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Forord	  
	  
Dette	  dokument	  er	  et	  sammendrag	  af	  censorernes	  rapporter	  om	  prøverne	  i	  skriftlig	  dansk	  2012	  på	  stx.	  	  
	  
Dokumentet	   henvender	   sig	   til	   skriftlige	   censorer	   og	   til	   alle	   dansklærere	   på	   stx,	   som	   skal	   forberede	  
elever	  på	  den	  skriftlige	  prøve	  i	  dansk.	  Evalueringen	  af	  den	  skriftlige	  eksamens	  forløb	  efterfølges	  af	  et	  
afsnit	  Råd	   og	   vink,	   hvori	   der	   på	   baggrund	   af	   censorernes	   tilbagemeldinger	   angives	   en	   række	   fokus-‐
punkter	   i	   forbindelse	  med	   forberedelsen	  og	   instrueringen	   af	   eleverne	   til	   prøven	   i	   skriftlig	   dansk.	   Et	  
efterfølgende	  afsnit	  bringer	  råd	  og	  vink	  til	  de	  skriftlige	  censorer.	  
Teksten	  er	  udarbejdet	  af	  Nicolai	  Rekve	  Eriksen,	  formand	  for	  stx-‐opgavekommissionen	  og	  undertegne-‐
de.	   Afsnittene	   om	   it-‐forsøget	   er	   udarbejdet	   af	   Gunvor	   Severinsen,	   formand	   for	   it-‐kommissionen,	   og	  
Anne	  Bang	  medlem	  af	  kommissionen.	  
Vi	  ønsker	  at	  rette	  en	  tak	  til	  censorerne	  for	  konstruktive	  tilbagemeldinger	  på	  den	  skriftlige	  eksamen.	  	  
	  

Susan	  Mose	  

Fagkonsulent	  i	  dansk	  
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Sammenfatning	  og	  vigtigste	  udmeldinger	  (ordinær	  prøve)	  
	  

Årets	  opgaver	  

Årets	   opgavesæt	   modtager	   overvejende	   positive	   tilkendegivelser	   fra	   censorerne.	  
I	  årets	  opgavesæt	  har	  der	  været	  flg.	  småjusteringer	  i	  forhold	  til	  tidligere	  års	  sæt:	  

-‐ Perspektiveringskravet	   til	  den	   litterære	  artikel	  er	  blevet	   løsnet	  op,	   så	  eleverne	  mere	   frit	  kan	  
vinkle	  deres	  besvarelser	  efter	  det	  udblik,	  de	  finder	  fagligt	  relevant.	  

-‐ Digtanalyseopgaven,	  der	  traditionelt	  har	  holdt	  mange	  elever	  væk,	  er	  blevet	  gjort	  mere	  indby-‐
dende;	  det	  har	  udmøntet	  sig	  i	  en	  opgave,	  der	  kræver	  en	  sammenlignende	  analyse	  af	  et	  kendt	  og	  
et	  mindre	  kendt	  digt,	  begge	  skrevet	  af	  kendte	  forfattere.	  Afkastet	  var	  synligt:	  næsten	  8	  %	  valg-‐
te	  digtopgaven	  i	  år,	  mere	  end	  en	  fordobling	  af	  andelen	  i	  2011.	  

-‐ Tekstforlægget	  til	  kronikopgaven	  har	  haft	  mere	  umiddelbar	  elevappel	  end	  tidligere,	  og	  der	  er	  
valgt	  tekster	  med	  en	  mere	  iøjnefaldende	  og	  interessant	  argumentationsform.	  

-‐ Til	  både	  essay-‐	  og	  kronikopgaverne	  har	  der	  kun	  været	  knyttet	  én	  tekst.	  	  	  	  
	  

Årets	  besvarelser	  

Karakterniveauet	  er	  steget	   fra	  5.8	  %	   i	  2011	   til	  6.17	  %	   i	  år.	  Det	  er	  en	  markant	  stigning,	  der	  dels	  kan	  
forklares	  med,	  at	  censorerne	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  ramme	  de	  vejledende	  karakterbeskrivelser	  i	  deres	  
vurderinger,	  dels	  afspejler	  at	  det	  daglige	  arbejde	  med	  skriftlighed	  sætter	  sig	  positive	  spor	  i	  eksamens-‐
stilene.	  Censorerne	  peger	  fortsat	  på	  gennemgående	  problemer	  og	  mangler	  –	  de	  fremgår	  af	  de	  fremhæ-‐
vede	  forslag	  til	  fokuspunkter	  nedenfor	  –	  men	  det	  generelle	  billede	  er,	  at	  især	  formidlings-‐	  og	  genrebe-‐
vidstheden	  er	  blevet	  forbedret	  mærkbart	  siden	  den	  første	  skriftlige	  eksamen	  efter	  reformen	  i	  2008.	  	  	  	  

