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Danskopgaver til forløbet
#VoresJammerbugt
AIDA-modellen – hvorfor?

AIDA er en model, som man kan analysere og fortolke reklamer med.
AIDA hjælper os til bedre at forstå reklamer. Modellen skal være med til at
forklare, hvordan en reklame virker. Derfor er det både vigtigt for reklamefolk,
og for os, der skal ”forstå” reklamerne, at kende til AIDA-modellen.
AIDA-modellen kan hjælpe til med at give indblik i de tanker, der har været
bag reklamen og dermed gennemskue, hvad reklamen prøver på.

Formål:
Du skal opnå viden om AIDA-modellen. Denne model skal du løbende bruge til
de materialer, du laver og skal læse her på FGU. Samtidig skal du også opnå
viden om AIDA-modellen, så du kan bruge den i din portfolio.

Mål G:



Jeg kan forklare AIDA-modellen med egne ord.
Jeg kan vise AIDA-modellen.

Hvad skal du gøre?
1. Læs den udleverede tekst om AIDA-modellen
2. Se video om AIDA-modellen
3. Du skal selv tegne/designe en kopi af AIDA-modellen med dine egne
forklaringer. Du skal bruge din model til at vise, at du har forstået AIDAmodellen og kan forklare dens begreber. Du må gerne være kreativ og
gøre den lidt lækker at se på.
4. Gennemgå din udgave af AIDA-modellen, indtil du er tilfreds.
5. Når du er færdig, skal du forklare din sidemand/-dame din udgave af
AIDA-modellen. Når du har gjort det, skifter I.
6. Husk at gemme din AIDA-modellen i din portfolio.

Evaluering af målene
Mål:
 Jeg kan forklare
AIDA-modellen
med egne ord.
 Jeg kan vise
AIDA-modellen.

Kan

På vej

Tanker:
Nævn 1 god ting fra dit arbejde:

Nævn 1 ting du ville gøre anderledes en anden gang:

Kan ikke

Naturbruget
- virksomhedsbesøg

Foto: Thomas Jakobsen

Vi er startet på projektet ”Vores Jammerbugt.” I dette projekt i dansk skal vi
lave en reklame for en lokal virksomhed. Denne virksomhed hedder
Naturbruget. Vi skal besøge Naturbruget i dag, og derfor skal vi forbedre vores
besøg. Denne opgave er en portfolioopgave.

Mål G:




Jeg har viden om den lokale virksomhed Naturbruget.
Jeg kender forskellen på åbne og lukkede spørgsmål.
Jeg kan lave 10 spørgsmål bestående af åbne og lukkede spørgsmål.

Hvad skal du gøre?
Research:
1. Når du hører navnet Naturbruget, hvad tror du så virksomheden
beskæftiger sig med?
2. Du skal nu på nettet og researche om Naturbruget.
Find blandt andet ud af:
a) Hvor ligger Naturbruget?
b) Hvem ejer Naturbruget?
c) Hvad laver Naturbruget?
d) Hvor kan du finde materiale på nettet om Naturbruget (Facebook,
Youtube, hjemmesider osv.)?
e) Har Naturbruget allerede reklamer? Hvis ja, hvilke?
f) Hvilke informationer kan du ellers finde om Naturbruget (hvad kan du
fortælle om dem?)

Åbne og lukkede spørgsmål
Du skal arbejde med din viden om, hvordan man kan lave spørgsmål, så vi har
nogle super gode spørgsmål med ud til Naturbruget.
Til at svare på nedenstående spørgsmål skal du bruge:



Video om åbne og lukkede spørgsmål
Tekst om åbne og lukkede spørgsmål

1. Hvad er et åbent spørgsmål?
2. Hvad bruger vi åbne spørgsmål til (formålet)?
3. Skriv 3 eksempler på åbne spørgsmål.
4. Hvad er et lukket spørgsmål?
5. Hvad bruger vi lukkede spørgsmål til (formålet)?
6. Skriv 3 eksempler på lukkede spørgsmål.
7. Har du nu styr på de åbne og lukkede spørgsmål?
Test dig selv her. Identificer henholdsvis de åbne og lukkede spørgsmål i
nedenstående:
a) Hvad kan jeg gøre for dig?
b) Hvordan kan jeg hjælpe dig i dag?
c) Har din weekend været god?
d) Hvor mange timer har du sovet i weekenden?
e) Har du det godt?
f) Hvordan har du det?
g) Er det rigtigt forstået, at du gerne vil have hjælp til din boks? Er der
ellers andet jeg kan gøre for dig?
h) Hvad kan jeg ellers gøre for dig?

Spørgsmål til Naturbruget
Du skal nu lave ti spørgsmål til Naturbruget. Dine spørgsmål skal både være
åbne og lukkede. Husk at overveje formålet med spørgsmålene. Åbne og
lukkede spørgsmål kan jo noget forskelligt.
Vi skal lave en reklame til Naturbruget, så du kan overveje, om dine spørgsmål
skal omhandle det, fx Naturbrugets egne ønsker til reklame, eller hvad de
gerne vil sætte fokus på.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Udvælg nu de fem bedste spørgsmål, som du SKAL have svar på, når vi er på
besøg.
1.
2.
3.
4.
5

Evaluering af målene
Mål:




Kan

På vej

Jeg har viden om
den lokale
virksomhed
Naturbruget
Jeg kender
forskellen på åbne
og lukkede
spørgsmål




Jeg kan lave 10
spørgsmål
bestående af åbne
og lukkede
spørgsmål

Tanker:
Nævn 3 gode ting fra dit arbejde:

Nævn 1 ting du ville gøre anderledes en anden gang:

Kan ikke

