Den argumenterende artikel:
Læs din opgave godt igennem. Kig godt på de enkelte ord => hvad bliver du bedt om?

I din argumenterende artikel skal omdrejningspunktet være følgende:







Et vigtigt emne, som du behandler fra flere synspunkter gennem en eller flere tekster.
Definition, afgrænsning og et overblik over emnet og problemet i teksterne
Du skal:
 udpege synspunkter fra teksterne => hvem siger hvad
 analysere måden, der argumenteres på.
 diskutere synspunkterne => undersøge påstande og belæg,
sammenligne dem, modstille dem, se dem fra flere sider osv.
Perspektivering af synspunkterne
Du KAN inddrage din egen holdning til debatten => begrund den. Husk ikke at blive for
subjektiv, og dit eget argument skal bidrage til at debatten. => din egen holdning må ikke
være det bærende i artiklen.

Typisk fejl, som mange begår:
De skriver en fristil om emnet. Lad vær med det.
Husk derfor:
Særteksten skal være i centrum for hele opgaven.
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Tekstarbejdet:
Grundbegreber:
Redegørelse: Find påstande, belæg. Er disse fremsat meget direkte, eller ligger de skjult i teksten.
Holder denne argumentation? => kan man være uenig? Er den nogle steder selvmodsigende. Hvad
er hjemlen, og holder den?
Brug Toulmins argumentationsmodel:
Er der rygdækning, styrkemarkører, gendrivelser?

Appelformer => undersøgelse af måden, der argumenteres på:
Undersøg tekstens virkemidler, metaforer, modsætninger, sproget som helhed.

Tekstens opbygning:
Indgang:
Lav en rubrik, der er både informativ og fængende.
Lav en underrubrik

Begyndelsen:
Emnet og problemstillingen skal hurtig gøres klart for læseren. Du kan kort debattere baggrund og
synspunkter, som du senere vil uddybe.
Du kan også vælge at lave et anslag i form af et konkret eksempel, der viser træk ved
problemstillingen.
Lav en præsentation af dit materiale.

Midten:
Særteksten: Du skal udfolde synspunkterne fra særteksten.
Tekster fra hæfte 1 kan være en tilsvarenden debatterende tekst. Du må gerne inddrage den/dem
tidligt, men husk at det er arbejdet med særteksten, som skal fylde mest i din opgave.
Arbejdet med teksterne:
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Lav en redegørelse:

Hvad er hovedpåstanden og belæggene for denne?
Hvem siger hvad?
Husk at være loyal og objektiv i din gennemgang uden
dine egne kommentarer.
Husk at tænke over den rækkefølge, du gennemgår
teksten på. Du skal lave din egen rækkefølge, der giver
bedst mening, når du skal gennemgå synspunkterne, i
stedet for at vælge tekstens rækkefølge.

Det er vigtigt, at læseren klart kan adskille dit arbejde med teksten og din diskussion.
Diskussionen:

Diskuter argumentationen,

Dit eget synspunkt:

Du må gerne lave en vurdering af argumentationen og
tage stilling til debatten, kommentere den osv.

Emnet:

Til sidst i din midte, kan du skrive om emnet generelt.
Hvad har din artikel frembragt af synspunkter til emnet?

Udgang:
Her kan du lave en opsamling af emnet, og komme med egne personlige kommentarer i debatten.
Hvordan er emnet relevant, aktuelt.
Forsøg om du kan lave en skarp gennemarbejdet formulering = et resultat af din artikel.
Prøv om du kan binde en sløjfe til din begyndelse fx ved at lave en kommentar til det, du begyndte
med.
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