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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni, 18/19 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Retorik C,  

Lærer(e) Christina Steenberg Juul (CSJ) 

Hold 18RtC23 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Introduktion 

Forløb 2 Den formidlende tale  

2.1 Ciceros retoriske pentagrammet  

2.2 Den formidlende genre 

2.3 De fem forarbejdningsfaser 

2.4  Appelformerne 

Forløb 3 Den argumenterende tekst og debat 

3.1 Argumentation og debat 

3.2 Bitzers retoriske situation 

3.3 Genre 

3.4 Skriftlig argumentation 

Forløb 4 Studietur til Christiansborg og Christiania (Skriftlig formidlende artikel) 
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Forløb 1 

 Introduktion 

Indhold Kernestof:  

H.K.H. Kronprinsesse Mary’s tale til H.K.H Kronprins Frederiks 50 års 

fødselsdag (13.19 minutter) 

 

Supplerende stof 

Retorik C, Vejledningen: ”Faglige mål” og ”Eksamen” (s. 3 og  s. 11) 

 

 

 

Omfang 

 

3x45 minutter  (3 % af samlet undervisningstid) 

Særlige fokuspunkter Introduktion til faget retorik 

Opstart på refleksion over ”Den gode taler” og ”Den gode tale” 

Eleverne holder tale om sidemanden (1-2 minutter) som optakt og ryste 

sammen øvelse 

 

- Introduktion til den retoriske analyse og vurdering 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Vi startede med underviser introduktion til faget 

Så film i plenum 

Talte om filmen i par 

Dialogisk refleksion over ”den gode taler” og ”den gode tale” i plenum 
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Forløb 2 

 Den formidlende tale 

2.1 Ciceros retoriske pentagram 

2.2 Den formidlende genre 

2.3 De fem forarbejdningsfaser 

2.4 De tre appelformer 

Indhold 2.1 Ciceros retoriske pentagrammet 

Kernestof:  

• Hagen, Jimmy Zanders (2010): ”Pentagrammet”. Sprog og tale. Mundtlighed i 

Dansk. Aarhus: Systime, s. 31-39 (11 sider) 

 

• Uden forfatter: ”Amnesty: Sex uden samtykke skal ses som voldtægt” på 

DR.dk, 24.05.2018. Hentet d. 06.08.2018 via link: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/amnesty-sex-uden-samtykke-skal-ses-

som-voldtaegt (1 side) 

 

• Villesen, Kristian (2016): ” Husk samtykket, når du skal i byen” i Information d. 

27.08.16. Link (06.08.2018): 

https://www.information.dk/moti/2016/08/husk-samtykket-naar-byen (1 

side) 

 

• Socialstyrelsen: ”Børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd” på 

hjemmesiden: https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-

voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb/seksuelt-graenseoverskridende-adfaerd 

(hentet 06.08.2018) (0,75 side) 

 

• Emmeline May and Blue Seat Studios (2015): Tea Consent. Gik viralt på Face-

book. Fundet på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8 

• (hentet 06.08.2018) (tid: 2,49 minutter) 

 

Supplerende stof:  

Metro Trains Melbourne (2012): ”Dumb Ways to Die”. Link (06.08.2018): 

https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw (Informationskampagne) (tid: 

3,01minutter ) 

 

 

2.2 Den formidlende genre 

Kernestof: 

• Gade, Bodil-Marie m.fl: ”Faglig formidling” i Grundbog i Retorik. At vise og over-

bevise. Aarhus: Systime, s. 105 – 120 (10 sider) 

 

• Rehfeld, Anders: ”Sædceller på afveje” publiceret på phdcup.dk i forbindelse 

med ph.d. cup 2018. Kilde: http://www.phdcup.dk/wp-
content/uploads/2018/04/Anders-Rehfeld-Formidlingstekst.pdf er talt 

med i pensum (3,3 sider) 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/amnesty-sex-uden-samtykke-skal-ses-som-voldtaegt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/amnesty-sex-uden-samtykke-skal-ses-som-voldtaegt
https://www.information.dk/moti/2016/08/husk-samtykket-naar-byen
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw
http://www.phdcup.dk/wp-content/uploads/2018/04/Anders-Rehfeld-Formidlingstekst.pdf
http://www.phdcup.dk/wp-content/uploads/2018/04/Anders-Rehfeld-Formidlingstekst.pdf
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Supplerende stof:  

• Det sikre hus 4GS (hentet d. 3.11.2018, men efterfølgende fjernet fra hjem-

mesiden). (1 side) 

