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1) Introduktion af formål og opbygning 

Tidsforbrug: Ca. 5 min. 

 

Præsentation af formålet med og strukturen på både det overordnede forløb og ”Skrivedag 1”: 

 

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

formål 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 skrive-

kompetencer. Alle skrivedagene planlægges af en nedsat arbejdsgruppe, som udvikler materialer til 

og program for dagene. På skrivedagene vil der være to lærere på hver klasse, så der er god mulighed 

for at vejlede og hjælpe eleverne med arbejdet. 

 

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 pro-

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

de kan på et givent tidspunkt.  

 

I 1.g afholdes tre skrivedag: en i efterårssemesteret og to i forårssemesteret. Temaerne vil være hen-

holdsvis ”at skrive redegørende”, ”at skrive analyserende” og ”fra skriftligt produkt til mundtligt op-

læg”. Dagene afholdes af klassens dansk- og historielærere og skal ses som optakt til dansk-

historieopgaven (DHO).  

 

I 2. og 3.g er der to skrivedage hvert semester, som afholdes af klassens studieretningslærere. Tema-

erne er ikke fastlagt endnu, men vil indeholde emner som: ”problemformulering”, ”metode”, o. lign., så 

eleverne klædes godt på til de store skriftlige opgaver. 

 

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 opsæt-

ter skriftligt arbejde i alle fag. 
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På ”Skrivedag 1” skal vi arbejde med den gode redegørelse. Redegørelser er altid i et vist omfang en 

del af større skriftlige opgaver, og de danner grundlag for, at man senere i opgaven kan lave gode ana-

lyser, diskussioner med mere. På trods af at man i forskellige fag skal redegøre for vidt forskellige 

ting, så deler en god redegørelse altid de samme grundtræk. Det er dem, vi fokuserer på i dag. 

 

2) En dårlig redegørelse  

Tidsforbrug: Ca. 15 min. 

 

Parøvelse: Hvorfor er nedenstående tekst en dårlig redegørelse? 
Formål med øvelsen: 

Appetizer til, hvilke elementer der er vigtige for en god redegørelse. 

 

1) Læs nedenstående redegørelse for handlingen i filmen Nattens Dæmoner (2013) (3 minutter) 

2) Diskuter to og to, hvorfor dette ikke er en god redegørelse. Vær så præcis som muligt, når I 

udpeger elementer, der ikke dur (5 minutter) 

3) Plenum: Vend kort, hvilke elementer I har observeret i de forskellige par (5 minutter) 

 

Nattens Dæmoner 

Nattens Dæmoner er ligesom den slags film, der prøver at skræmme os vildt meget. Men det er den 

virkelig ikke ret god til overhovedet. Den er vist fra 2012 eller 2013, tror jeg. Nå, men vi følger de her 

to spøgelsesjægere, der skal opklare alle mulige overnaturlige begivenheder, som er super urealisti-

ske. Og allerede her er jeg altså stået af; det bliver altså for fjollet. Men de skal så ud i det her hus, 

hvor der bor en familie, der hele tiden bliver udsat for noget mærkeligt: Ure går i stå midt om natten, 

der er sådan nogle mærkelige knirkende lyde, den ene datter ser sådan nogle spøgelses-agtige perso-

ner hele tiden, moren bliver mere og mere crazy i løbet af filmen, og familiens hund dør sgu også lige 

pludselig. Jeg kan slet ikke have det, når hunde dør i film! Og Ed og Lorraine, der er de spøgelsesjæge-

re, jeg nævnte før, skal opklare, hvad det er der sker, og fikse det hele, så familien kan leve normalt. 

De finder ud af, at huset og også moren er besat af den ondeste dæmon, og den her dæmon får de så 

til at skride ved at bruge alt muligt hokus pokus på moren. Så filmen ender sådan ret lykkeligt til sidst. 

 

3) Beskrivelse af data  

Tidsforbrug: Ca. 15 min. 
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Parøvelse: Beskrivelse af data præsenteret i diagram 
Formål med øvelsen: 

At lære at beskrive, hvilke data et diagram indeholder. Det er vigtigt at kunne uddybe et dia-

gram gennem tekst, så ens centrale pointer kommer til at stå skarpt.  

 

Diagrammer bliver ofte brugt til at præsentere data fra eksperimenter eller andre undersøgelser. 

