
Mål

- Du kan skrive et debatindlæg.
- Du kan argumentere for og informere om dine holdninger.
- Du kan anvende sproglige virkemidler.
- Du kan formulere dig sprogligt og grammatisk korrekt.

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.

Opgave 1: Unges læsevaner
Dansk Forfatterforening havde i 2020 skoleeleven Alberte i erhvervspraktik.
Dengang gik hun i 8. klasse, og hun lavede en læsevaneundersøgelse blandt sine
klassekammerater. Du kan læse undersøgelsen her:
https://danskforfatterforening.dk/blog/saadan-laeser-en-8-klasse-i-2020/

Du skal skrive et debatindlæg til en avis. Indlægget skal omhandle unges
læsevaner, og du skal inddrage både Albertes undersøgelse og dine egne
erfaringer. Dit debatindlæg skal have følgende opbygning:

- Start med at beskrive en personlig oplevelse, hvor du blev helt opslugt af et
stykke fiktion. Det kunne være en skønlitterær bog, men kunne også være en
film eller et spil.

- Giv et eller flere bud på, hvorfor unge læser færre bøger i dag, end de gjorde
tidligere.

- Mener du selv, at unge bør læse flere bøger? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hvis du mener, at unge bør læse flere bøger, hvordan kan man så få dem til
det? Hvis du IKKE mener det, hvad bør de så gøre i stedet for at læse bøger?
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Dit debatindlæg må maks. fylde 400 ord.



Opgave 2: På den anden side
Det kapitel til en fantastisk roman, du har skrevet til i dag, er baggrunden for denne
opgave.

Forestil dig nu, at du har skrevet romanen færdig. Din roman skal have en
bagsidetekst, så folk der finder den i en boghandel, kan få en idé om handlingen og
få lyst til at købe bogen.

Skriv en bagsidetekst til din roman. Du må højst skrive 100 ord.

Du bliver vurderet på, om du:

• opfylder kriterierne og opbygger debatindlægget som beskrevet i
opgaven

• har naturlige overgange mellem de forskellige tekstdele, så
debatindlægget opleves som én sammenhængende tekst

• argumenterer for dine holdninger
• bruger varieret sprog
• skriver sprogligt og grammatisk korrekt

Du bliver vurderet på, om din bagsidetekst:

• har en forbindelse til det kapitel, du skrev
• passer til en hel roman og ikke kun til ét kapitel
• er spændende og giver læseren lyst til at læse mere
• er sprogligt og grammatisk korrekt
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