
Til AGU, Hold 1, Gladsaxe 

Dansk 

                       16. marts 2020 

Hej alle på Hold 1, 

Håber I har det godt, selv om vi nu har en helt speciel situation. 

Det skal dog ikke forhindre os i at arbejde videre med et par af vores portfolio opgaver  

Den første opgave er artiklen ”Ulve i Danmark”, som I finder på: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nyt-projekt-forsoegspersoner-skal-ud-og-forstyrre-ulve 

Artiklen er fra 7. august 2019 og er skrevet af Mark Lindved Norup. 

Flere af jer er allerede godt i gang med opgaven og andre er i opstartsfasen. I skal arbejde med 
følgende spørgsmål: 

- Skrive et resumé, hvor I bruger fagord fra artiklen, men ellers formulerer teksten med jeres 
egne ord. 

- Beskrive genren 
- Hvor stammer teksten fra? 
- Hvem er afsender? 
- Opbygning: billeder? faktaboks? 
- Indhold: hvad er emnet? hvilke problemstillinger er der? løsningsmuligheder? 
- Kilder: er der andre, der udtaler sig/skriver om ”ulve i Danmark”? 
- Hvordan er sproget i artiklen? 
- Herefter skal I skrive om jeres egen holdning til emnet ”ulve i Danmark”. 

Den anden opgave er annoncen ”Økologisk jubilæum” fra avisen ”Nordsjælland” 16.-17. januar 2020, 
som jeg vedlægger i kopi. I skal arbejde med annoncen på samme måde, som med artiklen dvs.: 

- Skrive et resumé, hvor I bruger fagord fra artiklen, men ellers formulerer teksten med jeres 
egne ord. 

- Beskrive genren 
- Hvor stammer teksten fra? 
- Hvem er afsender? 
- Opbygning: billeder? faktaboks? 
- Indhold: hvad er emnet? hvilke problemstillinger er der? Løsningsmuligheder? 
- Kilder: er der andre, der udtaler sig/skriver om ”Økologi”? 
- Hvordan er sproget i artiklen? 
- Herefter skal I skrive om jeres egen holdning til emnet ”Økologi”. 

Derudover er der mange gode grammatikøvelser på: 

www.danskherognu.dk 

www.dansk.gyldendal.dk 

I er velkomne til at skrive til fgun.naja@gmail.com eller ringe på 2510 7342. 

God arbejdslyst! 
bh Naja 
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