	  
Til	  den	  daglige	  undervisning:	  

De	  fire	  hovedregler	  	  
- Al	  god	  formidling	  starter	  med	  anslaget:	  emnet	  skal	  præsenteres	  og	  afgrænses,	  og	  læseren	  skal	  

fanges	  og	  gøres	  interesseret	  
- Vinkling:	  En	  stil	  er	  en	  sammenhængende	  konstruktion,	  hvor	  alle	  iagttagelser	  skal	  have	  en	  na-‐

turlig	  plads	  i	  helheden;	  eleven	  bør	  sætte	  god	  tid	  af	  til	  at	  nærlæse	  tekstmaterialet	  og	  disponere	  
og	  strukturere	  sit	  stof	  

- Sproglige	  fejl	  forstyrrer	  kommunikationen;	  man	  skal	  på	  forhånd	  kende	  sine	  sproglige	  svaghe-‐
der	  og	  sætte	  god	  tid	  af	  til	  at	  læse	  grundig	  og	  fokuseret	  korrektur	  

- En	  besvarelse	  er	  sjældent	  i	  tilstrækkelig	  grad	  udtømmende,	  hvis	  den	  fylder	  under	  3	  sider.	  
Den	  litterære	  artikel,	  forslag	  til	  fokuspunkter:	  	  

-‐ Det	  vinklede	  anslag	  
-‐ En	  klar	  og	  overbevisende	  afrunding,	  gerne	  med	  reference	  til	  indledningen	  
-‐ Relevant	  brug	  af	  fagbegreber	  
-‐ Sammenhæng	  mellem	  analyse	  og	  perspektivering,	  dvs.	  et	  vinklet	  udblik	  og	  kritisk	  brug	  af	  be-‐

greber	  og	  faglige	  oplysninger	  i	  perspektiveringen.	  
Kronikken,	  forslag	  til	  fokuspunkter:	  

-‐ Indledning	  der	  præsenterer	  både	  emne	  og	  tekst	  og	  er	  vinklet	  
-‐ Redegørelsen	  skal	  hæve	  sig	  over	  teksten	  og	  have	  blik	  for	  det	  centrale;	  redegørelsen	  skal	  være	  

hierarkiseret,	  dvs.	  ikke	  kronologisk	  og	  refererende	  
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-‐ Karakteristikken	  skal	  1)	  gøre	  brug	  af	  relevante	   fagbegreber,	  2)	  udspringe	  naturligt	  af	   indled-‐
ningen	  og	  redegørelsen	  og	  3)	  lede	  ind	  i	  diskussionen	  

-‐ Diskussionen	  skal	  være	  engageret	  og	  have	  substans;	  den	  skal	  frigøre	  sig	  fra	  teksten	  og	  have	  fo-‐
kus	  på	  emnet.	  

Essayet,	  forslag	  til	  fokuspunkter:	  
-‐ Anslag	  der	  afgrænser,	  motiverer	  og	  anlægger	  en	  vinkel	  på	  emnet	  
-‐ Tekstpræsentation-‐	  og	  anvendelse	  
-‐ Konkret	  –	  abstrakt;	  bevægelse	  mellem	  sansning	  /	  iagttagelse	  (konkret)	  og	  tanker	  /	  overvejel-‐

ser	  /	  refleksioner	  (abstrakt)	  
-‐ Essayet	  skal	  have	  personlighed;	  essayisten	  skal	  være	  synlig	  i	  sit	  essay	  
-‐ Det	  personlige	  må	  ikke	  forveksles	  med	  det	  private	  og	  selvudleverende.	  

	  
Alle	  de	  foreslåede	  fokuspunkter	  uddybes,	  bl.a.	  med	  et	  afsnit	  om	  forskellen	  på	  diskussion	  og	  refleksion.	  
	  

Til	  de	  skriftlige	  censorer:	  

-‐ Store	  principielle	  uenigheder	  i	  brugen	  af	  karakterskalaen,	  forståelsen	  af	  genrerne	  o.l.	  bør	  afkla-‐
res	  med	  fagkonsulenten	  på	  censormødet,	  så	  vurderingerne	  ikke	  ender	  som	  kompromiskarak-‐
terer	  

-‐ Den	  enkelte	  karakter	  beror	  på	  en	  helhedsvurdering,	  hvor	  man	  vejer	  for	  og	  i	  mod	  
-‐ Vedr.	  essayet:	  Danskfagligheden	  afspejler	  sig	  både	  i	  elevernes	  brug	  af	  relevant	  danskfaglig	  vi-‐

den	  og	  metode	  og	   i	  elevernes	  evne	  til	  at	  skrive	  essayistisk	  og	  reflekterende,	  dvs.	  med	  anven-‐
delse	  af	  de	  rette	  genrekoder,	  i	  evnen	  til	  overbevisende	  at	  hæve	  sig	  fra	  konkret	  til	  abstrakt	  og	  i	  
viljen	  til	  at	  skrive	  personligt.	  Originalitet	  i	  sprog,	  struktur,	  vinkling	  og	  emnetilgang	  bør	  beløn-‐
nes.	  
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Opgaveformuleringer	  

25.05.2012	  (ordinær)	  
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01.06.2012	  (ordinær)	  

	  
	  



 8 

25.05.2012	  (it-‐forsøg)	  
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01.06.2012	  (it-‐forsøg)	  
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Karakterstatistik	  2012	  

Gennemsnittet	   i	  skriftlig	  dansk	  (ordinær	  prøve)	  er	   i	  2012	  på	  6.17,	  hvilket	  er	  udtryk	   for	  en	  stigning	   i	  
forhold	  til	  sidste	  år.	  Stigningen	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  flere	  har	  fået	  topkarakterer	  i	  år.	  Denne	  tendens	  
afspejler	  sig	  i	  diagrammet	  nedenfor,	  der	  viser	  den	  procentvise	  fordeling	  af	  de	  beståede	  karakterer	  de	  
seneste	  4	  år	  sammenholdt	  med	  den	  intenderede	  normalfordeling.	  
	  

