
Den debatterende artikel – trin for trin 
Undersøgelses- og forberedelsesfasen 

TRIN 
 
Tag først næste trin, når du.. 
 

Hjælpemiddel 

0. Afkode opgaveformuleringen 
… har læst opgaveformuleringen nøje igennem med henblik på at  
    identificere, hvad der er krav (du skal..) og muligheder (du kan…). 

 

1. Undersøge det materiale, der 
hører til den stillede opgave; især 
hovedteksten 

… har forstået materialet til bunds og sagligt kan udpege  
    de centrale synspunkter og argumenter 
… har fundet gode citater 

fx  
Tekstmøllen [link] 

2. Undersøge, hvordan 
synspunkterne i de forskellige 
materialer forholder sig til 
hinanden 

… har fået et godt overblik over ligheder og forskelle mellem materialerne 
 

fx  
Venn-diagram 
(https://www.draw.io/) 
 

3. Finde andre mulige vinkler og 
relevante eksempler 
 

… har undersøgt sagens forskellige aspekter og overvejet,  
    om de mest centrale aspekter af sagen er dækket 
… har overvejet, i hvilke sammenhænge du er stødt på noget, der kunne 
    være relevant at inddrage.  NB: Nogle af eksemplerne SKAL være  
    danskfaglige 

fx  
Refleksionsmøllen [link] 
mindmap  
+ egne dansknoter og 
studieplanen 

4. Indkredse din egen holdning til 
sagens aspekter 
 

… har forholdt dig til materialet og eksemplerne. 
… har tænkt videre over sagen og kan formulere dit synspunkt  
    og dine argumenter i skitseform 

 

5. Få overblik  
 

… har samlet de konkrete resultater fra de tidligere trin. 
… har genovervejet og/eller nuanceret din egen holdning 

  

 

 

 

 



 

 

 

Formidlingsfasen  

For at skrive en vellykket debatterende artikel, skal du omforme alle elementerne fra undersøgelses- og forberedelsesfasen til en 

sammenhængende helhed, der forsøger at overbevise modtageren. Med andre ord skal din debatterende artikel indeholde en 

fremstilling af din holdning til sagen på baggrund af en saglig diskussion, der inddrager opgavematerialet og egne eksempler, hvoraf nogle 

eller alle er danskfaglige. 

Afsender Indhold 
(i alt tre-fire sider á 2400 anslag incl. mellemrum) 

Modtager 

Din debatterende 
artikel skal som det 
allervigtigste forsøge at 
overbevise modtageren 
om din holdning til 
sagen. Det gør du ved at 
fremstå… 

- struktureret 
- grundig, saglig 

og nuanceret 
- velargumenteret 

og velformuleret 
- vidende 
- engageret og 

modtagerbevidst 
 

Artiklens indledning bør indkredse emnet. Et 
eller flere af de selvfundne eksempler (jf. 
Trin 3) kan evt. bruges som afsæt.  
   I indledningens sidste halvdel kan 
hovedteksten præsenteres. Alternativt kort 
herefter. 

Modtageren skal få interesse for emnet og et indtryk af, 
hvorfor du er engageret i emnet. 
 
Du skal forestille dig, at modtageren ikke kender til 
materialerne. Til gengæld kan du gå ud fra, at modtageren 
har kendskab til almindelige fagbegreber, som du derfor ikke 
behøver at forklare. 

Artiklens hoveddel kan med fordel opbygges 
med udgangspunkt i de forskellige aspekter 
af sagen, du har identificeret, således at 
hvert afsnit kredser om hvert sit aspekt (jf. 
listen over aspekter nævnt under Trin 3).  
   Andre materialer (jf. Trin 2) og dine 
eksempler (jf. Trin 3) inddrages, hvor det er 
relevant i sammenhængen. 
   Artiklen skal både diskutere (sagligt 
sammenstille synspunkter) og debattere 
(sagligt tage stilling). 

Modtageren skal få indtryk af, at du har et nuanceret 
overblik over sagen, herunder inddrager hovedtekstens 
centrale synspunkter (formuleret med dine egne ord og 
underbygget med velvalgte citater) (jf. Trin 1).  
   Modtageren skal også få indtryk af, at din egen holdning 
(og argumentationen for den) er klar (jf. Trin 4).    
   Modtageren skal altid være en vigtig pointe klogere efter 
hvert afsnit - og man skal kunne mærke din debattør-
identitet igennem hele artiklen.  Husk, at viden, saglig 
argumentation og personligt engagement styrker din ethos. 



Artiklens afslutning opsummerer din 
argumentation på en så præcis og kompakt 
måde som muligt. En afslutning kan også 
indeholde en opfordring eller en 
fremtidsvision. 
 

Modtageren bør efterlades med et indtryk af, at man vist 
ikke uden videre kan affeje dit forsøg på at overbevise om 
din holdning. 

 


