
Opgaveskabelon til den reflekterende artikel 
(fra Skriftlig eksamen i dansk – stx og hf af Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose, Gyldendal 2019) 
 
 

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

Indledning Undrende, undersøgende åbning og motivation 
af emnet. 

¼ - ½ side 

Hovedafsnit 
Huskeliste 

Fx 3-5 forskellige vinkler på emnet: 

 Teksten/klippet fra opgaven er 
præsenteret og anvendt et relevant sted 
i artiklen. Det fremgår tydeligt hvor. 

 Artiklen indeholder både 
konkrete/eksemplificerende og 
abstrakte/reflekterende sekvenser. 

 Alle afsnit er relevante i forhold til 
opgavens rammer (tjek, om du faktisk 
skriver om netop det emne, der er 
angivet) 

 Der er sammenhæng og gode overgange 
mellem de enkelte hovedafsnit. 

 De spørgsmål, du selv stiller, behandles 
eller reflekteres der over i artiklen. 

 Eksemplerne er varierede. 

 Der inddrages danskfaglig viden. 

 Fik du besvaret hele 
opgaveformuleringen? 

2-3 sider 

Afrunding Afrunding, der danner ramme om artiklen og 
eventuelt kobler til indledningen 

¼ - ½ side 
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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