	  

	  
I	  tabellen	  nedenfor	  vises	  karakterfordelingen	  samlet	  for	  de	  to	  ordinære	  stx-‐prøver	  i	  skriftlig	  dansk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Karakter	   Antal	   Procent	  
12	   1188	   5.8	  
10	   3567	   17.5	  
7	   6642	   32.6	  
4	   6094	   29.9	  
02	   2407	   11.8	  
00	   454	   2.2	  
-‐3	   9	   0.0	  
Total	   20361	   100	  
Gennemsnit	   6.17	  
	  
Hovedparten	  af	  eleverne	  aflagde	  prøve	  d.	  25/5-‐2012	  (stx1),	  mens	  en	  mindre	  andel	  af	  eleverne	  aflagde	  
prøve	  d.	  1/6-‐2012	  (stx2).	  Eksamensresultatet	  er	  bedst	  den	  sidste	  dag.	  Det	  er	  imidlertid	  vigtigt	  at	  være	  
opmærksom	  på,	  at	  elevsammensætningen	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sammenlignelig	  de	  to	  dage.	  Elevernes	  
fagkombinationer	  har	  været	  styrende	  for,	  hvem	  der	  aflagde	  prøve	  hver	  af	  de	  to	  dage.	  
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Karakterfordeling,	  ordinær	  prøve	  25.05.2012	  

	  
	   Opgave	  1	   Opgave	  2	   Opgave	  3	   Opgave	  4	   Opgave	  5	  
12	   6.0	   10.7	   3.7	   4.8	   9.6	  
10	   15.8	   25.2	   14.4	   17.2	   22.5	  
7	   33.4	   34.8	   30.5	   33.9	   28.8	  
4	   30.6	   21.8	   33.5	   30.2	   26.3	  
02	   11.9	   6.3	   15.0	   11.8	   9.8	  
00	   2.3	   1.0	   2.8	   2.2	   2.9	  
-‐3	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Gennemsnit	   6.10	   7.25	   5.67	   6.11	   6.67	  
Opgavevalget	   i	  
procent	  

20.6	   10.8	   27.3	   33.4	   7.9	  

	  

	  

Karakterfordeling,	  ordinær	  prøve	  01.06.2012	  

	  
	   Opgave	  1	   Opgave	  2	   Opgave	  3	   Opgave	  4	   Opgave	  5	  
12	   8.6	   10.5	   3.6	   4.3	   17.9	  
10	   14.8	   32.2	   12.7	   20.0	   26.4	  
7	   38.7	   22.8	   36.1	   35.4	   20.8	  
4	   28.5	   23.4	   34.5	   29.9	   19.8	  
02	   9.4	   10.5	   11.8	   8.9	   13.2	  
00	   0.0	   0.6	   1.4	   1.5	   1.9	  
-‐3	   0.0	   0.0	   0.0	   0.0	   0.0	  
Gennemsnit	   6.55	   7.22	   5.84	   6.37	   7.30	  
Opgavevalget	   i	  
procent	  

18.7	   12.5	   32.2	   28.9	   7.7	  

	  	  
	  
Omkring	  10%	  af	  de	  elever,	  der	  har	  aflagt	  skriftlig	  prøve	  i	  dansk	  på	  stx,	  var	  til	   forsøgseksamen.	  Heraf	  
var	  langt	  størstedelen	  til	  eksamen	  den	  25.	  maj.	  Der	  er	  kun	  lige	  godt	  100	  elever,	  der	  har	  været	  til	  skrift-‐
lig	  eksamen	  den	  1.	  juni	  2012.	  	  Som	  det	  fremgår	  nedenfor,	  er	  gennemsnittet	  i	  it-‐forsøget	  på	  niveau	  med	  
gennemsnittet	   ved	   den	   ordinære	   prøve.	   Karakterfordelingen	   den	   25.	  maj	   viser	   en	   nogenlunde	   jævn	  
karakterfordeling	  på	  opgavetyperne.	  De	  analyserende	  artikler,	  opgave	  1	  en	  medieopgave	  og	  opgave	  4	  
en	   litterær	  opgave,	  har	  et	   snit	  på	  henholdsvis	  6,08	  og	  6,16.	  Kronikken,	  opgave	  2,	  har	  et	   snit	  på	  6,23	  
medens	  opgave	  3,	  essayet	  ligger	  lavest	  med	  et	  snit	  på	  5,88.	  	  
	  
