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Læserbrev

Fælles opgave: 

Hvordan reagerede du, da du hørte om hævelsen af aldersgrænsen for at tage kørekort 

og købe alkohol?

Hvad er det, der gør, at du reagerer, som du gør?

Hvilken følelse sidder du med?

Hvad tænker du om, at forslaget er blevet til på baggrund af en påkørsel af et folke

tingsmedlem?

Hvad tror, der vil ske nu?

I læserbrevet er det din stemme og din mening, der skal være centrum. Du skal altid være 

opmærksom på at formulere dig på en måde, så andre læsere ikke bliver fornærmede over 

det, du skriver. Hvis de gør det, kan du ikke få opbakning til din sag.

Du skal nu skrive et læserbrev på baggrund af et lovforslag fra Folketinget. Lovforslaget går 

ud på at hæve aldersgrænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 

år. Lovforslaget er blevet til på baggrund af en ulykke, hvor en ung mand i spirituspåvirket 

tilstand påkørte et medlem af Folketinget. 

Gruppeopgave: 

Skriv stikord ned til dit læserbrev:

•	 Er du for eller imod at hæve aldersgrænsen for at tage kørekort og købe alkohol?

•	 Hvorfor tror du, Folketinget vil hæve disse grænser?

•	 Hvilken begrundelse kan du finde for at beholde aldersgrænsen, hvor den er nu?

•	 Hvad tror du der vil ske, når aldersgrænsen bliver hævet? 

•	 Hvad vil du selv gøre?

•	 Hvad vil du opfordre andre til at gøre?
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Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders-

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år. Layoutet skal ligne 

et læserbrev, som er trykt i en avis

Brug skemaet nedenfor. Skriv ord ind i højre kolonne, som passer til din mening om hævelsen 

af aldersgrænsen for at tage kørerkort og købe alkohol.

Overskrift 

Orientering

Beskriver kort læserbrevets indhold og emne 

– hvad er man enig eller uenig i

Synspunkter
Beskriver klart, hvad du mener om hævel
sen af aldersgrænsen for at tage kørekort og 
købe alkohol

Begrundelser
Hvorfor synes du, at hævelsen af alders
grænsen er et godt eller dårligt initiativ?

Konsekvenser

Hvad tror du, der vil ske med unges drikke 

og kørevaner fremover?

Skriveopgave: 

Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år.  Layoutet skal 

ligne et læserbrev, som er trykt i en avis.
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Afslutning

Hvad synes du, der skal gøres ved hævel

sen af aldersgrænsen for at tage kørekort og 

købe alkohol?

Du kan begynde således:

Det er for dårligt …

Og du kan afslutte med:

Jeg håber at politikerne vågner op og ser, at dette forslag vil føre til ny kriminalitet …

I din tekst kan du bruge ord som:

Hævelse af aldersgrænse, godt, latterligt, købe i smug, flere ulykker, færre ulykker, lyve, 

sunde og raske unge

I din tekst kan du bruge sætninger som:

At tro, at en hævelse af aldersgrænsen vil medføre, at de unge drikker mindre, er det 

mest naive jeg længe har hørt …

Det kan ikke være rigtigt, at der skal lovgives på baggrund af Folketingets medlemmers 

personlige oplevelser …

Danske unge har verdensrekord i druk, men …

Når love bliver strammere, opfordrer det jo til smartere måder at omgås dem på …

Jeg vil opfordre til at …

            

Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders-

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år.  Layoutet skal 

ligne et læserbrev, som er trykt i en avis

Brug skemaet nedenfor. Skriv ord ind i højre kolonne, som passer til din mening om hævelsen 

af aldersgrænsen for at tage kørerkort og købe alkohol



4 Skriv på
mange måder

Overskrift 

Orientering

Beskriver kort læserbrevets indhold og 

emne – hvad er man enig eller uenig i

Synspunkter

Beskriver klart, hvad du mener om hævel

sen af aldersgrænsen for at tage kørekort 

og købe alkohol

Begrundelser

Hvorfor synes du hævelsen af aldersgræn

sen er et godt eller dårligt initiativ?

Konsekvenser

Hvad tror du, der vil ske fremover med 

unges drikke og kørevaner?

Afslutning

Hvad synes du, der skal gøres ved hævelsen 

af aldersgrænsen for at tage kørekort og 

købe alkohol?

Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders-

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år.  Layoutet skal 

ligne et læserbrev, som er trykt i en avis

Når du skriver, så skal du tage udgangspunkt i ”genrestjernen” og bruge punktet om sprog 

side 68. Skriv dit læserbrev, så du forsøger at påvirke modtageren mest muligt. Brug genre

boksens skema om struktur. 
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Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders-

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år.  Layoutet skal 

ligne et læserbrev, som er trykt i en avis

Du skal skrive, så du demonstrerer, at du kan bruge ironi som et af de sproglige redskaber, der 

gør, at du kan formulere dig på en måde, der viser, at du er imod forbuddet, men ikke skriver 

det direkte i teksten.

            

Du skal skrive et læserbrev, som handler om Folketingets lovforslag om at hæve alders-

grænsen for at tage kørekort og muligheden for at købe alkohol til 21 år.  Layoutet skal 

ligne et læserbrev, som er trykt i en avis

Du skal skrive, så du demonstrerer, at du kan reflektere over indholdet i dit læserbrev ud fra 

flere perspektiver. 


