Struktur

Fokuspunkter for genren

Hjælpesætninger

Indledning

-Indledningen rummer en
refleksion over opgavens emne
og præsenterer klart og tydeligt
den vinkel, du ser emnet ud fra

…I øjeblikket er der meget
debat om…[opgavens emne]

-I indledningen kan det
desuden markeres sprogligt, at
det er en debatterende artikel,
læseren har i vente

Intet kan skille vandene
som…[opgavens emne]

…Bølgerne går højt, når
snakken falder på…[opgavens
emne]

Holdningerne til …[opgavens
emne]….er mange. Alle har på
en eller anden måde erfaring
med problematikken….Nogle
af disse holdninger ses i…
I den offentlige debat vrimler
det med holdninger
til…[opgavens emne]
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Præsentation af tekst-materialet
fra opgaven

…i Berlingske d. 17/7-2019
ytres på skarpeste vis en
holdning til denne problematik.
Her skriver professor Anne
Hjøllerup, at…

-Din indledning skal sprogligt
set være fængende og
interessant, så du motiverer din
modtager til at fortsætte
læsningen…

…en er de personer, der har
erfaring med emnet er lektor
Bente Biskop, som i dagbladet
Politiken d. 19/9-2019
pointerer det store problem i
at…

Midte

-Midterdelen af din
debatterende artikel er en
diskussion af emnet – dvs. at
du udfolder emnet ved at
belyse det fra forskellige sider
ud fra opgavens tekster

…Skribenten hævder at…
…han bruger flere væsentlige
eksempler for at understrege
sin pointe…
…problematikken, som Bente
Biskop trækker frem, ligger helt
på linje med den holdning, som
lektor Dina Tunø giver udtryk
for i en kronik i Information d.
18/8-2019. Her skriver hun
at,….Tunø argumenterer dog
ud fra…

-en af de sider du belyser emnet
ud fra, er din egen. I
emneudfoldelsen skal du
bidrage med din egen holdning
til emnet på en måde, der viser
din danskfaglige bevidsthed, og
som gerne skal kunne
overbevise din læser om, at du
har ret.

…men skal [opgavens emne]
have et stort, forkromet
formål? Jeg mener at….

-Husk du skriver om et emne –
dvs. dine tekstiagttagelser bør
flettes sammen med de
generelle refleksioner over
emnet, du præsenterede i
indledningen, og som du skal
sørge for at holde i kog
undervejs.

Både Biskop og Tunø har
således en skarp, kritisk
holdning til den verserende
debat om [opgavens emne].
Kritikken er ikke overraskende,
når man tænker på, hvor meget
[opgavens emne] fylder for den
enkelte/i samfundet

-Du kan med fordel veksle
mellem at formidle de
forskellige synspunkter på
opgavens emne – inkl. dit eget i
den debatterende artikels
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…jeg læste for nylig en roman,
hvor denne problematik
[opgavens emne] blev vendt
helt op og ned…

midterdel for diskussionen og
debatten virker dynamisk.

Afslutning
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-I afslutningen runder du din
debatterende artikel af med at
binde indledning, midterdel og
afslutning sammen.

…Der er altså mange
forskellige holdninger til
[opgavens emne] for nogle
betyder det…for andre er det
vigtigere at…

-Din afslutning skal markere dit
synspunkt på emnet

…jeg mener, det allervigtigste
er…en holdning jeg bygger på
at…