I	   opgavesættet	   fra	  1.	   juni	  er	  karakterfordelingen	  mere	  ujævn.	  Her	   scorer	  opgave	  4,	   en	  analyserende	  
artikel	  med	  litterær	  tekst,	  højest	  med	  et	  snit	  på	  8,06	  og	  opgave	  2,	  en	  kronik,	  lavest	  med	  et	  snit	  på	  5,90.	  
De	  to	  andre	  opgaver	  ligger	  på	  henholdsvis	  7,0	  for	  opgave	  1	  en	  medieopgave	  og	  6,27	  for	  opgave	  3,	  es-‐
sayet.	  
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Karakter	   Antal	   Procent	  
12	   148	   6.3	  
10	   389	   16.5	  
7	   760	   32.3	  
4	   698	   29.7	  
02	   321	   13.6	  
00	   35	   1.6	  
-‐3	   1	   0.0	  
Total	   2352	   100	  
Gennemsnit	   6.13	  
	  

Karakterfordeling,	  it-‐forsøg	  25.05.2012	  
	  
	   Opgave	  1	   Opgave	  2	   Opgave	  3	   Opgave	  4	  
12	   3.9	   6.4	   6.8	   6.5	  
10	   16.8	   15.9	   15.4	   18.1	  
7	   35.3	   36.2	   28.4	   28.8	  
4	   31.0	   27.0	   29.9	   32.3	  
02	   10.8	   13.2	   17.3	   13.3	  
00	   2.2	   1.3	   2.3	   1.0	  
-‐3	   0.0	   0.0	   0.0	   0.0	  
Gennemsnit	   6.08	   6.23	   5.88	   6.16	  
Opgavevalget	   i	  
procent	  

10.3	   40.2	   23.5	   26.0	  

	  
	  

Karakterfordeling,	  it-‐forsøg	  01.06.2012	  
(Bemærk,	  at	  der	  kun	  er	  tale	  om	  knap	  100	  elever)	  
	  
	   Opgave	  1	   Opgave	  2	   Opgave	  3	   Opgave	  4	  
12	   0.0	   3.2	   3.0	   29.4	  
10	   33.3	   19.4	   18.2	   11.8	  
7	   33.3	   22.6	   33.3	   41.2	  
4	   33.3	   45.2	   42.4	   5.9	  
02	   0.0	   9.7	   3.0	   11.8	  
00	   0.0	   0.0	   0.0	   0.0	  
-‐3	   0.0	   0.0	   0.0	   0.0	  
Gennemsnit	   7.00	   5.90	   6.27	   8.06	  
Opgavevalget	   i	  
procent	  

10.0	   34.4	   36.7	   18.9	  
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Censorernes	  evaluering	  af	  prøvesættene	   	   	   	  
Nedenstående	  evaluering	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  ordinære	  prøvesæt.	  It-‐forsøget	  behandles	  i	  et	  sær-‐
skilt	  afsnit.	  
	  
Der	  er	  i	  år	  indkommet	  relativt	  få	  censorevalueringer;	  af	  disse	  er	  der	  ingen	  evalueringer	  af	   junisættet	  
(sæt	  2),	  så	  det	  følgende	  tager	  altså	  afsæt	  i	  censorernes	  oplevelse	  af	  sættet	  og	  besvarelserne	  fra	  den	  25.	  
maj.	  
Overordnet	  kan	  der	  aflæses	  en	  stor	  tilfredshed	  med	  sættets	  opbygning,	  opgaveformuleringer	  og	  tek-‐
ster.	  Sættet	  har	   ifølge	  en	  censor	   fundet	  en	  god	   form	  og	  virker	  efter	  hensigten,	  hvilket	  suppleres	  af	  en	  
anden,	  der	  fandt	  det	  varieret	  og	  med	  noget	   for	  enhver	  elev.	  Dette	  modsvares	  af	  en	  enkelt	  kritisk	  røst:	  
opgave	  2,	  3	  og	  4	  kredser	  om	  det	  samme	  tema	  (medier,	  sprog),	  så	   jeg	  opfatter	  prøvematerialet	   i	  år	  som	  
lidt	   smalt.	  Det	   rokker	  dog	   ikke	  ved	  en	  gennemgående	  positiv	  opfattelse,	  der	  bl.a.	   finder	   form	   i	  disse	  
rosende	  ord:	  Alt	  i	  alt:	  Et	  godt	  sæt!	  Ros	  til	  opgavekommissionen.	  Keep	  up	  the	  good	  work!	  
	  
