
 

  

AKADEMISK SKRIVNING 

AALBORGHUS GYMNASIUM 



     

1 
 

2018 SKRIVEDAG 4: AKADEMISK SKRIVNING  

Indhold 

1) Introduktion af formål og opbygning ...................................................................................................................... 2 

2) Den gode indledning (teaser, hovedfokus, overblik) ......................................................................................... 3 

Øvelse 1: Find teaser, hovedfokus og overblik i følgende indledning: .......................................................... 3 

Øvelse 2: Tilbage til DHO .............................................................................................................................................. 3 

3) At skabe sammenhæng ................................................................................................................................................. 4 

Øvelse 3: Lillebrors stil ................................................................................................................................................... 4 

For at SKABE SAMMENHÆNG fokuserer vi på: .................................................................................................. 4 

Forbinderord ..................................................................................................................................................................... 4 

Øvelse 4: Indsæt forbinderord .................................................................................................................................... 5 

Øvelse 5: Tre gode indledninger ................................................................................................................................. 5 

DEN GODE INDLEDNING: BIOLOGI-HISTORIE ................................................................................................ 7 

DEN GODE INDLEDNING: MATEMATIK-KEMI ................................................................................................. 8 

DEN GODE INDLEDNING: ENGELSK-PSYKOLOGI .......................................................................................... 9 

Øvelse 6: Afsnit og kohæsion/kohærens .............................................................................................................. 10 

Skriftlig aflevering: SKAB bedre SAMMENHÆNG i din DHO ...................................................................... 12 

 

 

  



     

2 
 

2018 SKRIVEDAG 4: AKADEMISK SKRIVNING  

1) Introduktion af formål og opbygning 

Tidsforbrug: Ca. 5 min. 

Præsentation af formålet med og strukturen på både det overordnede forløb og ”Skrivedag 4”:  

Forløbet i akademisk skrivning peger frem mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, men har også til 

sigte at klæde eleverne bedre på til at skrive akademisk i alle fag på alle niveauer. Ønsket er at give 

eleverne en fælles værktøjskasse og et fælles sprog om det at skrive, som de kan benytte på tværs af 

fagene i deres skoletid. På den måde vil eleverne i højere grad kunne overføre feedup, -back og -

forward omkring skriftligt arbejde fra fag til fag og derved nå længere i udviklingen af deres 

skrivekompetencer. Alle skrivedagene planlægges af en nedsat arbejdsgruppe, som udvikler 

materialer til og program for dagene.  

Forløbet struktureres i halve dage (”skrivedage”), som har et særligt omdrejningspunkt, der giver 

mening i forhold til, hvor eleverne er i deres studieforløb. På den måde kan forløbet ses som en slags 

progressionsplan for skriftlighed, og de enkelte fag kan spille op imod den og holde eleverne op på, 

hvad de kan på et givent tidspunkt.  

I 2.g afholdes fire skrivedag, to i efterårssemesteret og to i forårssemesteret. Temaerne vil være 

henholdsvis ”indledning og sammenhæng”, ”problemformulering”, ”at tænke, skrive og fremlægge 

metoder og videnskabsteori” og ”konklusion og resume”. Dagene skal ses som optakt til 

studieretningsopgaven (SRO).  

I forbindelse med forløbet har vi lavet en folder om formalia, citat- og henvisningsteknik osv. Denne 

folder benyttes til alle skrivedagene og kan med fordel blive elevens grundbog i, hvordan man opsætter 

skriftligt arbejde i alle fag. 

På ”Skrivedag 4” skal vi arbejde med den gode indledning og sammenhæng i opgaver. Indledningen skal 

både fange læserens opmærksomhed, forklare opgavens emne og vinkel, og præsentere opgavens 

metoder og materialer. Sammenhæng i opgaven skal sikre, at læseren forstår opgavens indhold. 
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2) Den gode indledning (teaser, hovedfokus, overblik) 

Tidsforbrug: Ca. 30 min. (introduktion + øvelse 1) 

En god indledning har mange funktioner: Den skal både fange læserens interesse (teaser), præsentere 

opgavens emne (hovedfokus og vinkel) og forklare, hvordan man vil arbejde i opgaven (overblik).  

