Dagbog/ personlig blog
En dagbog er helt personlig og helt privat - man bør ikke læse andres dagbøger, i hvert fald ikke før de er
udgivet på grund af historisk interesse og relevans!! Dagbogen tjener til personlig refleksion, og sprog og
tone må gerne være meget personligt og indforstået.
En blog er en åben webbaseret dagbog, hvor der er mulighed for at afsenderen kan dele sin viden og
læseren kan kommentere det (besvare blogindlæg) - blogindlægget er altså skrevet med henblik på et
publikum, bloggens følgere. Bloggen er som regel fokuseret på et emne - en rejse, mode, mad eller
lignende. Sprog og tone må gerne være personligt, men ikke så indforstået som i dagbog.
Dagbogen og bloggen ligner begge en samtale med venner eller bekendte, som man ser jævnligt.

I eksamens-sammenhæng skal du huske at også dagbogen skrives
med henblik på et publikum - censorerne!
Vær opmærksom på følgende i opgaveformuleringen:






Gør dig klart, hvad sagen drejer sig om
Du skal ikke skrive om dig selv. Du skal forestille dig at du er den person i den situation, som
eksamensopgaven lægger op til
Gør dig klart, hvem modtageren er og hvilket sprog man kan forvente
Vær opmærksom på, hvor lang bloggen/dagbogen må være (antal ord)
Vær opmærksom på benspænd - gloser, verbaltider eller emner, der skal inddrages

Målgruppe for dagbog eller personlig blog:
Sprog:

Dig selv eller dine følgere

Skriv i et let læseligt sprog – et sprog der passer til indholdet
Keep it simple, sweetie!
Læseren må gerne fornemme dig som person - du må gerne udtrykke personlige meninger
og holdninger
Stram din tekst op - undgå gentagelser - det er stadig en eksamenstekst!
Sprogbrug:
- adjektiver
- menings- og ytringsverber (pensar, opinar, gustar, creer etc + que…)
- bruge af mange verbaltider (datid, førnutid, nutid, fremtid, konditionalis)
- VARIÈR DIT SPROG

Lay out og opsætning:
-

Sørg for at lave mange afsnit – så det ikke bliver for tungt at læse
I bloggen bør du lave en overskrift som fænger – den skal være interessant, men ikke
love mere end den kan holde.
Dagbogen indledes med ”Querido diario” og formuleres som et meget fortroligt brev,
afsluttes feks med Adiós, hasta luego, hasta mañana eller lignende uformel
samtaleafslutning, som du ville sige farvel til en god ven, du ved at du vil se snart igen.
Du kan inkludere billeder, men det er ikke et krav, husk kildeangivelse (link)

