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De skriftlige opgaver på gymnasiet gør krav på mange timers arbejde i løbet af tre år. Alle lærere har deres
egen idé om, hvordan de skal laves, og nettet flyder over med uforståelige vejledninger, tips til snyd og

firmaer, der tilbyder at skrive opgaven for dig.
Denne bog gør ingen af delene. I stedet er den en hjælpende hånd til at opnå bedre skriftlige karakterer. Du

lærer, hvordan man skriver gode opgaver, uanset niveau, på et sprog, der rent faktisk er til at forstå. 
Bogen kan læses fra start til slut eller bruges som et opslagsværk.       

Uddrag af bogen 
”Efter din diskussion virker det oplagt at få rundet af og skabt en form for afklaring. Der er mange, der synes,

at det er nemt og meget professionelt at slutte af på en lidt vag måde – sådan “Man kan derfor både
argumentere for og imod”, eller “Der er både positive og negative ting ved det”. Det er ikke professionelt, det
er faktisk bare ret slapt. Det svarer lidt til, at du er ved at gennemføre en ironman, men så lige 200 meter før

målstregen beslutter du dig for at give op og så i stedet traske hjemad.”

Om forfatteren 
Julie Louring (f. 1997) dimitterede i 2017 fra Næstved Gymnasium & HF med et snit på 11,9 og rene 12-taller
i alle skriftlige karakterer. Når Julie ikke skriver tekster eller bander over kommaer, læser hun en bachelor i

European Politics og russisk på topuniversitetet King’s College London.
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