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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Verdens sande tilstand - dansk 

Uddannelsessted: EUC Syd Undervisningstimer i klokketimer: 14 timer 
Uddannelse: HTX Verdensmål: 7, 13 og 14 

Fag: Dansk Forløbsnummer: eucs_htx_Da_A1.g_010 
Niveau: A, 1.g Underviser: Terese Hald Eliasen 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
I dette forløb, er der fokus på at analysere og perspektivere medieprodukter og sætte dem i 
relation til deres produktions- og receptionsvilkår. Det er et mål, at eleverne lærer at fremlægge et 
synspunkt eller en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, samt at de 
lærer at formidle en viden og et budskab overbevisende og præcist i mundtlig form.  
I forløbet arbejdes der med analyse og fortolkning af nyhedsmedier. Derudover skal eleverne lære 
at opstille en overordnet påstand, som de skal argumentere for i en tale, der holdes for klassen. 
Desuden arbejdes der i dette forløb sammen med øvrige fag som fysik, teknologi, matematik, 
engelsk, samfundsfag og kom/it. 
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Supplerende stof:  

- Ciceros retoriske pentagram 

- Appelformerne 

- Toulmins argumentationsmodel 

 
 

FAGLIGE MÅL  

Eleverne skal kunne:  
 
̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt som 
skriftligt  

̶ demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge  

̶ anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og 
reflektere  

̶ analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

̶ perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om kulturelle, æstetiske, 
idéhistoriske, almenmenneskelige, samfundsmæssige, naturfaglige, teknologiske og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

̶ demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske 
problemstillinger  
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