• Teaser: det overordnede tema slås an, fx med en aktuel vinkel 

• Hovedfokus: Din egen vinkel på emnet (Vietnamkrigen, Jane Austens forfatterskab, Den sorte 

død…) forklares. Det vil altså sige det, som opgaven helt specifikt kommer til at handle om 

• Overblik: Opgavens indhold, metoder og materialer præsenteres 

 

Øvelse 1: Find teaser, hovedfokus og overblik i følgende indledning: 

”For nylig udkom integrationsministeriets nye rapport, der viser, at de mange indsatser mod 

ghettodannelse tilsyneladende er slået fejl. Der er fortsat uro og høj kriminalitet i områder som Ishøj, 

Vollsmose og Gellerupparken.  Jeg har valgt at arbejde med emnet immigration, fordi jeg gerne vil 

belyse, hvordan udviklingen i integrationen i Danmark har været ... 

For at beskrive den danske befolkningssammensætning vil jeg undersøge statistisk materiale samt 

lave en historisk redegørelse. Dernæst vil jeg undersøge, hvordan forskellige danskere oplever 

integrationen. Til det har jeg brugt interviews af danskere med anden etnisk baggrund end dansk fra 

forskellige aldersgrupper og kulturer….” 

 

Øvelse 2: Tilbage til DHO 

Tidsforbrug: ca. 25min. 

 

I skal: 

- Find jeres egen indledning fra DHO’en, og ret den til, så den passer med strukturen ovenfor (gem den 

originale version)  

- Byt med sidemakkeren og giv respons  

- Hvis du har tid, kan du rette til efter responsen 
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3) At skabe sammenhæng  

 

Når man skriver længere opgaver, er det utrolig vigtigt, at der er sammenhæng mellem de enkelte 

sætninger og afsnit. Hvis der ikke er klar og tydelig sammenhæng, har læseren svært ved at følge med 

i din opgave. 

Øvelse 3: Lillebrors stil  

Tidsforbrug: Ca. 10 min. 

- Kommenter sammenhængen (eller manglen på samme) i lillebrors stil ”Da Harry Potter spillede 

Quidditch”: 

”Det var en morgen da Harry Potter vågnede han skulle skynde sig at komme i tøjet for han skulle til 

Quidditch-træning. De skal træne hårdt i dag for de skulle spille kamp i morgen. Da de var færdige gik 

han op på sovesalen der lå en pakke. Han åbnede den der lå en Nimbus 2002 så skulle de nok vinde. 

Næste morgen gik han lige til Quidditch. Så skulle de starte fløjten lød alle susede op i luften. Så scorede 

Slytherin. Der var en smasher der skød efter ham. Lynet skød op han fangede lynet og landede de havde 

vundet.” 

 

For at SKABE SAMMENHÆNG fokuserer vi på: 

- ORD / FORMULERINGER, der skaber en god FORBINDELSE / OVERGANG mellem afsnit 

- ORD / FORMULERINGER, der skaber en KOHÆRENS (enhed mht. emne/formål/udtryk) inden for 

den enkelte afsnit / flere afsnit / opgave 

- ORD / FORMULERINGER, der skaber KOHÆSION (fx ved brug af gentagelse, forbinderord) inden 

for den enkelte afsnit 

 

Forbinderord 

Sproglig sammenhæng skabes vha. forbinderord. Der findes mange forskellige: 

- Rækkefølge af argumenter: for det første, for det andet, for det tredje osv., først og fremmest, 

endeligt 
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- Uddybning: derudover, desuden, endvidere, ydermere, ligeledes, lige så, på samme måde, på lignende 

måde 

- Eksemplificering: eksempelvis, for eksempel, med andre ord 

- Logisk følge: derfor, dermed, således, som følge deraf, som følge heraf 

- Modargument: men, dog, på den anden, tværtimod, derimod, modsat 

- Foregribelse af modargument: uden tvivl, selvfølgelig, med sikkerhed, naturligvis, selvsagt 