• Et typisk livskriseforløb (hentet d. 3.11.2018) Link: 

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-
temaer/livskrise/livskriseforloeb.aspx (1 side) 

• Undgå brand i hjemmet. Råd fra beredskabsstyrelsen (hentet 3.11.2018) Link: 

https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandfarerijulemaaneden/
Pages/brandfarerijulemaaneden.aspx (1 side) 

• Algoritme stødbar rytme. Præsentationsmateriale fra Center for Klinisk Ud-

dannelse. (hentet 3.11.2018) Link: https://slideplayer.dk/slide/1924647/ (1 

side) 

 

2.3 De fem forarbejdningsfaser 

Kernestof:  

• Gade, Bodil-Marie m.fl: ”De fem forarbejdningsfaser i Grundbog i Retorik. At vise 

og overbevise s. 10 – 15, 17-21, 26 – 27 og 27-36 (18 sider) 

 

• Hagen, Jimmy Zanders: ”Dispositio – at ordne sit stof”. Sprog og tale. Mundtlighed 

i dansk. Aarhus: Systime s. 47 – 48 (2 sider) 

 

• Hagen, Jimmy Zanders: ”Elocutio – at formulere sig”. Sprog og tale. Mundtlighed i 

dansk. Aarhus: Systime s. 54-59 (6 sider) 

 

• Reinecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen (2001): ”Skriveprocessen” i Den gode 

opgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2. Udgave, s. 88-95 (kun det over-

stregede) (ca. 1 s.) 

 

• Dronningens nytårstale, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=-

yK1qmyxnp8  (fra 2,45 – 6.40 = 4 minutter) 

 

• Anders Lund Madsens afslutning på programmet ”Jeg vil dø” fra dr. dk, 

4.9.18. Link: https://www.dr.dk/tv/se/jeg-vil-doe-tabermanden-selvmord/-

/jeg-vil-doe-1-3#!/39:57(39,57 – 42,27 = 2,3 minut) 

 

• Bjarke Takashi Røjle Christensen taler om tid i ”Universets 18. Decimal”, 

ph.d. cup 2017. Link: https://www.youtube.com/watch?v=BmmUfWvk2oQ 

(3.08 minutter) 

 

• Anders Foghs nytårstale 2005: http://www.stm.dk/_p_7490.html og Ström-

Søeberg, Peter: Retorik i talerstolen. 20 taler fra RetorikMagasinet, ”Anders 

Foghs nytårstale 2005”, Ödåkra: Retorikforlaget, s. 64 – 67. og 

http://video.stm.dk/anders-fogh-rasmussens-nytarstale-1-januar-2005 (4 si-

der og 8,25 minutter) 

 

Supplerende stof:  

• Sundhedsstyrelsens kampagne (2017): But Why. Brugt til gruppearbejde, hvor 

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/livskrise/livskriseforloeb.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/livskrise/livskriseforloeb.aspx
https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandfarerijulemaaneden/Pages/brandfarerijulemaaneden.aspx
https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandfarerijulemaaneden/Pages/brandfarerijulemaaneden.aspx
https://slideplayer.dk/slide/1924647/
https://www.youtube.com/watch?v=-yK1qmyxnp8
https://www.youtube.com/watch?v=-yK1qmyxnp8
https://www.dr.dk/tv/se/jeg-vil-doe-tabermanden-selvmord/-/jeg-vil-doe-1-3#!/39:57
https://www.dr.dk/tv/se/jeg-vil-doe-tabermanden-selvmord/-/jeg-vil-doe-1-3#!/39:57
https://www.youtube.com/watch?v=BmmUfWvk2oQ
http://www.stm.dk/_p_7490.html
http://video.stm.dk/anders-fogh-rasmussens-nytarstale-1-januar-2005


 

Side 5 af 11 

hver gruppe arbejdede selvstændigt med én af kampagnefilmene med fokus på 

sprog. Filmene er hentet 22.09.2018 på Youtube:  

o Hvorfor drenge ryger: https://www.youtube.com/watch?v=5NNnI-

JuB9k (tid: 1,32 minutter) 

o Hvorfor piger ryger: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tGkCRehQnk (tid: 1,29 minut-

ter) 

o Fællesskabet i skolegården: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY (tid: 1,39 minut-

ter) 

o Fællesskabet til festen: 

https://www.youtube.com/watch?v=9VmnEgt2avU (tid: 1,26 minut-

ter) 

 

2.4 Appelformerne 

Kernestof 

• Gade, Bodil-Marie m.fl: ”Appelformerne” i Grundbog i Retorik. At vise og overbevise s. 

