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OPGAVE 1
Denne opgave fra 2020 har både Medier og Sprog
som perspektiv.

Forberedelsestid: 60 min.
- Se video: Intro
- Forbered opgaven
- Se video: Eksamen
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter
- Se video: Votering
- Konkluder hvad der lægges vægt på

Redaktionen citerer diverse bilag i henhold til god skik og brug. Hvor det er skønnet nødvendigt har redaktionen indhentet tilladelse til at citere eksamensopgaverne. I
enkelte tilfælde er det ikke lykkedes at finde ophavsrethaveren. Skulle nogens ophavsret være krænket bedes de kontakte PTV film.

Uddrag af læreplanen 2017

Den mundtlige prøve Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60
minutters forberedelsestid. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, vælges af
eksaminator og skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestoffet og det
supplerende stof. Opgaverne fordeles skønsmæssigt over litterære, sproglige og mediemæssige
perspektiver i forholdet 2:1:1. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.
Opgaven har udgangspunkt i et undervisningsforløb samt enten et litterært, sprogligt eller
mediemæssigt perspektiv eventuelt med inddragelse af et andet perspektiv. Opgaven består af en
eller flere tekster samt instrukser, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne.
Teksternes samlede omfang må ikke overskride fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag
inklusive mellemrum) eller 12 minutters afspillet tekst. Såvel kendte som ukendte tekster kan
indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. Opgaven skal tage udgangspunkt i det ukendte
prøvemateriale. Eksaminanden indlede

DANSK
Fokus:
Medier og sprog
Titel:
Krig og formidling
Materiale:
(ukendt) ”De sårede” (4 min.), Louise Jappe og Louise Kjeldsen, produceret 2010,
(ukendt) Jan Grarup: ”Hvor jernkorsene gror” (tekstuddrag på 4 sider), udgivet 2019.
Foretag en analyse og fortolkning af ”De sårede” med fokus på de visuelle og auditive virkemidler,
samt - deres funktion i uddraget.
Sammenlign ”De sårede” og ”Hvor jernkorsene gror” med hovedvægt på deres beskrivelser af krig.
Diskutér de to teksters grad af troværdighed.

Log ind med Uni Login for at se de første 4 min. af filmen ”De sårede”
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/de-sarede

viser sig, at gæsterne har taget fejl, og der sker ham ikke mere. Jeg
fotograferer stadig.
Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før der falder ro på, men til
sidst går jeg ud af kirkegården alene. Jeg er noget rystet over det, jeg
har set. Jeg har ikl<e så mange penge, så jeg spadserer de tre kilome
ter hjem til mit bed & breakfast i den protestantiske del af byen. Jeg
ringer hjem til min kommende læreplads, Helsingør Dagblad, og
siger, jeg har billeder fra en voldsom begivenhed i Nordirland. Min
kontakt der er ikke interesseret. Ligesom jeg selv har han ikke forstå
et, at jeg har fat i noget vigtigt. En verdensbegivenhed.
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