
 

Side 1 af 8 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj- Juni 2016 

Institution VUC VEST 

Uddannelse HF2/HFe 

Fag og niveau Retorik C 

Lærer(e) Christian S. Lauridsen 

Hold 15RT0C11 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 1 Modul 1: Hvad er retorik? – 6 lektioner a 45 min.  

 
Titel 2 Modul 2: Retorikkens virkemidler – 15 lektioner a 45 min. 

 
Titel 3 Modul 3: Den skriftlige ytring – 24 lektioner a 45 min. 

 
Titel 4 Modul 4: Den mundtlige ytring – 9 lektioner a 45 min. 

 
Titel 5 Modul 5: Fra en ting til noget helt andet… – 9 lektioner a 45 min. 

 
Titel 6 Modul 6: Ytringer og konstruktiv kritik – 18 lektioner a 45 min. 

 
Titel 7 Modul 7: Repetition og eksamen – 9 lektioner a 45 min. 

 

  

 I alt 90 lektioner a 45 min. svarende til 67,5 klokketimer a 60 min. 

  

  

  

  

  

  



 

Side 2 af 8 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 1 Modul 1 – Hvad er retorik?  

 

Indhold Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) 

Lars Løkke forklarer skattepolitik (video) 

Anne Marie Helger. Grundlovstale 2015 

Omfang 

 

6 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Generel introduktion til retorikfaget og dets omfang. 

Hvad er retorik og hvad kan vi bruge det til? 

Fokus på overlap i begrebsapparatet fra dansk, samt forskelle. 

Eksempler på mundtlig og skriftlig retorik, samt analyse og vurdering af disse. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 
 
 



 

Side 3 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 2 Modul 2 – Retorikkens virkemidler 

Indhold Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) 

Hanne Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn” (13.11.04, Politiken) 

Niarn: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne!” (20.11.04, Politiken)  

Dahlerup, Ulla. ”Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003” (Uddrag) 

Royal Blues (Videoklip) 

Kock, Christian. ”Giv os ordentlig argumentation” (Videnskab.dk) (2011) 

 

Omfang 15 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Fokus på retorikkens arbejdsfaser og deres brug. Diskussion om hvad konstruktiv kritik er og 

hvordan man giver og modtager denne. 

Produktion af mundtlige ytringer og vurdering af dem. 

Gennemgang af argumentationsprincipperne ift. Toulmins argumentationsmodel, samt appel-

former og argumentationstyper. 

Gennemgang af Ciceros pentagram og vurdering af kommunikationssituationen. 

Debatøvelser til at afprøve egne retoriske/argumentatoriske evner og vurdere dem. 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfremlæg-

gelser. 

 

Forsiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 4 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 3 Modul 3 – Den skriftlige ytring 

 

Indhold Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – Kap. 8 

Nielsen, Flemming Chr. ”Matematisk sultekunstner”. Ud & Se, (sept. 2007.) 

Espersen, Lene. ”Grundlovstale 2010” (2010) 

Kock, Christian. ”Ordentlig debat” fra bogen ”De svarer ikke”. (2011) 

Jønsson, Rasmus. ”Målrettet politisk kommunikation”. KOM magasinet (2004) 

Kongehuset ruinerer Danmark – Læserbrev 

Jensen, Johannes C. ”De røde har glemt os mænd”. Information (2011)  

Dr Debatten 5-11-2015 

Thomsen, Rasmus Barud. ”Facebook bedøver os og gør os passive”. Politiken (2010) 

 

Omfang 24 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Fokus på forskellige former for skriftlige ytringer: artikler, læserbreve og taler. 

Retorisk analyse – argumentation, kommunikation og virkemidler. 

Produktion af skriftlige ytringer. 

Opbygning af en ytring og brugen af arbejdsfaserne til det. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 
 



 

Side 5 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 4 Modul 4 – Den mundtlige ytring 

 

Indhold King Jr., Martin Luther. ”I have a dream” (1963) – Dansk oversættelse + filmklip 

Nanna Vestgård I Go´ Morgen Danmark “Politiske stemmer” 

Retorisk analyse af ”I have a dream” - Videoklip 

Diverse taler af amerikanske præsidenter. 

Klujeff, Marie Lund. ”Små og store historiske taler”. Information (2007) 

Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – S.82-84 

 

Omfang 9 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Analyse af taler og effekten af actio/elocutio på modtageren. 

Hvad gør store taler og talere gode?  

Produktion ag afholdelse af egne taler, samt konstruktiv kritik af disse. 

Omskrivning og forbedring på baggrund af kritik. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 



 

Side 6 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 5 Modul 5 – Fra en ting til noget helt andet… 

 

Indhold Jensen, Johannes C. ”De røde har glemt os mænd”. Information (2011)  

Basse, Birthe. ”Diagnosticeret mobbeoffer” (2015). Dansklærerforeningens hus. 

Nielsen, Mie Femø. ”Hvad er det manden siger” DR (2016) 

Lykketoft, Mogens. ”Mogens Lykketofts tale på sin 70 års fødselsdag” (2016) 

 

Omfang 9 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Fokus på omskrivning og det at tilpasse en ytring. 

Brug af arbejdsfaser og retoriske begreber til opbygning og vurdering af ytringer. 

Omskrivning af ytring ift. en ændret situation, samt refleksion over formål og effekt. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

 

Forsiden 
 



 

Side 7 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Forsiden 
 
Titel 6 Modul 6 – Ytringer og konstruktiv kritik 

 

Indhold Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) – S. 36-40 

Korte noter omkring leksikonartikler. 

Nørgaard, Lone. ”Hvor er de voksne blevet af?” (2009) Jyllandsposten. 

Carlsen, Jon Bang. ”Kronik: Fri mig for de satans normalitetstilbedere” 

Maintz, Jan. ”Forringelsen af gymnasierne bygger på Venstre manipulation” (2016) 

Nørby, Ellen Trane. ”Grundige analyser ligger til grund for effektivisering på gymnasierne” (2016) 

Ræson 

Video med udtalelser fra Donald Trump 

Video fra CNN der interviewer Trump-tilhængere 

Uddrag af Trumps annoncering af sit kandidatur til præsidentposten 

 

Omfang 18 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokuspunkter Større fokus på produktion af egne ytringer med henblik på portfolio til eksamen. 

Konstruktiv kritik og vurderinger af andre kursisters ytringer. 

Analyse af konkrete og aktuelle problemstillinger/kommunikationer i medierne. 

Vurdering af disse ift. retoriske virkemidler, samt overvejelser af hvordan de kan forbedres. 

Vurdering af formål og effekt. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 



 

Side 8 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Forsiden 
 
Titel 7 

 

Modul 7: Repetition og eksamen 

 

Indhold Borup, Helle. ”Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet og hf”. (2011) 

Luk, Gitte. ”Jeg sætter kommaet, som jeg vil”. Politiken.dk. (2009) (Uddrag) 

Lærerproduceret ytring 

Video om eksamen 

 

Omfang 

 

9 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Afsluttende forløb der samler op og repeterer, samt forbereder til eksamen. 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, skriveøvelser, klassediskussioner, elevfrem-

læggelser. 

 

Forsiden 
  
 


