
Fakta og råd til Paper-opgaven 
 

I denne opgaveform arbejder man med 3-4 korte sagprosatekster. Teksterne er typisk uddrag fra artikler, essays, 

kronikker, blogs, m.m. De forskellige tekster handler om et bestemt emne og udtrykker forskellige synspunkter i 

forhold til emnet.  Opgavens længde er 700-1000 ord. 

Paper-opgaven er delt op i tre delspørgsmål. Der er tale om separate opgaver på et stigende abstraktionsniveau - 

en redegørende del, en delanalyse af forskellig art og en diskussion. De 3 delopgaver vægtes ligeligt men de skal 

ikke nødvendigvis være lige lange (opgaveafhængigt). Det er derfor vigtigt at du læser opgaven og teksterne 

grundigt inden du går i gang med at skrive. De tre delopgaver har ingen overskrifter men delspørgsmålets 

nummer skrives på.  

1.delopgave (redegørelse) 

 

 

Præsentation af emnet og teksternes 

udsagn i tilknytning hertil. 

 

 

Lav tekstreferencer undervejs uden 

brug af citater. 

 

Her viser du dit overblik over 

emnet og teksterne. Det er bedst, 

hvis du finder teksternes 

overordnede tema og strukturer dit 

arbejde ud fra det i en 

sammenhængende tekst og undgå at 

tage teksterne hver for sig. Det 

gælder især i et outline, hvor du 

skal behandle flere tekster. 

Typiske opgavebetegnelser. 

A summary: en sammenhængende, 

loyal gengivelse af hovedindhold i 

en tekst. 

An account: en beskrivelse af 

fakta, tilstande eller handlinger, en 

redegørelse for årsager eller 

motiver.  

An outline: en kort koncentreret 

behandling af et bestemt emne. Her 

holder man teksternes synspunkter 

overfor hinanden.  

 

Et kort uddrag fra et outline: 

 

” The viewpoints on new 

technology as outlined in the texts 

are primarily negative. The 

consequences of modern 

technology influences both human 

contact and communication in a 

negative way in the different 

texts…” 

 

Undgå: 

Egne holdninger til emnet er 

forbudt (gemmes til diskussionen). 

 

Brug ikke citater - du skal gengive 

indholdet med dine egne ord og 

ikke tekstens.  

 

Den gode redegørelse er ikke blot 

et referat af tekstens materiale. 

 

Undgå detaljer som statistik og 

dybdegående beskrivelser.  

 

Undgå formuleringer som ”In text 

1 (…) in text 2(…). Brug teksternes 

titler i stedet for. 

2. delopgave (analyse) 

 

Denne del af opgaven er nok 

vigtigst fordi den viser jeres 

analytiske evner. 

 

 En fokuseret analyse efter 

problemformuleringen. 

 Non-fiktion 

analysebegreber bruges.  

 Citater bruges til at 

understøtte din analyse. 

Characterize / compare tone and 

style: her skal man se på stilleje, 

ordvalg, ordklasser. 

What is the author’s attitude and 

how does he express it: her kan 

man se på forfatterens sprogbrug, 

brug af eksempler, ordvalg, brug af 

retoriske virkemidler, m.m. 

How the author catches the 

reader’s attention/ engages the 

reader: se på de eksempler, der 

bruges i teksten, samt sprogbrug - 

f.eks brugen af adjektiver, stilleje, 

pronominer. 

Undgå personlige holdninger i din 

analyse. 

 

Hold dig til opgaveformuleringen. 

Du skal ikke skrive en fuldstændig 

analyse af hele teksten men kun den 

del, du er blevet bedt om at 

fokusere på. 

 

Undgå at give et referat af teksten i 

denne del. Gå straks til din analyse 

af den tekst, som du er blevet bedt 

om at skrive om. 
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Eksempel:” First of all, the author 

of ‘Hate in the Internet’, Aleks 

Krotoski, uses a rhetorical question 

in the headline to catch the reader’s 

attention. “Does the Internet 

encourage insidious and bullying 

behaviour?” is definitely a headline 

that functions as an attention 

grabber, but that is actually not the 

only thing that is meant to catch the 

reader’s attention. 

3.delopgave (diskussion) 

 

Her må man løfte blikket over egne 

holdninger i forhold til emnet. 

Emnet fremgår af 

opgaveformuleringen. 

 

En perspektivering af 

tekstens/teksternes tema til dagens 

samfund er en rigtig god idé. 

 

Husk, at det er vigtigt, at du ikke 

blot gengiver de holdninger, som 

kommer til udtryk i teksterne. Du 

skal vise, hvordan du forholder dig 

til disse. 

Diskussion: fremsættelse af 

synspunkter og argumenter for 

disse.  

 

Forskellige og også modsatrettede 

synspunkter med argumenter kan 

inddrages i denne del af opgaven. 

Fx er der fordele og ulemper for 

samfundet som kan diskuteres?  

 

Du må gerne komme med noget nyt 

i din diskussion, som kan kaste et 

nyt lys over emnet. 

 

Eksempel:  

“One the one hand, we have all 

experienced the positive aspects of 

modern technology. We live in an 

information era where information 

and knowledge equals power as 

described by the author in ‘Log Off 

Now’. If we want to be 

competitive, we must find a way to 

gather and store this valuable 

information, and where do we find 

tools which are incomparable in 

that specific area? The answer is 

simple – among modern technology 

(…) On the other hand, with all the 

above-mentioned magnificent 

advantages, how on earth can the 

new modern technology be 

detrimental for human 

communication and contact? It is 

not to be denied that modern 

technology can cause sleep 

deprivation and stress. 

Undgå brugen af ’I’ selv om du 

udtrykker dine egne holdninger. 

 

Glem ikke at du skal bruge en eller 

flere tekster som udgangspunkt for 

din diskussion (tekstnærhed). 
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