51-64 (12 sider) 

• PP fra undervisningen 

 

 

Omfang 

 

Forløb 2 fylder samlet set: 40% af undervisningstiden. Her ses fordelingen på forlø-

bets emner:  

2.1:  5 % 

2.2:  5 % 

2.3: 27 % 

2.4:  3 % 

Særlige fo-

kuspunkter 

Eleven har fået kendskab til og kan redegøre for 

- Ciceros retoriske pentagram 

- Den formidlende genre og genrefunktioner 

- De fem forarbejdningsfaser (hovedfokus på inventio, dispositio, actio og i 

mindre grad elocutio og memoria) 

- De tre appelformer 

 

Eleven har analyseret:  

- Kommunikationssituationer med udgangspunkt i Ciceros retoriske pentagram 

- Dispositio ud fra den klassiske model 

- Sproget med fokus på (hovedsageligt: aptum (tale/taler), perspicuitas og orna-

tus. Vi har ikke fokuseret på puritas). 

- Appelformerne i forhold til forventningerne til den formidlende tale 

- Actio med fokus på kropssprog og gestik, stemmeføring (med fokus på arti-

kulation, volumen, tempo og pauser og i mindre grad med fokus på tryk) 

 

Eleven har selv produceret:  

- En formidlende tale om et valgfrit emne 

- En formidlende tale om kunstværket ”Du gør en forskel”  

 

Eleven har modtaget feedback fra underviser på egen produktion 

https://www.youtube.com/watch?v=5NNnI-JuB9k
https://www.youtube.com/watch?v=5NNnI-JuB9k
https://www.youtube.com/watch?v=9tGkCRehQnk
https://www.youtube.com/watch?v=GRiOcIS0TTY
https://www.youtube.com/watch?v=9VmnEgt2avU
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Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Forløbet har været inddelt i forskellige faser: 

I første fase, har jeg introduceret til: Pentagrammet, den formidlende genre og genre-

funktionerne, appelformerne og de fem forarbejdningsfaser.  

Dette er sket gennem klasseundervisning med eksempler fra autentiske ytringer og 

med en selvstændig analyseopgave.  

 

I anden fase har eleverne punkt for punkt fordybet sig i de fem forarbejdningsfaser, 

dels gennem klasseundervisning, dels gennem analysearbejde (selvstændigt, parvis og i 

grupper). Sideløbende med den teoretiske fordybelse, har eleverne arbejdet selvstæn-

digt med deres egen produktion af en formidlende tale. De har skrevet manuskriptet 

og optaget talen på video eller indtalt talen som lydfil. Ligesom alle har øvet deres tale 

i grupper af to eller fire. 

 

Forløbet er afrundet af en prøve, hvor eleverne blandt andet skulle skrive en kunst-

formidlende opgave.  

 

I slutningen af forløbet repeterede vi den formidlende genre, og eleverne arbejdede i 

grupper, hvor de analyserede og vurderede en case (i hver gruppe). 

 

Retur til forside 
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Forløb 3 

 Argumentation og debat 

3.1 Argumentation 

3.2 Bitzers retoriske situation 

3.3 Genre 

3.4 Skriftlig argumentation (debatindlægget) 

Indhold 3.1 Argumentation 

Kernestof 

- Borup Helle (2011): ”Argumentation” i Ud med sproget. Grundbog i Retorik for 

Gymnasiet og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 61-67 (3,5 side) 

 

- Damm, Kristina (2015): ”Vågn nu op, klynkende, dovne, udisciplinerede un-

ge danskere!” fra uniavisen.dk, Københavns universitet, 21.1.2015, kl. 12.30 

(2,2 sider) 

 

- Andersen, Christoffer Kock: ”Opråb fra en gymnasieelev: Vi er ikke dovne 

og uoplagte, vi er trætte og udkørte” i Kristeligt Dagblad d. 29.11.2016 kl. 

0.00 (2 sider).  

 

- ”Detektor. Minister udskammer kommuner for ikke at få folk i arbejde” på 

DR.dk, 29.11.2018. Link: https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-

10/detektor-2018-11-29#!/00:01 (fra 0.38 – 17.30 = 17 minutter) 

 

- ”Debatten. Har Danmark stress?” på DR.dk, 20.12.2018, kl. 20.00: Link: 

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-dr2/debatten-2018-12-20 (1.19 

- 38.24 = 37 minutter) 

 

- ”Debatten. Tid til nye partier?” på dr.dk, 21.02.2019 kl. 20.00. Link: 

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-02-21 (0.10 - 

15.00 = 15 minutter) 

 

- Inger Støjberg: ” Integrationsydelsen er en succes” Facebook post med video 

på Venstres Facebookside. 8.3.2019. Link: 

https://www.facebook.com/venstre.dk/videos/176577223289221/ (0,22 

minutter) 

 

3.2 Bitzers retoriske situation 

Kernestof:  

- Borup Helle (2011): ”Den retoriske situation” i Ud med sproget. Grundbog i Reto-

rik for Gymnasiet og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 82-84 (1 side) 

 

- Interview med Helle Thorning Schmidt i forbindelse med terrorangrebet v. 

