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

  1 2 

Opgavetype Litterær opgave Sagprosa opgave 
  

Eksempler på 
opgaveformuleringer 
  

Write an essay (700-1000 words) in which you 
analyse and interpret Sky Brannon´s short story 
“Fireweed”. 
  
 Your essay must include the 
following points: 
-       the way the story is structured 
-       the main theme 
-       a characterization of Baluta/Joel 
-       the setting 

  
  

The texts in section A focus on the 
trend ”Living Apart Together” 
(L.A.T.). Write a paper (700-1000 
words) in which you answer the 
following question. Answer the 
questions separately: 

1.     Explain what ”Living Apart 
Together” is, and give an outline 
of the different views presented in 
the texts 2 and 3. 

2.     Text 3 is a personal comment. 
How is that reflected in its tone 
and style? Give examples from the 
text. 

3.     Taking your starting point in text 
1, discuss what the consequences 
of L.A.T. might be. 
  
  

Længde 700-1000 ord 700-1000 ord 

Opgave Skriv et essay 
  
essay= en kort afsluttet tekst med 
argumentation/kommentarer 
(se hvordan man skriver et essay på 
STX B nedenfor) 

Svar på 3 separate spørgsmål vedr. 
3 sagprosatekster 

Udvalgte 
fokuspunkter/genrer 

Structure 
  
= hvordan er teksten bygget op 

 Outline 
  
= en koncentreret behandling af et 
bestemt emne 

  Theme 
  
= hvad vil forfatteren fortælle os? 
Hvad er meningen? 

Personal comment 
  
= iagttagelser, der udtrykker den 
skrivendes egne meninger eller 
holdninger 
  

  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. 

Discussion 
  
= fremsættelse af synspunkter og 
argumenter herfor 
 



  Narrator/point of view 
  
= hvilken synsvinkel har historiens fortæller. Er  det 
en jeg-fortæller, alvidende eller 3. person fortæller. 
Synsvinklen kan være indre/ydre/kombineret, 
bunden eller ubunden og man skelner mellem 
direkte og indirekte beskrivelse 

 Appelformerne:  
 Etos, logos og patos. 
Etos: taleren gør sig familiær med 
læseren ved hjælp af humor, 
understreger sine kompetencer 
eller henviser til lignende 
situationer. Det hele for at 
underbygge sit argument. 
Logos: taleren henviser til 
statistikker og dokumentation, 
lignende historiske hændelser eller 
bruger af fagbegreber og 
professionsord, for at understrege 
sit argument.  
Patos: skaber følelser i læseren 
som medlidenhed, bekymring, 
vrede eller stolthed. Dette gør det 
nemmere for taleren at overbevise 
om ægteheden af dennes 
argument. 
 

  Setting 
  
=  det fysiske miljø, hvor fortællingen foregår, og 
hovedpersonerne bor. 
Også gerne naturen, årstiden. Hvilke omgivelser 
personerne befinder sig i 

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”. 
 

 
 
 


