
Opgave 1 – Essay 

Opgaven er:  

Skriv dit eget essay om Corona virus. Hvad betyder denne virus for dig, for dine nærmeste, for 
Danmark og for hele verden. Lige nu betyder den for mange af os bare nogle ekstra fridage. Men 
for de der bliver ramt, betyder det at de bliver syge og nogle risikerer at dø. Hvad betyder det 
økonomisk for mange folk, for landet og for verden. Mange kan forvente at blive fyret, gå konkurs 
og ak@emarkedet er i frit fald.  

Du skal i dit essay skrive om alle dine tanker om denne periode og om hvad denne virus sæBer 
gang i af tanker hos dig.  

Et essay er oDe 1-4 sider langt. 

Inden du går i gang 

1) Læs nedenstående om genren essay 

2) Brainstorm om emnet essay – tøm hovedet for alt hvad du kan tænke på om emnet 

3) Læs om emnet- søg tekster på neBet – google fx klumme corona virus. En klumme er i 
familie med essay og her er det nemt at hente en masse inspira@on fra. Husk at det er en 
god ide at få inspira@on fra andre, men man må IKKE kopiere. Skriver man et citat ell 
direkte af, så skal i huske at angive kilde.  

Genren essay: 

• Et essay er en slags fri tekst om et emne eller et tema, som forfaBeren tænker over. Ordet 
”essay” betyder "afprøve" eller ”forsøge”. Man afprøver og forsøger sig med et emne. Man 
prøver begribe og forklare essensen af det. I et essay leder man eDer noget - en slags 
sandhed. Noget som forfaBeren er optaget af / undrer sig over / er nysgerrig på. 

• Essay hører @l kategorien: refleksion. I et essay kommer det @l udtryk ved at forfaBeren 
hellere vil undersøge og tænke over mulighederne ved emnet - end at ville forklare viden 
der allerede eksisterer. 
  

• Et essay kan inddeles i:  
1. Det konkrete: emnet præsenteres, foldes ud, beskrives, forklares 
2. Det erindrinde: personlige erfaringer, oplevelser og minder om emnet 
3. Det reflekterende: der tænkes over emnet og emnet belyses fra flere vinkler 

• Detaljer er vigBge: ForfaBeren elsker at gå i detaljer. Man "nørder" altså med emnet. Selv 
de små @ng har forfaBerens interesse. ForfaBeren er interesseret i at "du" forstår, hvad der 
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tales om. ForfaBeren ønsker også selv at forstå emnet - at begribe det. Derfor er der fyldige 
beskrivelser, forklaringer, argumenter, eksempler osv. 

• Den røde tråd: Alt i essay'et spinder rundt om emnet , som forfaBeren har valgt. Emnet 
skal være "Den Røde Tråd" i teksten.   

• Man tænker højt: I et essay går forfaBeren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. 
En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver 
undersøgt. ForfaBeren tænker nærmest højt. Et essay bliver derfor en række af 
tankestrømme. Man kan kalde det for skrive-tænkning. 
  

• Nærvær: Man kan mærke forfaBerens personlighed og humør igennem teksten. Man 
mærker oDe en tydeligt lyst fra forfaBere @l at tænke tanker om emnet. ForfaBeren er @l 
stede og er nærværende. 
  

• Sprog og sBl: Et essay lyder godt. Man har gjort sig umage med at skrive. Der må gerne 
leges med ordene og sproget. Man kan bruge metaforer, ordspil og andet som kan give 
teksten farve. Sproget er velovervejet og velformuleret.  
  

Erindringer: Der er erindringer i et essay: detaljerede beskrivelser af oplevelser man har haD i sit 
liv, som har noget med emnet at gøre. ForfaBeren har sanserne med i sine beskrivelser: høre-, 
lugte-, syns-, smags- og følesansen.