- Konklusion: afslutningsvis, til slut, endeligt, kort sagt, alt i alt, for at opsummere 

 

Øvelse 4: Indsæt forbinderord  

Tidsforbrug: Ca. 20 min. (inkl. opsamling) 

Indsæt forbinderord i teksten i kompendiet. Brug ordene på det foregående slide. 

 

Forfatteren til teksten om terrorangrebene d. 11. september 2001 fanger øjeblikkeligt læserens 

opmærksomhed. __________________ gør hun dette, __________________ hun starter teksten med at opliste 

det relativt høje antal mennesker, som døde på dagen. __________________ bliver dette antal 

personliggjort, __________________ hun inddrager en historie om en dreng, som mistede sin far denne dag.  

__________________ er begyndelsen af teksten også dramatisk,  __________________ man hører om, hvordan 

det lykkedes faderen at redde en af sine venner ud fra et af tårnene i sidste øjeblik. __________________ 

fremstår faderen med det samme som en helt i læserens øjne. __________________ er disse tre ting i 

begyndelsen af teksten med til, at læseren bliver berørt af teksten og ønsker at læse videre. 

 

Øvelse 5: Tre gode indledninger 

Tidsforbrug:  Ca. 25 min. 

Du får nu tildelt én af følgende 3 gode SRP-indledninger: 

- Biologi + historie: DNA 

- Matematik + kemi: smertestillende medicin 

- Engelsk + psykologi: omsorgssvigt 
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I grupper: Læs og evaluér indledningen, I får i jeres mindre gruppe.  

Evalueringskriterier: 

- Find “teaser - hovedfokus - overblik” i indledningen. Er de tydelige? 

- Find og forklar eksempler på sproglig konsekvens og sammenhæng?  

 

Parvist: Fremlæg din evaluering af den tildelte indledning for én fra en gruppe, der har arbejdet med 

en anden indledning 
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DEN GODE INDLEDNING: BIOLOGI-HISTORIE 

I 1953 afdækkede James Watson og Francis Crick DNA-molekylets struktur og søsatte for alvor den 

genetiske revolution, som ændrede hele vores forståelse af biologien. Nu vidste man, at organismens 

genetiske arv befandt sig i DNA’et, men først i 1963 knækkede man på baggrund af ny viden om 

genernes information den genetiske kode og fandt ud af, at de genetiske informationer ikke kun hører 

til et bestemt sted, men også kan fungere i en anden organisme. I 1973 viste man for første gang, at 

man kunne flytte information mellem organismer, og det var her genteknologien blev født. Mens 

manipulation altså er den ene store gren af genforskningen, er kortlægning den anden. Man startede i 

det små med at sekventere – kortlægge – det fulde genom hos vira, og i 1990 blev Human Genome 

Projekt skudt i gang for at sekventere hele det humane genom. I 2001 kunne virksomheden Celera og 

the Human Genome Projekt efter at have udvekslet afgørende data med hinanden stå frem med det 

første rå udkast af det menneskelige genom. Med genomprojektet blev det humane genom kortlagt, 

hvilket satte gang i det, man fokuserer på i dag - at undersøge individuel variation. Ved at sekventere 

så mange fulde genomer som muligt ønsker man at katalogisere alle de forskelle, der findes i vores 

DNA. Dette har resulteret i, at man som almindelig forbruger af ren interesse kan få foretaget diverse 

gentests og få indsigt i, hvilke gener man har nedarvet fra sine forældre, og om disse gener ligger inde 

med informationer, som øger diverse sygdomsrisici.  

