
Stx B Opgave A tjekliste 

 

OBS: Du skal helst kunne svare JA til disse spørgsmål! 
  
Struktur: 

 Har jeg skrevet et summary og et essay, der står hver for sig? 

 Har jeg præsenteret forfatter og titel i mit summary?  

 Har jeg lavet en indledning til essay, hvor læserens interesse fanges og opgavens emne 
præsenteres?  

 Har jeg lavet en konklusion til essay, hvor analysen samt opgavens emne afrundes? 

 Har jeg brugt en topic sentence (kernesætning) til hvert af mine afsnit i essayet, så det er 
klart for min læser hvad afsnittet handler om?  

   
  
Analysens indhold og brug af teksten:  

 Har jeg analyseret og fortolket teksten i henhold til det overordnede fokuspunkt? 

 Har jeg anvendt alle tre påkrævede begreber?  

 Har jeg brugt relevante eksempler eller korte citater i min analyse?  

 Har jeg lavet teksthenvisninger til mine citater?   

 Har jeg sørget for at sætte mine citater ind, således at de er en del af teksten? 

 Har jeg husket, at jeg skriver essay til en læser som kender teksten?  

 Har jeg besvaret alle opgaverne og gjort det som jeg bliver bedt om?  
  
Sprog:  

 Har jeg husket, at jeg ikke skal bruge metasprog i opgaven (at skrive om det man gør/vil 
gøre)? 

 Har jeg husket, at jeg ikke må skrive personligt i opgaven?  

 Har jeg brugt relevante faglige ord/begreber i opgaven?  

 Har jeg brugt egne ord til at formulere mig og undgået at "låne" ord/udtryk fra teksten?  

 Har jeg varieret mit sprog, så jeg ikke bruger det samme ord eller den samme formulering 
flere gange?  

 Har jeg tjekket opgaven gennem for grammatiske fejl - med fokus på de fejl som er 
typiske for mig?  

 Har jeg tjekket min sætningsstruktur og at der ikke mangler ord eller er forkert ordstilling?  

 Har jeg brugt forbinderord (linkers)?  
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