Gennem	  de	  sidste	  år	  er	  opgaveformuleringerne	  blevet	  gradvist	  mere	  standardiserede,	  et	  forhold	  der	  er	  
grundigere	  beskrevet	   i	  Skriftlig	  dansk	  på	  stx.	  Vejledning	  for	   lærere	  og	  censorer1	  og	  i	  sidste	  års	  Råd	  og	  
vink2.	  Flere	  censorer	  roser	  denne	  udvikling,	  da	  det	  bevirker,	  at	  eleverne	  ikke	  kan	  gå	  helt	  galt,	  hvis	  blot	  
de	  har	  fulgt	  lidt	  med	  i	  danskundervisningen.	  En	  enkelt	  synes	  dog	  at	  der	  bør	  fokuseres	  på	  opgaveformule-‐
ringens	   overgange,	   så	   der	   kommer	  nogle	   formuleringer	   ind	   i	   opgaveformuleringen,	   der	   viser,	   at	   de	   tre	  
dele	  faktisk	  skal	  hænge	  sammen.	  Altså	  noget	  i	  retning	  af	  "På	  baggrund	  af	  din	  redegørelse	  skal	  du	  lave	  en	  
karakteristik	  …."	   eller	   "I	   forlængelse	  af	   redegørelsen	   skal	  du	  …".	  Som	  modsvar	  må	  det	  påpeges,	  at	  det	  
påhviler	  dansklæreren	  at	  undervise	   i	  modtagerrettet	   formidling	  og	  dermed	  bevidstgøre	  eleverne	  om	  
vigtigheden	  af	  at	  skrive	  sammenhængende.	  	  
En	  anden	  censor	  har	  i	  årets	  besvarelser	  set	  en	  tendens	  til,	  at	  eleverne	  viger	  uden	  om	  opgavens	  egentli-‐
ge	   emne,	   udtrykt	   gennem	   den	   standardiserede	   formulering	   ”Skriv	   en	   litterær	   artikel/en	   kronik/et	  
essay	  om…”	  og	  påpeger	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  det	  ville	  være	  fint	  hvis	  vi	  kunne	  få	  fastslået	  hvor	  alvorligt	  
Opgavekommissionen	  mener	  deres	  opgaveformuleringer:	  skal	  eleverne	  skrive	  om	  det	  ønskede	  emne,	  eller	  
kan	  de	  besvare	  opgaven	  som	  de	  har	  lyst?	  Naturligvis	  skal	  eleverne	  besvare	  den	  stillede	  opgave	  og	  skrive	  
om	  emnet;	  navnlig	  i	  kronikken	  skal	  vi	  som	  både	  lærere	  og	  censorer	  have	  blik	  for,	  at	  besvarelserne	  ikke	  
udarter	  til	  tekstfokuserede	  analyseopgaver	  med	  løst	  strukturerede	  diskussioner,	  der	  i	  bedste	  fald	  be-‐
væger	  sig	  i	  periferien	  af	  det	  emne,	  opgaven	  og	  tekstmaterialet	  lægger	  op	  til.	  	  	  
	  
Begge	  de	  litterære	  artikel-‐opgaver	  får	  pæne	  ord	  med	  på	  vejen.	  Opgave	  1,	  Tyngde,	  opfattes	  af	  de	  fleste	  
som	  tilpas	  krævende,	  skønt	  en	  censor	  umiddelbart	  synes,	  at	  den	  er	  svær	  for	  eleverne	  –	  novellens	  ironi	  er	  
så	  udpræget	  og	  gør	  det	   svært	   for	   eleverne	  at	   få	   ordentligt	   greb	  på	   teksten.	  Opgave	  5,	  To	  henrettelser,	  
sammenstiller	   to	   digte,	   Tom	   Kristensen:	  Henrettelsen	   og	   Henrik	   Nordbrandt:	  Drøm	   om	   henrettelse.	  
Denne	  sammenstilling	  af	  et	  kendt	  og	  et	  mindre	  kendt	  digt	  modtager	   flere	   rosende	  kommentarer,	  og	  
det	  bemærkes	  at	  den	  har	  affødt	  mange	  gode,	  men	  desværre	  stadig	  relativt	  få	  besvarelser	  (7,9%	  af	  ele-‐
verne	  skrev	  opgave	  5,	  en	  mærkbar	  stigning	  –	  trods	  alt	  –	  i	  forhold	  til	  sidste	  års	  digtopgave,	  der	  blot	  blev	  
valgt	  af	  3,6%).	  Dén	  kritik,	  der	  fremkommer	  af	  de	  litterære	  artikler,	  går	  overvejende	  på	  det	  perspekti-‐
verende	  afsnit.	  Opgaveformuleringerne	  i	  sig	  selv	  er	  ifølge	  denne	  kritik	  gode	  nok,	  men	  som	  det	  fremgår	  
af	   evalueringerne	   af	   årets	   besvarelser	   nedenfor,	   volder	   det	   størstedelen	   af	   eleverne	   store	   kvaler	   at	  
skrive	  gode	  og	  selvstændige	  perspektiveringer;	  meget	  af	  det,	  skriver	  en	  censor,	  er	  ufordøjet	  papegøje-‐
snak,	  og	  han	  foreslår	  på	  den	  baggrund,	  at	  eleverne	  skal	  perspektivere	  til	  konkrete	  tekster.	  Endelig	  me-‐

                                                
1 http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/Susan2011/SkriftligdanskpAAstxvejledning.pdf  
2 http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/Susan2011/Skriftlig%20dansk%202011%20stx.pdf  
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ner	  en	  censor,	  at	  vi	  svigter	  den	  billedmæssige	  del!	  Kan	  der	  fremover	  ikke	  komme	  fx	  et	  romantisk	  genre-‐
maleri,	  en	  (god)	  reklame,	  noget	  Dali	  osv.	  til	  de	  elever,	  der	  kan	  noget	  andet	  end	  logos?	  
	  
