
Struktur 
 

Fokuspunkter Hjælpesætninger 

Indledning 
¼ - ½ side 

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

Litteratur har tonsvis af potentiale. 
Det bevidner…  
 
Mange lovpriser litteraturens rolle, men 
kan den virkelig regnes for afgørende 
faktor i fx store samfundsmæssige 
problemer? Læser man Alen Causevics 
artikel ”….” fra Information 2017 
opdager man, at det faktisk er 
tilfældet… 



Midte 
3 – 3 ½ 
side 

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

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.  

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.   

Causevic hævder at… 

Han bruger flere væsentlige 
eksempler for at understrege sin 
pointe…  

Det formål med litteraturen, som 
SDU-professoren trækker frem, er 
altså helt i tråd med den betydning, 
litteraturen har for Causevic…  

Men skal litteratur have et stort, 
forkromet formål? Jeg mener at…. 

Jeg læste for nylig en roman, hvor 
jeg oplevede at…  

Denne umiddelbare læseoplevelse 
møder vi også hos youtuberen Josefine 
May, som … 

Afslutning 
¼ side 

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

Din afslutning skal markere dit synspunkt 
på emnet. 

Der er altså mange forskellige 
oplevelser af dét at læse litteratur… 

For nogle betyder det…, mens det for 
andre er vigtigere at…  

Jeg mener, det allervigtigste i debatten 
om litteratur er… 
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