Diagrammer er ofte udgangspunktet for en analyse og fortolkning af resultater fra disse eksperimen-

ter eller undersøgelser. For at kunne fortolke data er det nødvendigt at beskrive diagrammerne. 

 

 

 

1. Skriv, hvad diagrammets x-akse viser, og hvad y-aksen viser 

2. Brug informationen i punkt 1 til at beskrive, hvad det er for nogle data, diagrammet samlet 

set viser 

3. Skriv, hvordan data ser ud i forhold til hinanden. Typiske formuleringer er fx: Der er en li-

neær sammenhæng mellem…, mængden/værdien af … stiger/falder eksponentielt...  

4. Tjek, om du har brugt matematiske begreber i din beskrivelse: større end, mindre end, top-

punkt, aftagende, eksponentiel mm. Erstat, hvis du ikke har 

5. Udvælg eventuelt data, som du mener, er vigtigere end andre, og beskriv disse data detal-

jeret som i punkt 3   

6. Find sammen med en anden, der har lavet samme øvelse: Læs hinandens beskrivelse og 

diskuter, om de er dækkende 
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4) Spørgsmål til din naturvidenskabelige lærebog 

Tidsforbrug: Ca. 30 min. 

 

Formålet med denne opgave er at træne evnen til at læse og bearbejde en faglig tekst, så du bedre 

kan beskrive og redegøre for fagligt stof ved brug af fagsprog og fagbegreber. 

 

Denne øvelse laves med grupper á fire personer i hver.  

1. Læs nedenstående tekst igennem: 

 

”Insulin til sukkersyge” 

Når du spiser, får du ’benzin til rugbrødsmotoren’. Når maden er fordøjet, optages drue-

sukkeret i blodet. Insulin er et hormon, som sørger for, at dine celler, fx hjerne- og muskel-

celler, får det brændstof, de har brug for, og at resten kommer i ’reservetanken’, din lever. 

 

Insulin dannes af celler i bugspytkirtlen. Nogle mennesker danner intet eller for lidt insulin. 

Derfor kan de ikke styre deres indhold af sukker i blodet – deres ’blodsukker’. De har suk-

kersyge, men kan hjælpes med indsprøjtninger af insulin. 

 

For få år siden udvandt man insulin fra bugspytkirtlen hos slagtede svin eller køer. Dyrein-

sulin er ikke helt magen til menneskeinsulin, men med en særlig teknik kunne det ændres, 

så det blev det. 

 

I dag har man splejset et menneskegen for insulin ind i bakterier, så man kan fremstille sto-

re mængder menneskeinsulin. Insulin kan også fremstilles med gensplejset ølgær. Det sker 

her i landet på fabrikken Novo Nordisk. 

 

Insulin var den første medicin, som blev fremstillet ved gensplejsning. 

Men måske kan fremtidens sukkersygepatienter helt undgå at skulle have indsprøjtninger. 

I stedet kan de få indført sunde celler, som kan danne insulin, i deres bugspytkirtel. Celler-

ne kan fx komme fra fisk, som kan opdrættes i store mængder i dambrug. Fiskene danner 

ikke menneskeinsulin, men det kan de komme til, hvis de har et menneskegen for insulin. 

Det vil kunne indføres i fiskenes æg, så alle de nyklækkede fisk vil have celler, der kan dan-

ne menneskeinsulin og sættes i sukkersygepatienters bugspytkirtel.” 
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Kilde: Mauritzen, Brian (red.) (2005): Ny biologi 4 – Arv og udvikling: Bioteknologi. Køben-

havn: Gyldendal. 

 

2. Formuler tre spørgsmål, der begynder med ”Hvordan…” eller ”Hvad…”, som du eller en an-

den kan svare på ved at læse teksten.  Spørgsmålene skal fokusere på det, du synes er cen-

tralt i teksten. 

3. Brug i alt fem minutter på at skrive hvert spørgsmål og svar. Brug fagbegreber fra teksten! 

4. Udfordr en i gruppen til at svare på dine spørgsmål, og lad en anden person udfordre dig. I 

skal skrive svarene på de enkelte spørgsmål. 

 

5) Henvisninger og litteraturliste 

Tidsforbrug: ca. 25 minutter. 