 

Men hvordan nedarves de arvelige egenskaber, generne, på tværs af generationerne, og hvor stor en 

rolle spiller henholdsvis arv og miljø i forhold til, hvorvidt en egenskab kommer til udtryk? Spørgsmål 

som disse vil blive besvaret i opgaven, hvor det også vil fremgå, hvordan en persons DNA kan 

analyseres, og hvilken betydning DNA-tests kan have for det enkelte menneske og for samfundet.  

 

I det følgende vil genetiske forhold blive belyst via en grundig redegørelse for, hvordan den genetiske 

variation i form at mutationer nedarves, kommer til udtryk og identificeres ved hjælp af DNA-

analysemetoder, som fx DNA-chips. Herefter vil opgaven fokusere på analyse og tolkning af 

videnskabsjournalist Lone Franks bog: ”Mit smukke genom”, som er et meget aktuelt bidrag til 

diskussionen om den fremtid, der ligger lige om hjørnet, hvor almindelige mennesker vil blive stillet 

overfor vigtige valg baseret på genetiske tests. Slutteligt vil henholdsvis personlige DNA-tests og et 

evt. landsdækkende DNA-profil-registers betydning for det enkelte menneske i forhold til sig selv og i 

forhold til familie og samfund blive diskuteret.  
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DEN GODE INDLEDNING: MATEMATIK-KEMI 

I dagens Danmark findes der en pakke Panodil i stort set alle hjem. Folk tager to piller ved generende 

hovedpine eller en forvreden og hævet ankel. Har de stadig ondt efter et stykke tid, tager de to mere. 

Kommer smerten tilbage senere på dagen, viger de ikke tilbage for at tage yderligere to. Derfor er 

smertestillende piller blevet en populær forbrugsvare, og markedet for især panodiler, pamol, paracet 

og pinex er stadig voksende. Fælles for alle disse pilletyper er, at det smertestillende stof er 

paracetamol.  

 

Paracetamol er et universelt smertestillende middel. Modsat andre smertestillende stoffer, som f.eks. 

findes i pilletypen Aspirin, slipper forbrugeren for irriterende bivirkninger som ondt i maven. 

Paracetamol benyttes mest som håndkøbsmedicin i pilleform.  

 

Derfor er det netop paracetamol som oralt lægemiddel, denne opgave vil beskæftige sig med. Det 

overordnede mål er at undersøge og vurdere forskellige aspekter af paracetamol som oralt 

lægemiddel.  

 

Opgaven er bygget op, så den følger paracetamolen ’fra vugge til grav’, forstået på den måde, at den 

lægger ud med at beskrive og lave en syntese af paracetamol, hvorefter analyserne 

smeltepunktsbestemmelse og TLC laves over produktet fra syntesen. Ydermere laves et Log P-forsøg, 

som til sidst i opgaven bruges til at vurdere, hvor egnet paracetamol er som oralt lægemiddel. I den 

virkelige verden er stoffet nu nået dertil, hvor det skal laves om til piller og indtages. For at kunne 

beregne hvor stor en mængde piller, kroppen kan holde til at indtage, benyttes matematisk 

modellering. Ved matematisk beskrivelse med en kompartmentsmodel kan koncentrationen af 

medicin i blodet som funktion af tiden efter oral indtagelse af lægemidler bestemmes. Dernæst 

vurderes hvilke(n) ændring(er), der skal laves i modellen, hvis den skal tage højde for multipel dosering. 

Til sidst gives en samlet vurdering af paracetamol som oralt lægemiddel, hvor Lipinskis rule of 5 

inddrages. 
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DEN GODE INDLEDNING: ENGELSK-PSYKOLOGI 

