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Tilrettelæggelse: Cathrin Terny Tromborg og Vincent F. Hendricks. 
Dansk tale. 
DR2, 2010, 30 min. 
 
 
 
3,2 millioner danskere er på Facebook. Fortalerne fremhæver, at man kan følge med i ens bekendtes liv, og 
når man så møder dem ansigt til ansigt, behøver man ikke bruge tid på overfladisk at opdatere på "siden 
sidst", men kan gå direkte til en dybere samtale. Ja, Facebook er nærmest en sjette sans, der endda skærper 
de andre sanser: brugerne bliver opmærksomme på ting, de tidligere overså. Modstanderne kalder Facebook 
et sted for gadeprædikanter, hvor alt for mange siger alt for meget på en pinligt uinteressant måde. Man 
"friender" på Facebook, dvs. man færdes kun i sin egen snævre kreds, og det er måske godt nok, for som 
massemedium for en "kvalificeret" demokratisk debat er det alt for præget af følelser, smarte statements og 
"democracy on demand" (fx når politikere overilet lover indgreb, fordi en højrøstet offentlig opinion 
pludselig kræver skærpet overvågning af psykisk syge kriminelle el. lign.). Her indvender fortalerne for 
Facebook, at det netop er godt for demokratiet, at almindelige mennesker kan få luftet deres følelser og 
holdninger til offentlige debatemner, så vi undgår et "elitedemokrati". Er Facebook et medium for selvfed 
promovering, eller vil der af sig selv opstå en uudtalt etikette? Er Facebook en sprække mellem det private og 
det offentlige? Professor i filosofi, Vincent F. Hendricks, leder debatten, når et panel foran et indbudt 
publikum debatterer et af tidens store etiske spørgsmål. I panelet er forfatter Georg Metz, retoriker Nadja 
Pass, medicinstuderende Johan Arendt og lektor i Informations- og medievidenskab Jakob Linaa Jensen. 

Formålet med dette undervisningsforløb er at skærpe elevernes opmærksomhed på deres egen brug af 
Facebook, og dernæst at de bliver bevidste om mediernes rolle i tilsyneladende demokratiske 
beslutningsprocesser.  

Undervisningsforløbet er udarbejdet med god inspiration fra Kirsten Bøgh-Larsen fra Selandia. 

 

 

Uddannelsernes formål: 
Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må 
derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage 
til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv. 
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Faglige mål: (iflg. Læreplaner fra 2010) 
 

Stx:  

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for 
et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.  

 Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og 
vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen. 

 
Hhx:  

 Anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, 
karakteristik, diskussion og debatoplæg. 

 Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en 
kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt. 

 Dele af forløbet kan også anvendes til Studieområdet. 
 

Htx:  

 Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med 
argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen 

 Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til 
deres produktions- og receptionsvilkår 

 Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler 
og formulere alternativer 

 
Hf:  

 Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et 
synspunkt) med formidlingsbevidsthed 

 Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og 
vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen. 

 Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund. 
 
 

Kernestof 

Stx:  
Kommunikationsanalyse. Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte 
såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. 
 
Hhx: 
 Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og argumentation. Sprog og kommunikation, sprog-, 
medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder. 

 
Htx:  
Digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse. 
 
Hf:  
Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske 
medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. Kommunikationsanalyse. 
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Ideer til undervisningen 
 

Undervisningen falder i to tempi: Elevernes egne paneldebat og tv-udsendelsen Kontrovers. 

Arbejdsgang:   

Facebook: Hot or not? 

Del eleverne op i 5 grupper 

 Hot1 og hot2, der argumenterer for Facebook 

 Not1 og not2, der er imod 

 Hotnot udfordrer de dygtige elever  

Første paneldiskussion mellem gruppe hot1 og gruppe not1.  

Anden paneldiskussion mellem gruppe hot2 og gruppe not2.  

Begge paneldiskussioner starter med, at panelets medlemmer præsenterer deres divergerende synspunkt på 
Facebook. Gruppe hotnot er hver gang ansvarlig for, at debatten holdes i gang.  

Afslut hver debat med en sms-afstemning om, hvem der vandt. Lad eleverne begrunde, hvilke kriterier de 
lagde til grund for deres beslutning 

Indled derefter en diskussion om paneldebat som beslutningsform i et demokrati. Finder man frem til den 
bedste løsning eller det bedste svar? Hvilke andre muligheder har man for at kvalificere beslutninger i et 
demokrati? 

Lad eleverne reflektere over forløbet. (HTX-elever samler materiale til portfolio til SO). 

Paneldebat om Facebook på tv 

1. Vis introduktionen til Kontrovers: Facebook. 
2. Opgave præsenteres: Eleverne skal monitorere én ud af de fire paneldeltagere. (Tæl 1, 2, 3, 4). 
3. Vis første paneldeltagers præsentation af sig selv, og lad en elev med person 1 fortælle, hvilke 

standpunkter og argumenter, denne person forventes at komme med i debatten. 
4. Gør tilsvarende med de næste tre paneldeltagere. 
5. Se paneldebatten. 
6. Lad eleverne fremlægge, hvorledes deres forventninger blev indfriede.  
7. Lad det udvikle sig til en diskussion i klassen om Facebook og demokrati. 

 

Nedenfor er arbejdsseddel til eleverne. 

Paneldebat: Facebook - hot or not! 