Krudttønden. Blandt andet sendt på DR og TV2 d. 14.2.15 kl. 20.00. (3,48 

min.). 

- Link: http://nyheder.tv2.dk/krimi/2015-02-14-thorning-besoeger-

krudttoenden-jeg-er-saa-ked-af-det 

 

https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-10/detektor-2018-11-29#!/00:01
https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-10/detektor-2018-11-29#!/00:01
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-dr2/debatten-2018-12-20
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-02-21
https://www.facebook.com/venstre.dk/videos/176577223289221/
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2015-02-14-thorning-besoeger-krudttoenden-jeg-er-saa-ked-af-det
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2015-02-14-thorning-besoeger-krudttoenden-jeg-er-saa-ked-af-det
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Supplerende stof:  

- Uddrag af Lindegaard, Lasse (2017): ”Tjekker beskeder hvert 5. Minut: Mobi-

len stresser unge piger” fra dr.dk, d. 06.06.2017 kl. 11.30. (3,5 side) 

 

3.3 Genre 

Kernestof: 

- Borup Helle (2011): ”Genren” i Ud med sproget. Grundbog i Retorik for Gymnasi-

et og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 71-76 (2,5 side) 

 

- Uddrag af blogindlæg: Nielsen, Ulla Thorup (2010). ”Foucault: Disciplinering 

– en moderne magtteknologi” på bloggen: Pædagogik, Struktur & Ledelse 15. 

April 2010. Link: http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2010/04/15/foucault-

disciplinering-en-moderne-magtteknologi/ (2,5 side) 

 

- Sang: Mikkelsen, Morten m.fl: ”Gør oprør” i Kristeligt Dagblad, 19. April 

2018. Link: https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e6b7f66a (2 

sider) 

 

- Brinkmann, Svend (2018): ”De unge vil (desværre) stadig realisere sig selv” i 

klummen ”moderne mennesker” i Politiken, sektion Kultur. 9. April 2018, kl. 

07.58. https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e6b1eed7 (3 si-

der) 

 

- Tegning til kronikken af Schultz Korfix (2018): ”Et nyt 68-oprør er ikke på 

vej – de unge har for travlt med at skabe det perfekte liv” i Berlingske, 17. 

Maj 2018 kl. 20.50 (0,5 side) 

 

3.4 Skriftlig argumentation  

Kernestof: 

- Borup Helle (2011): ”Debatindlægget” i Ud med sproget. Grundbog i Retorik for 

Gymnasiet og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 24 (0,4 sider) 

 

- Borup Helle (2011): ”At skrive en tekst” i Ud med sproget. Grundbog i Retorik for 

Gymnasiet og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 85 - 96 (6 side) 

 

- Borup Helle (2011): ”Elocutio” i Ud med sproget. Grundbog i Retorik for Gymnasiet 

og HF. 2. Udgave. Frederiksberg C: Frydenlund s. 25 - 29 (2,5 sider) 

 

Omfang 

 

Forløb 3 fylder samlet set 30% af undervisningsforløbet. Her ses fordelingen af tiden 

i forløbet:  

3.1: 18 % 

3.2: 4 % 

3.3: 4 % 

3.4: 4 % 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne har kendskab til og kan redegøre for:  

- Toulmins argumentationsmodel 

- Andre typer af argumentationer (sammenligning og autoritet og glidebane) 

- Underholdende unoder (stråmand, ad hominem, eristisk argumentation, iro-

http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2010/04/15/foucault-disciplinering-en-moderne-magtteknologi/
http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2010/04/15/foucault-disciplinering-en-moderne-magtteknologi/
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e6b7f66a
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e6b1eed7
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ni, plathed, cirkelargument) 

- Argumentationens dynamik  

- Argumentationens sammenhæng med appelformerne 

- Debattens funktion (fokus på movere og delectare) 

- Debattens tilhørere og publikum 

 

Eleverne har haft en debat om legalisering af Hash. Klassen var delt i for og i mod, 

samt et observationshold.  