Kronikopgaverne,	  opgave	  2	  og	  4,	  handler	  om	  hhv.	  spin	  og	  undskyldningskultur.	  En	  enkelt	  ser	  det	  som	  
et	  problem,	  at	  de	  tematiserer	  nogle	  ens	  problemstillinger,	  men	  de	  fleste	  mener,	  at	  emnerne	  er	  varierede	  
og	  relevante	  og	  henvender	  sig	  til	  forskellige	  elevtyper	  i	  begge	  ender	  af	  den	  faglige	  skala.	  Opgave	  2	  får	  
bl.a.	  dette	   skudsmål:	  Teksten	  er	   ikke	   let,	  men	  det	  dejlige	   ved	  denne	  opgave	  er	  derfor,	   at	  de	   elever,	   der	  
vælger	  den,	  oftest	  så	  har	  noget	  at	  byde	  på.	  	  Jeg	  synes,	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  opgave,	  den	  vil	  jeg	  med	  sikker-‐
hed	  benytte	  fremover	  i	  mine	  egne	  klasser.	  Der	  er	  næsten	  ingen,	  der	  reagerer	  negativt	  over	  valget	  af	  An-‐
ne	  Sophia	  Hermansens	  blogtekst	   i	  opgave	  4,	   tværtimod	  fremhæver	  flere	  den	  stærkt	   ironiske	  tone	  og	  
tekstens	  markante	  brug	  af	   stilistiske	  virkemidler,	   fordi	  den	  giver	  mere	   tyngde	   til	  besvarelsernes	  ka-‐
rakteristikker	  af	  argumentationsformen:	  Elevernes	  yndlingsopgave!	  Hvilket	  jeg	  egentlig	  godt	  kan	  forstå.	  
Teksten	  rummer	  nemlig	  en	  udmærket	  mulighed	  for,	  at	  elever	  på	  alle	  niveauer	  kan	  besvare	  den.	  Teksten	  er	  
forholdsvis	  letlæselig	  og	  kort,	  hvorfor	  den	  helt	  sikkert	  vælges	  af	  de	  helt	  svage,	  der	  er	  usikre	  i	  de	  fleste	  be-‐
dømmelseskriterier.	  Men	  teksten	  er	  bestemt	  også	  god	  for	  de	  stærke,	  da	  der	  er	  meget	  at	  tage	  fat	  på	  argu-‐
mentatorisk.	  Denne	  begejstring	  får	  modspil	  af	  en	  anden	  censor,	  der	  mener,	  at	  mange	  ikke	  forstår	  tekst-‐
skriverens	  ironiske	  facon	  eller	  farer	  vild	  i	  dennes	  ironiske	  behandling	  af	  en	  ironisk	  reklame.	  Det	  bliver	  for	  
meget	  ironi	  at	  holde	  rede	  på!	  Vi	  ved	  hvor	  svært	  elever	  i	  forvejen	  har	  ved	  at	  fange	  og	  forstå	  ironi	  i	  en	  ek-‐
samenssituation,	  og	  her	  får	  den	  nærmest	  hele	  armen!	  Dette	  synspunkt	  står	  dog	  alene.	  	  En	  enkelt	  indta-‐
ger	  i	  forhold	  til	  kronikopgaverne	  det	  principielle	  synspunkt,	  at	  kravet	  om	  argumentationsanalyse	  fyl-‐
der	   for	  meget:	  Opgaveformuleringerne	  er	  udmærkede,	  men	   jeg	   finder	  det	  stadig	   ikke	  rimeligt,	  at	  argu-‐
mentationsanalyse	  indgår	  i	  to	  af	  dem;	  det	  er	  trods	  alt	  kun	  et	  lille	  hjørne	  af	  faget,	  og	  det	  giver	  elever	  med	  
ekstra	  samfundsfag	  et	   forspring	  -‐	  som	  de	  ofte	  misbruger,	   fordi	  argumentationsanalysedelen	  kommer	  til	  
at	  fylde	  urimeligt	  meget	  i	  opgaven.	  Hertil	  kan	  man	  replicere,	  at	  en	  kronik	  med	  en	  urimeligt	  opulent	  ar-‐
gumentationsanalyse	   ikke	   er	   vellykket,	   og	   at	   censorernes	  opgave	  netop	   er	   at	   vurdere,	   om	  der	   er	   en	  
naturlig	  balance	  mellem	  kronikkens	  enkeltdele.	  	  	  
	  
