
Engelsk STX A   Til eksamen kan man vælge mellem to opgaver: 
 

 1 2 

Opgavetyper Litterær opgave Sagprosa opgave 

Eksempler på 
opgavetyper 

Write an essay in which you analyse and interpret 
Simon Van Booy’s short story “Save as Many as You 
Ruin”. 
 
Part of your essay must focus on the mood and on the 
use of contrasts in the short story. 
 

Write an essay in which you analyse 
and comment on Eula Biss’ essay 
“Time and Distance Overcome”. 
 
Part of your essay must focus on the 
composition of the text and on the 
writer’s intention. 

Længde 900-1200 ord 900-1200 ord 

Opgave Skriv et essay. 
En kort afsluttet tekst med 
argumentation/kommentarer, som består af en 
indledning, hoveddel og konklusion. 
Se videre om essayet nedenunder. 

Skriv et essay. 
En kort afsluttet tekst med 
argumentation/kommentarer, som 
består af en indledning, hoveddel og 
konklusion. 
Se videre om essayet nedenunder. 

Udvalgte 
fokuspunkter/genrer 

Komposition (composition): 
Her deler man historien op i hoveddele for at danne sig 
et indtryk af hvordan forfatteren arbejder. Man kan evt. 
give delene overskrifter for at skabe overblik. Det er 
også her man kigger på hvordan forfatteren arbejder 
med sit sprog, for at skabe stemninger. 
 

Appelformerne:  
Etos, logos og patos. 
Se videre nedenfor. 

 Tid og sted (time and place): 
Her identificerer man den tid og det sted som teksten 
foregår i, hvis dette er relevant. Foregår historien i 
tiden efter Første Verdenskrig eller i New York, dagen 
efter 9/11, kan dette være uhyre relevant for den 
tolkning man laver. 

Etos: 
 taleren gør sig familiær med læseren 
ved hjælp af humor, understreger sine 
kompetencer eller henviser til 
lignende situationer.  
Det hele selvfølgelig for at 
underbygge og overbevise om sit 
argument. 
 

 characterization 
  
= en beskrivelse af  en persons karaktertræk, særlige 
opførsel, psykologiske bevæggrunde. Fokus er mere 
på indre kvaliteter end udseende. Det særegne ved en 
person kan udtrykkes både direkte gennem 
beskrivelser og kommentarer og indirekte gennem 
personernes handlinger, tale eller udseende. En 
characterization kan tage udgangspunkt i nogle få 
adjektiver, der rammer noget vigtigt i personens 
karakter. Disse adjektiver skal underbygges med 
forklaring og evt. med et konkret eksempel eller citat 
fra teksten. 

Logos: 
taleren henviser til statistikker og 
dokumentation, lignende historiske 
hændelser eller bruger af fagbegreber 
og professionsord, for at understrege 
sit argument.  

 Fortæller og synsvinkel (Narrator and Point of 
view): 
Hvilken synsvinkel har historiens fortæller. Er det en 
alvidende 3. person fortæller der ved alt om hvad der 
foregår i teksten, eller er det en begrænset 1. persons 
fortæller der kun ved hvad hovedpersonen ved. Dette 
påvirker selvfølgelig den tolkning du kan lave på en 
tekst. 

Patos:  
skaber følelser i læseren som 
medlidenhed, bekymring, vrede eller 
stolthed. Dette gør det nemmere for 
taleren at overbevise om ægteheden af 
dennes argument. 
 



 Temaer (Themes): 
Hvilke større temaer kan man finde bearbejdet i 
teksten. 
 

Argumentationstricks 
som generalisering og brug af 
eksperter 
Holder argumenterne når man ser dem 
gennem en argumentationsanalyse, 
hvor man kigger på f.eks. “belæg”, 
“hjemmel” og “påstande”. 
 

 Budskab (Message): 
Hvilket budskab kan man få ud af den læste tekst. For 
at finde tekstens budskab(er) kan man ofte kigge 
nærmere på tekstens temaer. 
 

 

 setting (miljø): 
det fysiske miljø, hvor fortællingen foregår, og 
hovedpersonerne bor. 
Også gerne naturen, årstiden. Hvilke omgivelser 
personerne befinder sig i 

 

 