Omsorgssvigt er et fænomen, som ikke nævnes, uden også at nævne dets langtidspåvirkninger. En tryg 

og sikker barndom er en forudsætning for, at barnet kan udvikle sig, således dets fulde potentiale har 

mulighed for at blive udnyttet. Svigtende omsorg afsløres oftest gennem barnets tilknytningsmønstre, 

derfor vil der i denne opgave blive redegjort for John Bowlbys teori om tilknytning, samt hvordan 

forældres barndomserfaringer kan have en stor betydning for deres rolle som forældre. Barnets til- 

knytningsmønster har også en betydning for omsorgssvigtets følger, i og med tilknytning er en varig 

egenskab, så vil et barn med utrygge tilknytningsmønstre have en negativ opfattelse af omverden, 

samt have svært ved at skabe tillid til andre mennesker. Mistilliden vil påvirke socialiseringsproces- 

sen og derved også den udviklingsstrategi og/eller de forsvarsmekanismer, som barnet udvikler. På 

den måde vil omsorgssvigtets følger have varige konsekvenser for personligheden og den svigtende 

omsorg kan altså opstå som et generationsmønster. 

Nathan Hills roman The Nix (2017) viser, hvordan omsorgssvigt kan gentage sig over flere 

generationer, hvis der ikke er nogen der griber ind og gør noget for at stoppe det. Denne opgave vil ud 

fra psykologifaglige teorier beskæftige sig med svigtende omsorg i barndommen og skabe en 

forståelse for, hvilke årsager der kan være til at forældre bevidst eller ubevidst udsætter deres børn 

for omsorgssvigt, samt hvilken indflydelse det kan have for barnet i dets voksenliv. Herefter vil Hills 

roman blive analyseret med henblik på tekstens psykologiske aspekter. Romanen vil herefter holdes 

op mod en case, som til slut vil føre til en diskussion af, hvilken indflydelse svigtende omsorg i 

barndommen kan have på voksenlivet. 
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Øvelse 6: Afsnit og kohæsion/kohærens  

Her er nogle afsnit fra en god SRP med både kohæsion og kohærens.  

- Læs afsnittene igennem 

- Fremhæv ord / formuleringer, der skaber en god FORBINDELSE / OVERGANG mellem to afsnit. 

- Fremhæv desuden ord / formuleringer, der skaber KOHÆRENS (enhed mht. emne/formål/udtryk), 

og KOHÆSION (fx ved brug af gentagelse, forbinderord) inden for de enkelte afsnit. 

- Skriv til sidst en liste med ting, som du gerne vil bruge til at gøre dine egne tekster bedre. 

 

a) Nedenstående eksempel stammer fra personkarakteristikken af hovedpersonen i den 

analyserede roman, Nathan Hills The Nix (2017): 

I bogens andet kapitel præsenteres læseren for den voksne udgave af Samuel. Han passer sit 

arbejde og har foruden sine studerende og kollegaer kun meget få relationer med andre 

mennesker og end ikke disse rører ham særlig dybt. Han har det bedst, når han sidder isoleret 

alene inde på sit kontor om aftenen, hvor hans konstante skyldfølelse over at være til også 

kommer til udtryk: ”He wanted to disappear. He wanted his flesh to melt into a dew. This was 

happening a lot lately: He was feeling smaller than his body, as if his spirit had shrunk, always 

giving up his armrests on the airplanes, always the one to move out of the way on sidewalks” 

(Hill 2017, s. 20). Det ses her, hvordan de egenskaber som Faye, Samuels mor, pålagde Samuel 

i barndommen, stadig følger hans selvbillede. Frem for at modarbejde og ændre på dette, så 

flygter Samuel fra virkeligheden og ind i en verden, hvor han besidder de egenskaber, som han 

ønsker, at han havde i den virkelige verden.  