Censorernes	  kommentarer	  til	  essayet	  er	   i	  mange	  tilfælde	  mere	  principielle,	  end	  de	  er	  specifikt	  rettet	  
mod	  selve	  opgaven.	  Mest	  negativt	  er	  dette	  udsagn:	  Essayopgaven	  er	  hurtigt	  glemt.	  Der	  var	  meget	  få	  der	  
havde	  noget	  at	  sige	  om	  sprogbrug	  i	  medierne;	  det	  er	  åbenlyst	  ikke	  et	  emne	  de	  nogensinde	  har	  forholdt	  sig	  
reflekteret	  til.	  Udsagnet	  rummer	  en	  implicit	  kritik	  af	  valget	  af	  et	  emne,	  der	  i	  for	  ringe	  grad	  flugter	  med	  
elevernes	   interesser	  og	   faglige	  viden.	  Opgaven	  møder	   imidlertid	  også	   flere	  positive	   tilkendegivelser,	  
bl.a.	  denne	  ros	  af	  teksten:	  Dette	  års	  tekstforlæg	  hjælper	  i	  sin	  (direkte	  og	  indirekte)	  behandling	  af	  billed-‐
sprog	  og	  sproglige	  virkemidler	  i	  medierne	  eleverne	  på	  vej	  til	  en	  bedre	  danskfaglig	  begrebsanvendelse.	   	  I	  
lighed	  med	  de	   foregående	  år	  anholder	  en	  del,	  at	  genren	  "essay"	  er	  meget	  problematisk,	  og	  at	  det	  kan	  
være	   svært	   at	   vurdere	   essayopgaverne	   i	   forhold	   til	   "Danskfaglig	   viden	   og	  metode".	   Dette	   foranlediger	  
bl.a.	  dette	  direkte	  spørgsmål:	  Kan	  det	  præciseres,	  hvad	  der	  egentlig	  forventes	  her	  af	  danskfaglig	  viden	  og	  
metode	  –	  ofte	  har	  jeg	  oplevet,	  at	  vi	  (censorerne)	  ser	  på,	  om	  sproget	  er	  godt	  og	  flyder,	  og	  om	  pointerne	  er	  
interessante,	  men	  hvad	  mere	  ligger	  der	  i	  et	  godt	  essay?	  Et	  bud	  herpå	  kan	  findes	  i	  afsnittet	  Råd	  og	  vink	  til	  
de	  skriftlige	  censorer	  nedenfor.	  	  	  	  
	  
Bemærkning	  fra	  opgavekommissionen	  
Når	  opgavekommissionen	  udvælger	   tekster	  og	   laver	  opgaveformuleringer	   forholder	  den	  sig	   i	   sagens	  
natur	  til	  censorernes	  evalueringer	  af	  opgavesættene.	  I	  år	  har	  det	  givet	  følgende	  udslag:	  
	  
