Den diskuterende artikel
Hvad kendetegner
genren?

Den diskuterende artikel skaber et overblik over en given problemstilling ved at
gøre rede for synspunkterne og evt. argumentationsformen i en eller flere tekster
samt diskutere dem.
I diskussionen skal du inddrage andre perspektiver på emnet, som du evt. finder
på internettet.

Hvad skal du være
særligt opmærksom
på?

Modtageren/læseren kender ikke teksterne i hæftet og på CD’en. Derfor skal du
være meget omhyggelig med at præsentere teksterne, og du skal inddrage citater
fra teksterne, som underbygger og eksemplificerer.
Når du redegør skal du være opmærksom på følgende:
 En redegørelse er en forklarende fremstilling og sammenfatning af, hvad
teksten handler om, og hvori dens hovedsynspunkter består.
 Læseren skal informeres om noget, som du ikke selv har fundet på, men
gengiver efter andre.
 Redegørelsen skal være så redelig og dækkende, at den, der læser den,
kan bruge den til at tage stilling til og vurdere en sag.
 Du er formidler af andres synspunkter og skal forholde dig sagligt og
neutralt. I en redegørelse må du ikke give udtryk for dine egne
holdninger.
 Du skal skrive med egne ord og vendinger. Det gælder om at have fået
teksten så meget ”ind under huden”, at du kan løsrive dig og undgå
”afsmitning” (dvs. at du bruger tekstens udtryk og formuleringer). Ved at
bruge egne ord viser du, at du har forstået tekstens synspunkter og
argumenter.
 Du skal jævnligt sprogligt markere, hvem der siger/mener hvad. Du skal
markere din egen distance i forhold til de synspunkter, du redegør for
(distance-markeringer er f.eks. ”siger Hans Jensen”, ”hævder skribenten”,
”fremgår det af teksten” mv.).
 Du skal citere centrale tekstpassager, som viser, at du har forstået, hvad
der er det væsentlige i teksten
 Rækkefølgen i redegørelsen er ikke nødvendigvis den samme som i
teksten - start evt. med tekstens konklusion og vis derefter, hvorledes
teksten argumenterer for denne konklusion.
Når du diskuterer, skal du være opmærksom på følgende:
 Artiklen skal diskutere synspunkterne: undersøge påstande og
begrundelser, afveje dem, sammenligne og modstille dem, se dem fra
flere sider, fx ved at overveje mulige begrundelser imod et standpunkt
 Artiklen skal perspektivere synspunkterne, fx ved at diskutere deres
mulige konsekvenser.
Når du henviser til andre tekster, skal du være opmærksom på følgende:
 Du henviser til tekst fra hæftet ved at skrive side- og linjetal i parentes.
Hvis det er et videoklip, skrives minut- og sekundtal.
Eksempel: Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og
ikke til at holde ud” (s.2, l.34)





Hvordan bygger du
din tekst op?

Du henviser til trykt materiale eller materiale fra internettet i en fodnote
med følgende oplysninger:
Internetmateriale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal. Besøgt (datoangivelse).
Link.
Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Overskrift
Indledning, hvor fokus formuleres og læserens interesse vækkes
Hovedafsnit (gerne adskilt af mellemrubrikker)
Perspektivering
Afslutning

