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Nytårstale

Opgaveformulering 
Det danske kongehus er interesseret i at finde ud af, hvilke ønsker unge 

mennesker har for frem7den og hvordan de oplever den 7d vi lever i.  

Kongehuset oplever, at unge i jeres aldersgruppe ikke beny>er kongehusets 

hjemmeside, og de ønsker, at flere unge bruger hjemmesiden og dermed får 

kendskab 7l Kongehuset. 

 Du skal skrive en personlig nytårstale, hvori du med egne ord bere>er om og 

beskriver (følelser og stemninger) år 2022. Du kan afprøve de forskellige 

appelformer i din tale (logos, etos og patos) og du kan bruge nedenstående 

skabelon 7l at skrive i. Nytårstalerne bliver udvalgt af kongehuset og eFerfølgende 

lagt ud på deres hjemmeside på Kongehuset.dk 

Du kan også vælge at filme din nytårstale og evt. indsæ>e en bagrund med 

Greenscreen. 

Se en guide 7l de>e her: 

h>ps://skoletubeguide.dk/nytaarstalen/
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http://kongehuset.dk/


 

Nytårstale
 Generel introduktion til året (2022). 

Det er sket i verden i løbet af året (undgå opremsninger og udvælg begivenheder). 
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Nytårstale
Det er der sket i Danmark i årets løb (udvælg noget, du synes er 
vigtigt) 

Sådan har året været for mig, min familie og min klasse. 
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Nytårstale
Hvilke forventninger har jeg til næste år? (er der mon noget, der skal være 
anderledes og bedre) 
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Afslutning (fx tak for i aften, godt nytår og Gud bevare Danmark) 



 

Top 9 af året der gik Instagram nytårsopdatering - tekst
-       Find 9 billeder fra din 

kamerarulle, der for dig er 
højdepunkter fra 2022 (du kan 
enten vælge billeder fra dit år 
(personligt) eller du kan 
forholde dig til det der er sket 
omkring dig. Du kan evt. sætte 
dine 9 billeder op med appen 
Layout.

-       Du skal skrive en beskrivende 
tekst til dine følgere, hvor du 
sætter ord på hvordan 2022 har 
været for dig, du skal også 
inddrage hvad der er sket i 
verden omkring dig.

-       Find 9 billeder af ting, der 
symboliserer hver af dine 
højdepunkter fra 2022

-       Du skal finde et eller flere 
billeder, der for dig passer til 
2022. 

-       Skriv tekst der passer til de 9 
højdepunkter i punktform i dit 
opslag

-       Du skal skrive velvalgte 
hashtags

-       Skriv hashtags der passer til 
dine billeder og din tekst

-       Husk at vælge profilnavn 
Husk afsnit i din tekst, så den bliver 
mere overskuelig

nytårstale som 
Instagram opslag

Du skal skrive en instagramopdatering til dine følgere....eller til den instagram I 
har lavet i klassen. Vælg én af nedestående opgaver.



Skrifttyper brugt: 

Kg blank space solid 
Dk lemon yellow sun 

Amatic sc 
DIN Alternate

Om udgivelsen 

Tak fordi du hentede vores materiale. 
 Vi håber du og dine elever får glæde af det. 

Materialet er udarbejdet af 
Ida Roholm og  Mia Lyhne 

Du kan kontakte os på mail: mialyhne@teach-n-fun.dk 
eller  

på instagram: @teach_n_fun 

Billederne er hentet fra: 

mailto:mialyhne@teach-n-fun.dk

