
SKRIVESKABELON OG HJÆLPESÆTNINGER TIL 

ANALYSERENDE ARTIKEL OM KROPSFREMSTILLINGER 

 

Struktur Fokuspunkter Hjælpesætninger 

Indledning -Indledningen rummer en refleksion over 
opgavens emne og præsenterer klart og tydeligt 
den vinkel, du ser emnet ud fra  
 
-Præsentation af tekst-materialet fra opgaven  
 
-Din indledning skal sprogligt set være fængende 
og interessant, så du motiverer din modtager til at 
fortsætte læsningen…  
 

En moderne medieflade er sprængfyldt med 
bud på, hvordan vi er, og hvordan vi ser 
ud…  
 
To gode eksempler på forskellige 
kropsfremstillinger i medierne er 
dokumentarprogrammerne ”Tykke ida” og 
”Hård udenpå”…  
 
Hvad er det, der ligger til grund for, at 
medierne eksponerer kroppe af alle slags 
helt tæt på? 

Midte -Midterdelen af din analyserende artikel er 
selve analysen og sammenligningen. Her 
formidler du din tekstforståelse og analyse 
med klar forbindelse til den vinkel på emnet, 
du netop har præsenteret i indledningen  
 
-Et vigtigt led i formidlingen af din 
tekstforståelse er, at du bringer 
dokumentation for det, du siger, i form af 
citater. Tekstcitaterne skal altid 
kommenteres/fortolkes.  
 
-Husk, du skriver om et emne – dvs. dine 
analytiske betragtninger bør flettes sammen 
med dine refleksioner over emnet undervejs  

  

 

Undersøger man, hvordan Tykke Ida er 
fremstillet ved hjælp af forskellige 
virkemidler, er det tydeligt at…  
 
Et konkret eksempel på brugen af filmiske 
virkemidler er…  
 
Dokumentarens brug af asynkron lyd er 
således med til at forstærke vores 
opfattelse af Idas karakter…  
 
De virkemidler dokumentaren gør brug af 
understreger…  
 
Dokumentaruddraget bekræfter, at 
baggrunden for mediernes eksponering af 
kroppe er…  
 
En noget anderledes kropsfremstilling 
møder vi i dokumentaruddraget ”Hård 
udenpå”. Her kommer vi også tæt på…  
 
Sammenligner man uddragene, kan man 
se, at de to dokumentarers hensigt er…. 
 

Afslutning I afslutningen runder du din analyserende artikel 
af med at binde indledning, midterdel og 
afslutning sammen. Ved at gøre det, nuancerer du 
din afslutning, så modtageren er blevet klogere på 
emnet.  
 

Samlet set…  
 
Den moderne medieflade bidrager altså 
til…  
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