt og proces

Kernestof:
Kommunikationsteori og fortælleteknik: digitale og sociale mediers rol-
le i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsmodeller, herund-
er forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den
givne kommunikationssituation
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikationsstrategi og handl-
ingsplan
Kommunikationsteori og fortælleteknik: forskellige fortælletekniske mo-
deller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Kommunikationsteori og fortælleteknik: kommunikative virkemidler, heru-
nder anvendt argumentationsteori, retorik samt tekst og tegn
Brugerforståelse og kommunikationssituation: brugeranalyse, herunder
forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: kvalitativ og kvantitat-
iv dataindsamling, herunder metoder til observation
Brugerforståelse og kommunikationssituation: datadrevet analyse af mål-
grupper og inddragelse af data i kommunikationsprocessen



Side 15 af 16

Brugerforståelse og kommunikationssituation: afsenderanalyse, markedsf-
orhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
Brugerforståelse og kommunikationssituation: forskellige afsenderes fo-
rmål med at starte en kommunikation, herunder vurdere informationsbeho-
vet
Design og visuel kommunikation: brugervenlighed og funktionalitet, her-
under brugergrænseflader og interaktionsdesign
Design og visuel kommunikation: grafisk formsprog og layout, herunder
typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
Design og visuel kommunikation: billeder og deres formsprog i både fas-
te og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
Design og visuel kommunikation: farvelære og digitale farvesystemer
Design og visuel kommunikation: skitser, mockups, storyboards og proto-
typer
Produktudvikling og –test: idégenereringsværktøjer og kreative procesv-
ærktøjer
Produktudvikling og –test: forskellige mediers udtryks – og produktion-
sformer, herunder fremstilling og bearbejdning af informationer til fo-
rskellige medier
Produktudvikling og –test: projektledelse, herunder værktøjer til proc-
esledelse i forbindelse med produktionen
Produktudvikling og –test: forskellige distributionssystemer, deres op-
bygning, muligheder og økonomi
Produktudvikling og –test: brugertests
Etik, love og digital adfærd: etik i forbindelse med fremstilling af
kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: ophavsret og anden relevant lovgivning
i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
Etik, love og digital adfærd: brugernes internetadfærd og afsenders ti-
lgang til personlige oplysninger og privatliv
Digitale værktøjer: relevante digitale it-værktøjer til behandling af
billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l.
i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
Digitale værktøjer: relevante programmer til fremstilling, programmer-
ing og konfigurering af interaktive systemer
Digitale værktøjer: relevante it-værktøjer til brug i alle faser af
et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og ko-
llaborativ skrivning

Væsentligste
arbejdsformer

Projektarbejde og vejledning
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Forløb 8: Prøvetræning

Forløb 8 Prøvetræning

Indhold Eleverne forsvarer individuelt deres eksamensprojekt.
Fremlæggelser á
ca. 15 min. varighed.
Fokus på elevens evne til at fremdrage væsentlige
elementer fra faget der er indgået i processen med at udvikle deres
kommunikationsprodukter. Desuden fokuseres der på dybden i elevens for-
ståelse af fagets kernestof.

Omfang 4 lektioner / 3 timer

Væsentligste
arbejdsformer

Individuel fremlæggelse