Samuels virkelighedsflugt kom som barn til udtryk gennem fantasileg med sin bedste og eneste 

ven Bishop Fall. De to mødtes ude i skoven, hvor Bishop altid havde en krig klar til dem at 

bekæmpe. ”They fought Charlie in Vietnam, the Nazis in World War 2 [...] The wars always had 

a clear objective, and they were always the good guys, and their enemies were always bad, and 

the two of them always won” (ibid., s. 102). Læseren indvies her i det frirum, som Samuel og 

Bishop har etableret sammen. Et frirum, hvor de voksne ikke kan forstyrre dem og et frirum, 

hvor de gennem leg sammen kan forløse deres frustrationer og magtesløshed ved at bekæmpe 

imaginære modstandere … 
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b) Nedenstående eksempel viser overgangen fra ovenstående afsnit med 

personkarakteristikken af hovedpersonen til et nyt, tværfagligt afsnit med en psykoanalyse 

af hovedpersonen: 

Samuel har i sit voksenliv opgivet at etablere meningsfulde, tætte relationer lige såvel som han 

har opgivet forløsningen af hans frustrationer og tab. Derfor har Samuel som voksen fundet 

frirum i computerspillet ”World of Elfscape”, hvori han tager afstand til hans indre verden såvel 

som den ydre verden, så han ikke skal stå ansigt til ansigt med bl.a. det depressionsstadium han 

befinder sig i. Samuel beskriver Elfscape således: “And as he enters the World of Elfscape, he 

enters not as Samuel Anderson the assistant professor of English but rather as Dodger the 

Elven Thief, and the feeling he has is very much like the feeling of coming home” (Hill 2017, s. 

14). Samuel er altså nået til det punkt af magtesløsheden, hvor han i den ydre såvel som den 

indre verden har opgivet succes og positivitet. I stedet har han skabt sin egen imaginære 

version af sig selv, hvori han har succes og anses som værende en god kriger med masser af 

tilhængere, og det er nu dén person, som han identificerer sig med. Spillet isolerer ham fra den 

virkelige verden og afholder ham fra en videre personlighedsudvikling og bearbejdning af hans 

følelser, samtidigt har hans barndomserfaringer præget ham til at opfatte omverden negativt, 

og han har derfor også svært ved at skabe den nødvendige tillid til andre mennesker, som er 

nødvendig for at kunne begå sig generelt. 

Samuel – utrygge tilknytningsmønstre 

Trods Samuels mistillid til andre, så er han vokset op i en lille tryg forstad til Chicago kaldet 

Streamwood. Samuels mistillid skyldes såmænd heller ikke et usikkert ydre opvækstmiljø, men 

nærmere et utrygt og usikkert indre miljø, som medfører at han har dannet en utryg-

desorganiseret tilknytningstype: “I’m done, Momma, he said, and she counted eight toys in his 

wagon. [...]” … 
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Skriftlig aflevering: SKAB bedre SAMMENHÆNG i din DHO 

1) Find din DHO i Lectio, og udvælg to-tre analyseafsnit, du vil forbedre mht. kohærens og 

kohæsion. Du bestemmer selv om analyseafsnittene er dansk- eller historiefaglige, men 

afsnittene skal fylde ca. 1 side i den oprindelige opgave. Indsæt den oprindelige, uredigerede 

tekst fra din DHO øverst i afleveringen.  

2) Indsæt en kopi af den uredigerede tekst, og ret dernæst afsnittene i denne version igennem 

sprogligt med fokus på at skabe bedre sammenhæng i hvert enkelt afsnit samt mellem 

afsnittene. Hav fokus på fx brugen af forbinderord, konsekvens i brugen af pronominer og 

verbets tider og (u)nødvendige gentagelser. Alle ændringer, rettelser og tilføjelser fremhæves 

i fed skrift eller med en anden tekstfarve. Brug listen fra forrige øvelse som inspiration. 

3) Tjek, at alle dine henvisninger er opsat korrekt i forhold til det, der står i Formalia-pjecen. Det 

er vigtigt, at der er ved at være styr på dette. 

4) Til sidst skal du skrive et meta-afsnit om dine overvejelser og valg med titel: Hvorfor er mine 

afsnit bedre nu end før? Meta-afsnittet skal fylde ca. ½ side. Brug fagord i materialet fra denne 

skrivedag til at begrunde og forklare dine ændringer, rettelser og tilføjelser. 

5) Afleveringen uploades til Lectio  

 

 

 

 

 

 


