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AFSNIT INDHOLD OMFANG 
3-4 sider 
(à 2400 anslag) 

Indledning Åbning og motivation af emnet. ¼ - ½ side 

Diskussion og 
argumentation 

Indholdskomponenter – vælg din egen 
rækkefølge: 
 

 Diskussion af emnet med 
inddragelse af teksternes 
synspunkter. Præsentér en bred 
vifte af holdninger til og viden om 
emnet, også gerne synspunkter 
og vinkler, der ikke indgår i 
teksterne. 

 Tag stilling til emnet. 
Fremførelse af dine egne 
synspunkter med en stærk og 
varieret argumentation, hvor du 
forsøger at overbevise læseren. 

3 – 3 ½ side 

Afrunding Afrunding af artiklen i forhold til 
indledningens åbning af emnet. Det skal 
være tydeligt, hvor du selv står.  
Afrunding kan evt. indgå som en 
afslutning på din argumentation. 

¼ side 
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