 

Eleven har identificeret og analyseret argumenttyper, dynamik og debattens turtag-

ning i:  

- Debatten 

- Detektor 

- ”Integrationsydelsen er en succes” 

- I skriftlige debatindlæg 

 

Eleverne har skrevet et debatindlæg om ét af følgende emner:  

- Unge liv og unges trivsel 

- Uddannelse 

- Legalisering 

- Miljø 

- Den gode gerning 

 

Eleverne har givet og modtaget feedback fra hinanden (i grupper af ca. fire) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I dette forløb har vi skiftevis haft selvstændigt arbejde med stoffet, klassegennem-

gang af teori og opgaver og arbejde med stoffet i par eller grupper.  

 

Hele klassen har arbejdet på at finde argumenter til debat om legalisering af Hash og 

har deltaget i debatten – enten som taler eller observatør.  

 

Eleverne har arbejdet selvstændigt med eget debatindlæg 
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Forløb 4 

 Studietur til Christiansborg og Christiania 

Indhold Supplerende stof:  

- Bülow, Morten Winther: ”Om direkte og repræsentativt demokrati” i SamfNu C. 

Aarhus C: Systime, 2017, s. 97-98 (2 sider) 

 

- Christophersen, Vanessa: Uddrag af ”Professor: Det er deprimerende at være vidne 

til den politiske debat, som bliver værre og værre” fra Kristeligt Dagblad, 

22.12.2018. Link: https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e705507f (4 

sider) 

 

- Johnsen, Marianne m.fl.: uddrag af Grundbog i Retorik. At vise og overbevise (om 

etos begrebet og dyderne”. Aarhus C: Systime. (3 sider) 

 

- Ringgaard, Anne: ”Derfor er politikere immune overfor fakta” på Videnskab.dk, 

13.12.18. Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-faktaresistente-

politikere-de-er-bare-mennesker (5 sider) 

 

- Information om Christiania: ”Selvforvaltning” i uddrag. Link: 

https://www.christiania.org/info/christianias-selvforvaltning/ (hentet d. 1. Febru-

ar 2019) (3 sider) 

 

- Information om Christiansborg: ”Velkommen til folketinget”. Link: 

https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/folketinget/velkommen-til-

folketinget.ashx (hentet d. 1. Februar 2019) (4 sider) 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner eller et omfang på 12 % af den samlede undervisningstid fordelt på 

Studietur ca. 10 timer 

Skrivetid ca. 4 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Give eleven muligheden for at opleve det danske repræsentative demokrati – repræ-

senteret ved besøget på Christiansborg 

- Rundvisning af Andreas Steenberg 

- Observere statsminister Lars Løkke Rasmussens spørgetime 

- Observere afstemning 

- Oplæg og spørgetid v. Andreas Steenberg, hvor hovedemnerne var: ”po-

litikeren på arbejde”, ”den politiske debat i folketingssalen”, ”spin – og 

oplevelser med det”, ”politisk argumentation” og spørgsmål fra elever-

ne. 

Give eleverne mulighed for at opleve det direkte demokrati, som det  

Udfolder sig på Christiania, og hvordan denne type demokrati påvirker  

”samfundet” Christiania 

- ca. 30 minutters oplæg om Christians tilblivelse, det direkte demokrati 

og sammenstød med ”Christiansborg” 

- ca. 1 times rundvisning på Christiania 

 

Give eleven mulighed for gennem egne indtryk og i fællesskab med de andre reto-

rikstuderende at reflektere over:  

https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e705507f
https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-faktaresistente-politikere-de-er-bare-mennesker
https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-om-faktaresistente-politikere-de-er-bare-mennesker
https://www.christiania.org/info/christianias-selvforvaltning/
https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/folketinget/velkommen-til-folketinget.ashx
https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/folketinget/velkommen-til-folketinget.ashx


 

Side 11 af 11 

- vores demokrati og demokratiske muligheder og begrænsninger.  

- kommunikationens (og kvalitetens af kommunikationens) betydning for 

demokratiet 

- politikerens vilkår 

- egen mulighed for indflydelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Forløbet tager afsæt i egne oplevelser på studieturen til København  

 

Elevens egne oplevelser sættes i relief i forhold til de andres oplevelser, og eleven 

får mulighed for at reflektere over dette via den skriftlige opgave, som er en formid-

lende artikel om ét af fem emner: 

- Det repræsentative demokrati 

- Det direkte demokrati 

- En sammenligning af det repræsentative og direkte demokrati 

- Politikerens etos 

- Den døde debat på Christiansborg 

 

 


