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Titel: Magasinspalter 

Nøgleord: #korte beskeder, #råd 

Varighed: ~25 min / afhængigt af elevernes niveau og viden 

Beskrivelse: 

Hovedideen i denne opgave er at provokere eleverne til at skrive breve/korte beskeder og svar i 
"rådgivnings spalter" i blade eller aviser. Emnet for spalterne kan være forskelligt, afhængigt af det 
undersøgte emne, fx engelsk, informationsteknologi, biologi, geografi osv.  For eksempel "Spørg 
lægen", "Spørg IT" osv. Læreren vælger emnerne i spalterne. Efter en kort diskussion skriver 
eleverne korte breve/beskeder til en af spalterne og deler deres problemer og beder om råd. 
Derefter blander læreren budskaberne, og i grupper skriver eleverne svar. 

Mål: 

1. Udvikling af elevernes skrivefærdigheder. 

2. At skrive korte beskeder. 

3. Udvikling af evnen til at dele problemer, rådgive og udtrykke personlige meninger.  

Aktiviteter: 

1. Læreren vælger fire emner til spalter fra magasiner eller aviser og skriver dem på tavlen. 
Læren forklarer, hvad der er deres idé - læseren skriver korte breve (beskeder) til en 
specialist, deler et problem de har og beder om råd. I den næste kopi er et svar fra 
specialisten, med nogle råd til hvert spørgsmål.  

2. Læreren skriver på tavlen, titlerne på fire rådgivningsspalter. Eleverne diskuterer sammen, 
hvilken slags problemer som læserne kan dele.  

3. Eleverne vælger en spalte og skriver en kort besked og deler deres problemer og beder om 
råd. De kan underskrives med øgenavne eller initialer.   

4. Klassen deles i fire grupper, der repræsenterer hvert team af specialister for hver spalte. 
Læreren uddeler brevene til det tilsvarende hold. Det er vigtigt ikke at give en elev sit eget 
brev. 

5. Eleverne skriver korte svar til det brev, de lige har læst. 
6. I slutningen af aktiviteten vælger læreren et brev og dets svar til spalten og læser dem for 

eleverne. Klassen bestemmer, hvordan begge udføres.  

 



 

Tips til undervisere  

Emnerne i spalterne skal være up-to-date og interessante for eleverne. Når de udvælges, kan 
læreren søge i forskellige magasiner, som kan være interessante. For eksempel: skønheds 
magasiner, sund livsstil, personlige problemer, teenage-blade , IT, computere, sport osv.  

Materialer  

• Stykker af papir som eleverne kan skrive på 
• Kuglepenne eller blyanter 

Feedback 
 

  
Evaluering fra lærere  

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 
aktivitet?  

Svar her...  

Mener du denne 
aktivitet er motiverende for studerende og får dem til 
at arbejde på deres skriftlige færdigheder?  

Svar her...  

Mener du, at denne aktivitet er passende for de 
studerende til at udvikle de færdigheder, der 
er nødvendige for at forbedre deres skriftlige 
færdigheder?  

Svar her...  

 

    

 