Rollespil, en arbejdsform:  

Rollespil handler i bund og grund om at tage en andens perspektiv og holdninger på sig gennem spillet (her 
paneldebat). Du skal altså sætte dig ind i en bestemt situation eller tankegang (her enten Facebook hot eller 
Facebook not) og løse opgaven ud fra den forudsætning, at du skal kunne vinde lytternes sympati for dine 
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synspunkter i paneldebatten. Det kræver, at du er bevidst om anvendelse af appelformer og har belæg for 
dine påstande – altså gør du brug af argumentationsanalyse.  

 

Argumentationsanalysens teori:  

Sandsynligvis (styrkemarkør) dumper SnydeStefan til eksamen (påstand) 
Med mindre han klarer at læse det hele op (gendrivelse) 
For han har aldrig læst lektier (belæg) 
Og elever, der ikke læser lektier, dumper (hjemmel) 
Det gjorde f.eks. PlagiatPeter (rygdækning) / Det viser undersøgelser 
Og han havde endda været til timerne modsat SnydeStefan (gendrivelse af modargumentet: Sidder man med 
i timerne, klarer man eksamen). 
(Inspireret af ”Skriftlig dansk i hf” af Anders Østergaard) 

  

Opgave a: (Gruppe ”hot1” og gruppe ”hot2”) 
 
Rollespil: I har synspunktet ”Facebook hot”. Gør brug af informationssøgning: find materiale på nettet, som 
understøtter jeres mening. Overvej brugen af appelformerne logos, etos og patos.   
Lav i gruppen et lille oplæg til debatten, hvor synspunktet præsenteres. 
 
Tag notater!  ALLE i gruppen skal have notaterne. Notaterne bruges som støtte til de to elever fra gruppen, 
som skal op og argumentere for gruppens synspunkter i paneldiskussionen: Facebook hot or not! 
 

 

Opgave b: (Gruppe not1 og gruppe not2) 
 
Rollespil: I har synspunktet ”Facebook not”. Gør brug af informationssøgning: find materiale på nettet, som 
understøtter jeres mening. Overvej brugen af appelformerne logos, etos og patos.  
Lav i gruppen et lille oplæg til debatten, hvor synspunktet præsenteres. 
 
Tag notater!  ALLE i gruppen skal have notaterne. Notaterne bruges som støtte til de to elever fra gruppen, 
som skal op og argumentere for gruppens synspunkter i paneldiskussionen: Facebook hot or not! 
 

 

Opgave c: (Gruppe hotnot) 
 
Rollespil: I skal vurdere panelets evne til på baggrund af gruppernes arbejde at argumentere for deres 
synspunkt enten for ”Facebook hot” eller ”Facebook not”. For at kunne det, skal I selv finde påstande med 
belæg for de to divergerende synspunkter. Her skal I anvende jeres teori om argumentationsanalyse og 
appelformerne.  
I skal desuden udarbejde nogle spørgsmål, som I kan stille til panelet – det vil sige, at I har ansvaret for, at 
debatten i paneldiskussionen holdes i gang.  
 
Tag notater!  ALLE i gruppen skal have notaterne. 
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Bagefter:  

Lav en individuel refleksion over, hvad du har lært af detteforløb. 

 

Til htx: 

Læg dine SO-arbejder (notater og refleksionspapir) i mappe: 

 Arbejdsformer: Gruppearbejde og rollespil (notater og refleksionspapir)  

 Videnskabelige metoder: argumentationsanalyse/ påstand, belæg hjemmel (notater) 

 Informationssøgning: (notater – hvis notaterne indeholder materiale med kildehenvisninger fra 
nettet) 

 Indlæring: (notater)  

 Formidlingsteori: (præsentationsformer og –teknikker; mdt fremlæggelse og diskussion af 
synspunkter, skr; noter som ”manuskript” til diskussionen) 

 Evaluerings teori og evalueringsværktøjer: (refleksionspapir – en evalueringsform og formativ 
evaluering) 

 

Supplerende materialer 
Nedenstående boglige materialer kan evt. lånes på dit lokale CFU. 

Medier i dansk. Selviscenesættelse, samfundsengagement. Systime 2011.  
Bogens indhold er nye og gamle medieformer og genrer, der er relevante for danskundervisningen. Der 
lægges op til samarbejde med samfundsfag, mediefag, sprogfag og historie. Bogen er sprængfyldt med 
opgaver: forforståelse, analyse, diskussion, skrive kronik, webundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse osv. I 
appendiks er analysemodel til levende billeder, Roman Jakobsens kommunikationsmodel, 
segmenteringsmodeller, lidt om appelformer, aktantmodellen, berettermodellen samt fakta- og 
fiktionskoder. Mange af de tv-udsendelser, som bogen omtaler, kan bestilles hos CFU såfremt skolen har de 
relevante aftaler med AVU-medier og CFU. Tv-udsendelserne søges og bestilles i "Dantek BookingWeb" - søg 
på: forlagssamarbejde systime. 

Christian Yde Frostholm: Ofte stillede spørgsmål 
Dejlig tekstsamling med helt nye vinkler på elevernes elektroniske liv: De fleste linjer er fundet på 
internettet, og idet de gengives i en anden kontekst, får de et helt nyt liv. Er de blevet til digte i og med, at de 
udgives på denne måde? Teksterne kan få eleverne til at kaste et metablik på de tekster, de ellers ikke 
registrerer: "Den handling du har udført er ulovlig" eller "Hvorfor findes jeg ikke når jeg søger efter mit 
navn?". Bogen kan bruges til at forbinde danskfagets tre områder, sprog, litteratur og medier. Egnet til alle 
tre år. 

Sociale medier i dansk: https://sites.google.com/site/socialemedieridansk/home/facebook 

EMU-side med yderligere inspiration til arbejdet med Facebook: 
http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/laerere/metoder/facebook.html 
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