 

Når du skriver en tekst, skal du altid angive præcist, hvor dine citater stammer fra, eller hvor du har 

din viden fra. Det gør man ved at opsætte citater korrekt, at lave korrekte henvisninger og gennem 

en korrekt opstillet litteraturliste. Får man ikke markeret, hvor man har sin viden fra på en korrekt 

måde, kan ens opgave beskyldes for plagiat (altså snyd).   

 

1) Læreren præsenterer kort formalia-pjecen, og hvordan man laver citater og henvisninger i en 

tekst, samt hvor man finder opskriften på en litteraturliste i pjecen  

 

2) Sæt nedenstående citaterne korrekt op og lav korrekte henvisninger til dem (vælg enten parentes- 

eller fodnotemetoden): 

 

- Følgende citat er fra side 5 i Jane Austens roman Pride and Prejudice (1813):  

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in 

want of a wife.  

 

- Følgende citat er fra side 162-163 i Else Roesdahls bog Vikingernes verden: Vikingerne hjemme og ude 

(2001): 

[Den øverste gud i vikingernes religion] var Odin, den alvidende herskergud, visdommens, poesiens 

og stridens gud. Men han var, i modsætningen til de andre guder, vild og uforudsigelig og med mange 
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mærkelige evner erhvervet ved mystiske og overnaturlige handlinger, der havde bragt ham i forbin-

delse med død. Og han var enøjet; det andet øje var givet bort for at drikke af visdommens kilde.  

 

3) Plenum: Læreren viser herefter eksempler på, hvordan det skal se ud 

 

4) I det nedenstående finder du al den information, du skal bruge til at lave en litteraturliste over de 

to bøger, hvor de citater, du netop har arbejdet med, er fra. Lav litteraturlisten ud fra anvisningerne i 

formalia-pjecen: 

 

- Titel: Pride and Prejudice. Forfatter: Jane Austen. Årstal: 1813. Udgiver: Penguin Books i London. 

- Titel: Vikingernes verden: Vikingerne hjemme og ude. Forfatter: Else Roesdahl. Årstal: 2001. Udgi-

ver: Gyldendal i København. 

 

5) Plenum: Læreren viser herefter eksempler på, hvordan det skal se ud 

 

 

6) Få det til at hænge sammen 

Tidsforbrug: Ca. 45 min. 

 

Hvad træner du i denne øvelse? 

Du øver dig i at skrive præcist og sammenhængende og i at genkende og bruge årsagssammenhænge. 

Desuden øver du dig i at lave research og være kildekritisk. 

 

Fremgangsmåde, trin for trin: 

1. (7 minutter) Før du går i gang med trin 2, læs nedenstående udsagn (a – k), og lav en ordliste 

med minimum 10 vigtige ord, der har med emnet og indholdet at gøre. 

2. (15 minutter) Skriv nu en tekst, som tydeligt gengiver årsagssammenhængen mellem ud-

sagnene nedenfor (a – k). Brug så mange ord fra din ordliste som muligt. 

 

typiske vendinger, som bruges til at skabe årsagssammenhæng: 

derfor, fordi, siden, på grund af, som konsekvens, som resultat, 

ud fra den betragtning at, eftersom, da (osv.) 
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Udsagn: 

a) I efteråret 1620 sejlede skibet Mayflower fra Europa til Massachusetts i Nordamerika. 

b) Rejsen over Atlanterhavet tog 65 dage. 

c) Det var forfærdeligt dårligt vejr den dag, skibet sejlede. 

d) En del af passagerne var englændere, der tilhørte en separat puritansk religion. 

e) De var nogle af de tidligste nybyggere i det, der senere blev USA. 

f) De er i dag kendt som pilgrimmene. 

g) De var i 1608 udvandret til Holland. 

h) Det var svært at finde arbejde i Holland og forsørge sig selv. 

i) Den politiske situation i Holland og Europa var ustabil. 

j) James I., der var konge i England, tillod ikke religiøs frihed. 

k) I England var alle forventet at tilhøre statskirken, the Church of England. 

 

3. (15 minutter) Find information på nettet, du kan uddybe nogle af udsagnene med, og tilføj 

din tekst flere eksempler og detaljer, fx navne og citater, end der står i udsagnene ovenfor. 

Du skal finde / benytte dig af mindst to kilder. 

4. (10 minutter) Tilføj henvisninger og en litteraturliste til din tekst, som viser, hvor du har di-

ne informationer fra. Tjek formalia-pjecen for den korrekte måde at angive dine kilder på. 

