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OPGAVER
•	 Lav et ordkendskabskort på gærceller. Brug den forklarende tekst Brødbagning med gær på side 37 og even-

tuelt en søgning på nettet.
•	 Lav et Tjek på den berettende tekst til nyhedsartiklen To tilfældige personer blev ramt af skud på Nørrebro i nat 

side 49. 
•	 Lav et Tjek på den diskuterende/argumenterende tekst til debatindlægget Unge er ikke selvoptagede – Vi læn-

ges efter fællesskab side 56.
•	 Skriv en forsøgsrapport ud fra et forsøg, du har gennemført i et af naturfagene.
•	 Lav et årsag-følgenotat til teksten Jordskælv side 38. 
•	 Lav et tre-kolonne notat til teksten Isbjørnen – et truet pattedyr på side 33. 

Skabeloner til notatteknikkerne og dispositionen til forsøgsrapporten findes i lærervejledningen og på 
https://online.dpf.dk/AKTIVoverbyg.aspx

OPGAVER TIL EKSEMPELTEKSTERNE
Vælg en eller flere af eksempelteksterne
1. Hvad er formålet med teksten?
2. Find kendetegn i teksten og marker dem med en farve: 

Er der informationer i komprimeret tekst? 
Er den skematisk eller skrevet i punktform? 
Hvad er strukturen? Hvilken slags evaluerende tekst er det? 
Er der illustrationer?

3. Find de sproglige træk, og marker med en anden farve: 
Er der korte sætninger og ufuldstændige sætninger? Marker eksempler. 
Er der stikord eller nøgleord? Marker eksempler og forklar forskellen. 
Er der fagord og begreber? Marker eksempler.

Tjek på den diskuterende/argumenterende tekst

Hvad er tekstens rubrik/
overskrift?

Hæv prisen på cigaretter 
og indfør rygeforbud på 
erhvervsuddannelserne

Hvilken genre? 
Hvilket formål har tek-
sten?

Debatindlæg
At skabe debat om regeringens indsats i forhold til 
rygning

Hvem er tekstens af-
sender?
Hvilken skriveposition 
har afsenderen?

Stine Brix, Sundhedsords-
fører fra Enhedslisten dvs. 
politisk modstander af den 
siddende regering

Hvilket medie er tek-
sten udgivet i og hvor-
når?
Hvem er målgruppen?

Politiken, oktober 2017
Politikens målgruppe er defineret som de moderne 
fællesskabsorienterede. http://jppol.dk/da/artikler/
dagblade/politiken.aspx

Hvad er problemstillingen/emnet? Rygning 

Hvad er tekstens hovedsynspunkt? Regeringen burde sætte ind med kontrol og sanktioner. 

Hvilke argumenter bru-
ges for at underbygge 
hovedsynspunktet?
(eksempler)  

Påstand/synspunkt Belæg/begrundelse og evt. 
uddybende begrundelse

Hvordan argumenteres der?  Subjektivt eller 
objektivt?
Appelformer og argumenttyper
Ordvalg 
Hvad er underforstået? (inferenser)

Sundhedsministeren og 
regeringen er totalt passive 
over for rygning.

14.000 dør af rygning hvert 
eneste år. 
Unge under 18 år har let ad-
gang til at købe cigaretter

Skribenten har en subjektiv holdning til regerin-
gens indsats i forhold til rygning, men begrunder 
med fakta, så teksten fremstår overvejende 
objektiv.

Der tales til fornuften; henvisning til statistik 
(14.000 dør) og undersøgelse (unge let adgang 
til cigaretter) – og til moralen: (regeringen er 
totalt passive – ikke i orden), ordvalget er en 
overdrivelse, som er udtryk for skribentens 
holdning. 

Skribenten bruger gentagelse og skaber mod-
sætning til den passive regering ved selv at 
forslå handling; sanktioner, kontrol og forbud.
Moralen: forbuddet burde gælde alle uddannel-
ser, underforstået regeringen gør ikke nok! 
Generealisering: Tobak er som bekendt...- un-
derforstået det ved alle jo…

Henvisning til undersøgelse: De fleste ønsker 
at stoppe …
Til moralen: vi har politisk ansvar (vi = politikere 
OG vælgerne, som skal stemme på de rigtige - 
underforstået) 
Ordvalg: kraftig indikator – underforstået kan 
regeringen ikke engang se det?

Vi har brug for langt mere 
kontrol og sanktioner, som 
er langt mere markante.

Vi kunne med fordel finde 
inspiration fra andre lande, 
hvor kommuner udfører 
kontrollen, og hvor retten til 
at sælge tobak er i fare, hvis 
man ikke overholder loven. 

Vi kan også gøre langt mere 
for at bekæmpe rygning og 
målrettet gå efter, at børn 
og unge ikke ryger. Det er 
helt oplagt at udvide ryge-
forbuddet til erhvervsud-
dannelserne.

I dag gælder rygeforbuddet 
kun i folkeskolen og på de 
gymnasiale uddannelser. 

Hvad er afsenderens 
opsamling/anbefaling?

Det er en kraftig indikator 
på, at vi har et politisk 
ansvar for at føre en aktiv 
politik imod tobakken. 

Tobak er som bekendt svært 
sundhedsskadeligt og 
afhængighedsskabende. 
Uddybende: Undersøgelser 
viser, at tre af fire, der ry-
ger, rent faktisk ønsker at 
stoppe. 

Vurdering:
•	 Holder argumenta-

tionen?
•	 Virker den på mål-

gruppen?
•	 Er jeg enig i det, der 

argumenteres for?

•	 Hun begrunder sit synspunkt om at der skal føres en aktiv politik mod rygning med fakta. Derfor holder argumen-
tationen. Hun mangler begrundelser for påstanden om at regeringen er passiv og initiativløs i forbindelse med 
rygning.
Der præsenteres ikke modargumenter. Hun ønsker at fremstå som den der tager ansvar i modsætning til en 
umoralsk regering. 

•	 Virker sikkert på en del af målgruppen, da Politikens læsere sandsynligvis ikke er enige med den regering, hun 
henviser til (Venstre, Liberal Alliance og Konservative).

•	 Jeg er enig i synspunktet, men ikke nødvendigvis måden, hun argumenterer på.

Perspektivering? En sag, folk har en holdning til. Emnet er konkret og aktuelt pga. den debat der har været fordi unge, der ikke er 
gamle nok til at købe cigaretter alligevel nemt kan købe i forretningerne.Det kan nemt blive et debatemne ved 
kommende kommunalvalg. Interessant at arbejde med at forstå det politiske.

Ordkendskabskort
Når du skal lære nye, faglige begreber er det godt at bruge ordkendskabsskort.
Her er et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med begrebet demokrati ud fra teksten på side 34.

Det er ikke 

Diktatur

Eksempel

samtale demokrati 
som i nogle partier og 

foreninger

Eksempel

Direkte demokrati 
som i Schweitz

Eksempel

Repræsentativt 
demokrati som i 

Danmark

Kendetegn:

Alle har lige meget at 
skulle have sagt.

Man taler sig frem til 
enighed eller stemmer 

om beslutningen.

Man indgår kompro-
misser.

Det er 

folkestyre

DEMOKRATI

Ordkendskabskort

Det er

Det er ikke

Kendetegn

EksempelEksempelEksempel
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