
Husk sidehoved med navn, fag, opgavenummer og dato 

 

Dansk HF: De tre skrivegenrer  

Skabelon til Den argumenterende artikel: 

I den argumenterende artikel skal du redegøre for synspunkter, sammenligne dem og debattere dem. Du skal altså kritisk 

belyse andres synspunkter samt præsentere og argumentere for dine egne synspunkter. Husk at være saglig i din egen 

argumentation. 

Du skal bruge de tekster, der bliver nævnt i opgaveformuleringen. De øvrige tekster i hæfterne kan du benytte i det omfang 

du finder det gavnligt i en perspektivering eller nuancering af debatten. 

Tekstdele 
(skal ikke være 
underrubrikker 
i besvarelsen) 

Anvisning Karakteristiske 
formuleringer / brugbare 
faglige begreber 

Husk! Undgå! 

Rubrik Skal være kort 
Skal være fængende og gøre 
læseren interesseret. 
Skal tydeligt vise, hvad 
artiklen handler om. 

 Husk, der skal ikke 
være punktum efter 
rubrikken. 
I rubrikken bruges 
større skrifttype 
 

Undgå rubrikker der 
indeholder informa-
tioner om skrive-genre 
og opgavenr: ”artikel”, 
”Opgave  3” 

Manchet Skal spille sammen med 
rubrikken og uddybe den. 
Manchetten skal i kort form 
angive artiklens fokus og 
hovedproblemstilling.  
Du kan fx stille et retorisk 
spørgsmål. 

 Du kan evt. markere 
manchetten med fed 

 

Indledning Indledningen lægger op til 
den uddybende redegørelse. 
Her kan du fx præsentere din 
første kilde. Du kan evt. også 
bringe et citat eller komme 
med en anekdote, der peger 
hen mod emnet/problem-
stillingen. 

”[forfatter] er tydelig i sin 
holdning til  (…) I artiklen 
[titel] bragt i [medie + tid] 
pointeres det at…. 
 
 

 Undgå formuleringer 
der beskriver, hvad du 
vil gøre. Fx ”Jeg vil i 
denne artikel….” 

Hoveddel Denne del skal fylde mest. 
Tre afsnit vil ofte være en god 
idé. Du kan evt. bruge 
mellemrubrikker. 
 
Start med at redegøre for 
synspunkterne i den/de 
særtekster, du er blevet bedt 
om at redegøre for. 
 
Diskuter og debatter 
synspunkterne. Se dem fra 
flere sider, undersøg dem 
kritisk men sagligt. Brug gerne 
citater fra teksten. Måske skal 
du inddrage en bestemt tekst 
i diskussionen 
 
Perspektiver synspunkterne 
ved at inddrage andre tekster, 
eller ved at komme med 
egene holdninger. 

”Hovedargumentet er….” 
 
”Derudover påpeger hun….” 
 
”Argumentationen bygger 
på…” 
 
”Dette synspunkt kan 
uddybes af…” 
 
”Der er to modstridende 
synspunkter i debatten…” 
 
”Set i et andet perspektiv kan 
man sige…” 
 
”Nogle mener….. Andre vil 
sige…” 
 
”Der er for mig ingen tvivl 
om…” 

Husk at anføre, hvil-
ken tekst du redegør 
for indholdet af. Hvem 
mener hvad. En 
redegørelse har det 
vigtigste først.  
 
Husk at være objektiv i 
redegørelsen 
 
Husk at citere fra 
særteksten og marker 
citatet ved hjælp af  
” ”. Der skal ikke 
bruges linje og 
sidehenvisning. 
Husk at der er tre led i 
et citat: 
- Læg op til citat 
- Bring citat 
- Kommenter citat 
Vær kort, klar og saglig 
i din argumen-tation. 

Undgå citatsalat. Dine 
citater skal være 
velvalgte og der skal 
ikke være for mange. 
 
Undgå at skrive alt for 
meget ”jeg”. Selvom 
du i debatten/ 
perspektiveringen 
kommer med eget 
synspunkter, så forsøg 
nogle gange at skrive 
det i objektive 
vendinger. 

Afslutning Saml op på de synspunkter du 
har arbejdet med. Det er ofte 
en god ide, at vende tilbage til 
manchetten eller 
indledningen, hvor 
hovedproblemstillingen blev 
fremsat. 

 Læs rubrik, manchet, 
indledning og 
afslutning lige efter 
hinanden. Der skulle 
gerne være sammen-
hæng, men at man er 
blevet klogere . 

Undgå klicherer som:  
”Men på det punkt 
bliver man nok aldrig 
enig…” 

 

Jeg kan redegøre for 

andres holdninger og 

diskutere dem kritisk 


