
Den reflekterende 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. Brainstorme på emnet … har nedskrevet nogle helt umiddelbare tanker angående opgavens emne 

fx 
Opgaveformuleringens 
forslag til indgangs-
vinkler 

2. Undersøge det materiale, der 
hører til den stillede opgave 

… har fået klarhed over, hvordan materialet forholder sig til eller  
    eksemplificerer emnet        

 

3. Finde på konkrete eksempler 
 

… har fundet mere end en håndfuld konkrete eksempler, som kan illustrere  
    forskellige aspekter af emnet. Nogle af de konkrete eksempler skal være  
    fra opgavematerialet; andre eksempler kan være fra undervisningen,  
    medierne eller dine egne erfaringer 

fx  
Undervisnings-
beskrivelsen 

4. Reflektere 
… i skitseform har formuleret nogle abstrakte overvejelser, der knytter sig  
    til emnet og evt. eksemplerne 

fx 
Refleksionsmøllen [link] 

5. Reflektere dybere 

… har fundet på flere konkrete eksempler og gjort dig endnu flere og dybere  
    overvejelser angående emnets aspekter 
… har overvejet, om viden og/eller teorier fra danskfaget og/eller andre fag  
    kan inddrages til at reflektere emnet 

fx  
Undervisnings-
beskrivelsen 
Refleksionsmøllen [link] 

6. Sortere 
… har udvalgt de refleksioner og konkrete eksempler, der er bedst – og kan  
    forbindes. Opgavematerialet skal inddrages med en vis vægt. 

 

7. Strukturere 
 

… har besluttet dig for en rækkefølge, som eksemplerne og refleksionerne  
    skal komme i 
… har overvejet, hvordan artiklen skal indledes og afsluttes 

  

 



Formidlingsfasen 

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

sammenhængende – og interessevækkende – helhed. Med andre ord skal din reflekterende artikel påvirke modtageren til at tænke. 

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

Modtager 

Din reflekterende 
artikel skal som det 
allervigtigste inspirere 
modtageren til at tænke 
over et emne. 
   Det gør du ved at 
fremstå… 

- åben og 
undrende 

- vidende og 
reflekteret 

- velformuleret og 
sprogligt kreativ 

- engageret og 
modtagerbevidst 

 

Artiklens indledning bør slå emnet an og 
klart præsentere din åbne og undrende 
tilgang emnet. 
   Indledningen kan bruge et af de konkrete 
billedskabende eksempler som afsæt, eller 
den kan lægge ud med en abstrakt 
refleksion. 

Modtagerens nysgerrighed skal vækkes. 
 
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 veksler mellem 
formidling af de konkrete billedskabende 
eksempler og de refleksioner, som du har 
valgt at inddrage (jf. Trin 6). 
   Når du reflekterer, afprøver du forskellige 
indgangsvinkler til det, du undrer dig over. 
Den undersøgende tone kan du sikre ved 
hjælp af uafklarethedsmarkører (som fx hvis, 
måske, sikkert, muligvis, nok, sandsynligvis, 
vel også, en slags, vist). 
   Du skal skrive med en personlig stemme og 
anvende sproglige og retoriske virkemidler, 
der inviterer læseren indenfor i din tanke- og 
skriveproces. 

Modtageren skal få indtryk af, at artiklen formidler en 
velgennemtænkt, men også igangværende (ikke endegyldigt 
afsluttet) tankeproces. 
   Modtageren skal altid være en vigtig overvejelse klogere 
efter hvert afsnit og blive inspireret til at undre sig sammen 
med dig. Man skal kunne mærke din essayist-identitet 
igennem hele artiklen.  Husk, at viden og personligt 
engagement styrker din ethos. 

Artiklens afslutning skal være åben og gribe 
tilbage til indledningen. Den åbne afslutning 
kan eventuelt understreges af et spørgsmål. 
Det skal dog være tydeligt for modtageren, 
at nu er artiklen faktisk slut.  

Modtageren bør efterlades med et indtryk af at være blevet 
klogere på emnet gennem dine refleksioner og have fået sat 
gang i sine egne tanker. 
 
 

 



 