5. (10 minutter) Byt tekst med din sidemand eller i mindre grupper – kommentér, og diskutér 

både mundtligt og skriftligt hinandens tekster. Sammenlign de årsagssammenhænge, I har 

fundet frem til samt jeres brug af kilder og litteraturliste. 

 

 

7) Læreroplæg om den gode redegørelse 

Tidsforbrug: Ca. 20 min. 

 

Retningslinjerne her danner baggrund for den aflevering, der skal afleveres efter skrivedagen.  

 

• Download den tilhørende PowerPoint-fil med navnet ”DEN GODE REDEGØRELSE” fra 

hjemmesiden her: http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/1-skrivedag/   

 

Du skal bruge informationerne heri i dag, men også resten af din gymnasietid, når du skal skri-

ve redegørende.  

http://aalborghus.dk/stx/akademisk-skrivning/1-skrivedag/
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8) Afleveringsopgave 

Tidsforbrug: Resten af blokken. Laves færdig derhjemme. Der er afsat 3 elevtimer til opgaven. 

 

På baggrund af hvad du har lært i dag, skal du aflevere følgende i Lectio: 

 

En halv sides redegørelse af artiklen ”Dansk forsker: Menneskekloning - ja tak” (2002). Artiklen fin-

des i næste kapitel. 

 

Du skal have fokus på følgende i opgaven:  

 at uddrage det centrale i artiklen og ikke medtage for mange detaljer  

 at skrive formelt og objektivt 

 ikke at overtage tekstens måde at formulere et stof på 

 at bruge sprogmarkører, der markerer hvis holdninger, der redegøres for 

 at skabe sproglig sammenhæng 

 at lave henvisninger efter de retningslinjer, der er anført i formalia-pjecen 

 

Brug de to lærere som vejledere under processen! 

 

Feedback på opgaven 

Dansklæreren giver feedup, -back og -forward på den ene halvdel af opgaverne og historielæreren på 

den anden halvdel.  

 

Feedbacken gives i de almindelige dansk- og historietimer. 

 

9) Artikel til afleveringen  

Dansk forsker: Menneskekloning - ja tak 

Af Henrik Jensen (2002)  

Fra: Ingeniøren -  https://ing.dk/artikel/dansk-forsker-menneskekloning-ja-tak-45916 
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Dyrekloning vil på sigt føre til kloning af mennesker, mener den førende danske ekspert i kloning, 

professor Torben Greve. Han kalder kloning for en super-etisk teknologi, som udelukkende handler 

om at skabe liv. 

 

”Når forskerne har øvet sig tilstrækkeligt på at klone dyr, så vil de også begynde at klone mennesker. 

Modstanden imod kloning af mennesker vil ikke vare evigt. Tværtimod vil kloning blive en ganske 

acceptabel formeringsteknik.” Sådan lyder det kontroversielle bud på kloningens fremtid fra en af 

Danmarks førende eksperter i kloning, professor Torben Greve fra Den Kgl. Veterinær- og Landbo-

højskole. ”Jeg ved udmærket, at de fleste vil betragte det, jeg siger, som helt ude i hampen. Men jeg er 

helt sikker på, at når først kloningsteknikken fungerer, så vil vi også benytte den på mennesker,” siger 

han. 

 

Torben Greve understreger, at han ikke er tilhænger af, at man skal give forskere lov til at begynde at 

eksperimentere med kloning af mennesker i den nærmeste fremtid. ”Så længe succesraten inden for 

husdyrkloning er så lav, som den er nu, så vil det være helt hen i vejret at begynde at klone menne-

sker. Men det er alene ud fra et biologisk synspunkt. På sigt - om 30, 50 eller 100 år - når teknikken er 

veludviklet, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle tillade menneskekloning,” siger han. Det er kun 

snart seks år siden, at fåret Dolly blev født og skabte sensation som verdens første klonede kopi af et 

andet får. Hun blev dermed et levende bevis for, at man i princippet kan lave klon kopier af et hvilket 

som helst levende væsen. Siden har forskerne også klonet mus, køer, grise og en kat efter samme 

opskrift.  

