
Kære danskfinalist
Stort tillykke med din kvalifikation til finalen i dansk i DM i Fagene.

Finaleopgaven starter… nu!

Inden finaledagen d. 10. februar skal du nemlig indsende den første del af din
besvarelse. I dette dokument finder du selve opgaven samt information om,

hvordan du besvarer den.

De sidste opgaver får du først på finaledagen – der skal jo også være en
overraskelse.

Alle opgaver tæller med, når danmarksmesteren i dansk skal findes. Ligesom i den
indledende runde er alle tekniske hjælpemidler tilladte, men husk at det er DIG der

er finalist, og det er DIN besvarelse vi vil se – ikke din fars eller venindes.

Vi ses online d. 10. februar!

Mål
- Du kan skrive en fantastisk fortælling.
- Du kan anvende sproglige virkemidler.
- Du kan formulere oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.
- Du kan formulere dig sprogligt og grammatisk korrekt.
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Sådan afleverer du din besvarelse
Gem først hele din besvarelse som et Word-dokument eller en pdf-fil. Gå ind på:
app2.nemoa.dk/competitions/81 og log ind med dit UNI-login. Vælg derefter
"Dansk (del 1)". Herinde kan du uploade filen med dine svar.

Har du problemer med at aflevere, så send en mail til jpo@skoleelever.dk.



Case: Dansk Forfatterforening
Dansk Forfatterforening er det faglige fællesskab af forfattere, illustratorer og
oversættere. Vi sikrer rettigheder og styrker litteraturens rolle i samfundet. Vi er i
disse år bl.a. optaget af, hvorfor mange børn og unge holder op med at læse i 9 til 12-
årsalderen, og hvad der skal til for, at børn og unge læser mere af lyst.

Dansk Forfatterforening har blandt sine medlemmer både faglitterære og
skønlitterære forfattere. I den følgende opgave skal du prøve kræfter med en
skønlitterær genre.

Den fantastiske fortælling
Der findes mange forskellige fantastiske fortællinger. Det de har til fælles, er, at de
indeholder overnaturlige elementer.

I den ene ende af spektret finder vi fantasybøger som Ringenes Herre, hvor hele
handlingen foregår i en overnaturlig verden med magi og fantasivæsener som elvere,
orker og hobbitter. I andre fantasybøger eksisterer den overnaturlige verden parallelt
med en realistisk verden. Det gælder fx Harry Potter-serien, hvor troldmænd lever
adskilt fra almindelige mennesker (kaldet mugglere).

I den anden ende af spektret finder vi den magiske realisme, hvor handlingen foregår
i en stort set realistisk verden tilsat nogle få overnaturlige elementer. I ”Drengen med
sølvhjelmen” får hovedpersonen en lillesøster med vinger, men derudover minder
hans verden meget om vores. Også mange science fiction- og gyserbøger er
fantastiske fortællinger. I science fiction forsøger forfatteren at give en videnskabelig
forklaring på noget fiktivt, og i gysere er der ofte et overnaturligt uhyre eller
hjemsøgt sted.

Men en science fiction eller gyser behøver ikke være fantastisk. Fx kan man skrive en
science fiction om teknologi, som godt kunne fungere i virkeligheden eller allerede
findes, men bruges på en ny måde. Og skurken i en gyser kan være et realistisk, ondt
menneske, fx en seriemorder.
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Opgave: En fantastisk bog

Du skal skrive et kapitel til en roman. Romanen er en fantastisk fortælling, og
rammen for kapitlet er følgende:

Hovedpersonen befinder sig på skolebiblioteket. Personen finder en
bog og læser i den. Efter at have læst sætter personen bogen tilbage
på hylden og fortsætter sin dag, men noget har ændret sig. Bogens
indhold har på en eller anden måde forandret personens verden.

Dit kapitel skal opfylde disse kriterier:

- Bogen som hovedpersonen læser, skal være en der findes i virkeligheden,
og dens titel skal indgå i din besvarelse.
- De overnaturlige elementer dukker op i hovedpersonens EGEN verden,
EFTER at personen har læst i bogen. Hovedpersonen bliver altså ikke suget
ind i bogen.
- Romanens karakterer opfatter de overnaturlige elementer som en naturlig
del af verden; de bliver ikke overraskede af dem.
- Kapitlet skal skrives i 3. person.
- Kapitlet må maks. fylde 800 ord.

Du bliver vurderet på, om dit kapitel:

• opfylder kriterierne
• er godt fortalt, dvs. har varieret sprog, rammende beskrivelser,
en spændende handling osv.

• er originalt
• er sprogligt og grammatisk korrekt
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Hvad med finalen?
På selve finaledagen d. 10. februar får du to opgaver mere. I den ene skal du skrive
et debatindlæg. Emnet afslører vi først til finalen, men du kan forberede dig ved at
sætte dig godt ind i, hvad et debatindlæg er.

Denne hjemmeside giver dig et indblik i genren:

https://indidansk.dk/debatindlaeg-skrive

Derudover kan du også læse rigtige debatindlæg i aviser, så du oplever genren i
praksis.
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