 

Men der er fortsat store problemer med teknikken. Forud for hvert klonet dyr går der som oftest 

hundredvis af aborter og misdannede fostre. Og selv når kloningen lykkes, viser det sig typisk, at det 

klonede dyr lider af organfejl og andre medklonede sygdomme. ”Det ville være vanvittigt at overveje 

kloning af mennesker, når vi endnu er så langt fra at mestre dyrekloning og slet ikke med sikkerhed 

kan lave normale individer. Men når de tekniske og biologiske problemer engang er løst, så synes jeg, 

at kloning vil være en udmærket metode til at hjælpe barnløse par,” siger Torben Greve. Han er fuld-

stændig klar over, at hans positive syn på kloning går direkte imod den globale folkestemning. Repro-

duktiv kloning af mennesker er noget, man bare ikke kan tale til fordel for. Hvis man overhovedet 

tænker tanken, står man til ballade. Sandt er det, at hvis der er et spørgsmål, som verdens statsledere 

kan enes om, så er det fordømmelsen af menneskekloning. Siden Dolly kom til verden, er kloning af 

mennesker blevet forbudt i en række lande, og af frygt for at gale forskere skal kaste sig ud i klo-

ningseksperimenter med mennesker, har FN indledt en proces, der skal føre til et globalt forbud imod 
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kloning af mennesker. ”Jeg tror ikke, at et forbud imod menneskekloning vil gælde i al evighed. Når 

det engang er lykkedes at få dyrekloning til at køre på skinner, så vil stemningen vende sig til fordel 

for kloning, og der vil komme et stort pres på politikerne om også at tillade kloning af mennesker,” 

siger Torben Greve.  

 

Trods den aktuelle modstand, er han overbevist om, at det vil gå med kloning, som med mange andre 

nye teknologier. ”Dengang den første hjertetransplantation blev foretaget i 1967 var der mange, der 

reagerede ved at tage afstand på samme måde, som reaktionen i dag er med hensyn til kloning. Men 

der er jo ingen politikere, der nu ville drømme om at sige nej til, at vi skal transplantere hjerter. Sådan 

vil det også gå med kloning,” siger Torben Greve. I Danmark vedtog et flertal i Folketinget i 1997, at 

det ikke er tilladt at klone dyr i Danmark, men den borgerlige regering har nu planer om at ophæve 

forbuddet, så blandt andre Torben Greve kan få lov til at klone dyr. Et af de væsentligste argumenter 

imod dyrekloning har været, at det ville være en glidebane imod menneskekloning, og Torben Greve 

erkender, at hans udtalelser vil kunne bruges af modstandere af kloning som en bekræftelse af fryg-

ten for en glidebane: ”Modstanderne vil nok sige, at det netop er derfor, at jeg og andre forskere ikke 

skal have lov til at klone dyr. Til det er der kun at sige, at jeg ikke kalder det en glidebane. Jeg kalder 

det en udvikling.”  

 

Torben Greve mener, at kloning i fremtiden blandt andet vil kunne bruges til at hjælpe barnløse par, 

der som følge af for eksempel kemoterapi ikke har en eneste ægcelle eller sædcelle tilbage i kroppen. 

”Hvis man ser på de andre teknikker, vi tillader i dag, for at folk kan få lov til at formere sig, så kan jeg 

ikke se, at kloning skulle være så meget værre. Nærmest tværtimod. Vi accepterer uden videre rea-

gensglasbehandling og mikroinsemination, hvor man tvinger en sædcelle fra en mand med dårlig 

sædkvalitet ind i et æg. Hvorfor skulle det være mere etisk end at tage en rask celle fra et menneske 

og lave et klonet barn? Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal udvælge en enkelt teknik som speciel uetisk,” 

siger Torben Greve. Han er ikke enig i det etiske hovedargument, der går på, at kloning vil være en 

krænkelse af menneskets værdighed, da et klonet menneske blot vil være en kopi af et andet menne-

ske og dermed ikke et unikt væsen: ”Det er noget sludder. Hvad så med enæggede tvillinger, som jo 

også er genetiske kopier? Så skulle vi jo til at aflive dem,” siger han og fortsætter: ”Vi accepterer uden 

videre, at der aborteres flere end 15.000 fostre hvert år. Samtidig er vi så bekymrede over, at nogle 

forældrepar kan få afhjulpet deres barnløshed ved hjælp af kloning. Det har jeg svært ved at forstå. 

Efter min bedste overbevisning er kloning en livsskabende teknologi. Man skaber liv ud fra celler, 

som ellers ville være gået til grunde. For mig er kloning en super-etisk teknologi. Den skaber liv.” 

 