Vi	  har	   i	  begge	  sommersættene	  forsøgt	  at	   finde	  litterære	  prosatekster,	  der	  er	  relativt	   let	  tilgængelige,	  
men	  samtidig	  besidder	  en	  kompleksitet,	  der	  udfordrer	  de	  bedste	  elever.	  Ironien	  og	  realismebruddene	  i	  
Jens	  Blendstups	  Tyngde	  var	   efter	   kommissionens	   bedste	   vurdering	   så	   tydelige	   og	   veludførte,	   at	   alle	  
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elever	  på	  et	  eller	  andet	  niveau	  burde	  kunne	   læse	  noget	  ud	  af	  dem.	  Størstedelen	  af	  besvarelserne	  af-‐
spejlede,	  at	  eleverne	  havde	  solidt	  greb	  om	  realismebegrebet.	  Som	  evalueringerne	  viste,	  var	  der	  imid-‐
lertid	  også	  en	  del,	  der	  havde	  for	  upræcist	  et	  blik	  for	  realismebruddene,	  men	  det	  var	  sjældent,	  at	  dette	  
gav	  anledning	  til	  deciderede	  fejllæsninger.	  De	  fleste	  formåede	  alligevel	  at	  få	  meget	  ud	  af	  Blendstrups	  
tekst.	  	  	  	  	  
Sidste	   års	  digtopgave,	  Landsby,	  der	  bestod	   af	   en	   sammenlignende	   analyse	   af	   to	   landsbydigte	   af	   hhv.	  
Mette	  Moestrup	  og	  Knud	  Sørensen,	  kastede	  meget	  få	  besvarelser	  af	  sig.	  Det	  har	  vi	  forsøgt	  at	  imødegå	  
på	  to	  måder:	  1)	  ved	  at	  finde	  digte	  med	  et	  umiddelbart	  mere	  appetitligt	  motiv,	  henrettelser	  og	  2)	  ved	  at	  
sammenstille	  et	  kendt	  og	  et	  mindre	  kendt	  digt.	  I	  sæt	  2	  valgte	  vi	  et	  digt	  af	  Michael	  Strunge;	  mange	  ele-‐
ver	  er	  glade	  for	  Strunge	  og	  føler	  sig	  umiddelbart	  draget	  af	  hans	  tanke-‐	  og	  billedverden.	  Begge	  digtop-‐
gaver	  blev	  valgt	  af	  næsten	  8	  %,	  stadig	  for	  få,	  men	  dog	  en	  fordobling	  i	  forhold	  til	  sidste	  år.	  
Perspektiveringerne	   til	   de	   enkelte	   litterære	   artikel-‐opgaver	   har	   kostet	   opgavekommissionen	  mange	  
overvejelser.	  Vi	  har	  tidligere	  retningsbestemt	  dem,	  fx	  ”Giv	  en	  genremæssig	  perspektivering”;	  dette	  kan	  
have	   sine	  pædagogiske	   fordele,	  men	   indebærer	  også	  en	   risiko	   for	  at	   låse	  eleven	   fast	  og	   fratage	  ham	  
eller	  hende	  friheden	  til	  at	  lave	  en	  selvstændig	  vinkling	  af	  sin	  læsning.	  Elevernes	  perspektiveringer	  har	  
de	  sidste	  år	  mødt	  massiv	  kritik,	  primært	   fordi	  de	  har	  været	  ukritiske	  og	  uselvstændige	  parafraser	  af	  
udvalgte	  passager	  fra	  de	  medbragte	  opslagsværker.	  Dette	  har	  vi	   i	  år	  forsøgt	  at	   imødegå	  ved	  enten	  at	  
give	  eksempler	  på,	  hvad	  eleverne	  kan	  perspektivere	  til	  (fx	  genren,	  forfatterskabet	  eller	  den	  litteratur-‐
historiske	  periode),	  eller	  helt	  at	  overlade	  initiativet	  til	  eleven:	  ”Giv	  en	  selvvalgt	  perspektivering”.	  Som	  
det	  fremgår	  af	  censorevalueringerne	  nedenfor	  er	  virkningerne	  af	  denne	  opblødning	  (endnu)	  ikke	  slået	  
igennem.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Kronikopgaverne	  har	  opgavekommissionen	  forsøgt	  at	  justere	  på	  to	  måder:	  1)	  ved	  at	  finde	  kortere	  tek-‐
ster/tekstuddrag	  så	  eleverne	  ikke	  forledes	  til	  at	   fokusere	  for	  meget	  og	  for	  ensidigt	  på	  teksten	  på	  be-‐
kostning	  af	  emnet	  og	  2)	  ved	  at	  vælge	  tekster	  med	  en	  prægnant	  argumentationsform,	  som	  i	  højere	  grad	  
inviterer	  eleverne	  til	  at	  gennemskue	  og	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  teksternes	  hvad	  og	  hvordan	  og	  
dermed	   undgå	   den	   bevidstløse	   jagt	   på	   appelformer	   og	   påstande,	   belæg	   og	   hjemler.	   Desuden	   har	   vi	  
bestræbt	  os	  på	  at	   finde	  både	  emner	  med	  bred	  elevappel	   (undskyldningskultur	  og	   sexisme)	  og	  mere	  
højtravende	  emner,	  der	  giver	  de	  fagligt	  stærkeste	  elever	  gode	  udfoldelsesmuligheder	  (spin	  og	  forhol-‐
det	  mellem	  kunst	  og	  kunstner).	  Navnlig	  sidstnævnte	  tiltag	  bar	  frugt	  i	  form	  af	  gennemsnit	  på	  over	  7,2.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Udfordringen	  ved	  at	  stille	  en	  essayopgave	  er	  1)	  at	   ramme	  et	  emne,	  der	  har	  relevans	   for	  eleverne	  og	  
giver	  dem	  lyst	  til	  at	  reflektere,	  undersøge	  og	  anskue	  tingene	  fra	  en	  personlig	  vinkel,	  2)	  finde	  et	  emne	  
der	  giver	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  fagligt	  og	  på	  et	  højt	  abstraktionsniveau,	  3)	  finde	  en	  tekst	  
der	   leverer	   ideer	   og	   faglige	   åbninger	   til	   emnet	   uden	   at	   lægge	   eleverne	   ordene	   i	   pennen	   og	   dermed	  
stjæle	  initiativet	  fra	  dem.	  I	  år	  var	  emnerne	  sprogbrug	  –	  herunder	  farlig	  retorik	  –	  i	  medierne	  og	  pinlig-‐
hed	  i	  underholdningen.	  Teksterne	  til	  begge	  opgaver	  anlægger	  en	  teoretisk	  tilgang	  til	  emnet	  og	  burde	  
dermed	  give	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  følge	  et	  fagligt	  spor	  i	  deres	  undersøgelser	  og	  refleksioner.	  Som	  
det	   fremgår	  nedenfor,	  er	  der	  blandt	  censorerne	  ret	  bred	  enighed	  om,	  at	  mange	  essays	   ikke	  stod	  mål	  
med	  opgavekommissionens	  intentioner.	  	  	  	  	  
	  

Censorernes	  evaluering	  af	  besvarelserne	  
Karaktererne	  ved	  den	  skriftlige	  eksamen	  i	  dansk	  på	  stx	  var	  i	  år	  det	  højeste,	  siden	  den	  nye	  karakterska-‐
la	  blev	  indført.	  Som	  traditionen	  byder	  det,	  har	  censorerne	  dog	  igen	  i	  år	  meget	  forskellige	  opfattelser	  af	  
det	  generelle	  niveau	  i	  besvarelserne.	  En	  del	  er	  fortrøstningsfulde:	  Som	  helhed	  synes	  jeg	  egentlig,	  at	  vo-‐
res	  elever	  skriver	  ganske	  pænt,	  skriver	  en,	  mens	  en	  anden	  konstaterer,	  at	  mange	  af	  besvarelserne	  indgy-‐
der	  håb.	  Måske	  er	  der	  virkelig	  en	  fremtid	  for	  faget?	  Dette	  bakkes	  op	  af	  en	  tredje,	  der	  vurderer,	  at	  elever-‐
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ne	  generelt	  er	  blevet	  bedre	  til	  skriftlig	  fremstilling	  og	  skriver	  bedre	  med	  færre	  sproglige	  fejl.	  De	  er	  også	  
blevet	  bedre	  til	  at	   inddrage	  danskfaglig	  viden,	  Optimismen	  deles	   imidlertid	   ikke	  af	  alle:	  Der	  har	  været	  
langt	  mellem	   de	   gode	   skribenter,	   og	   der	   har	   været	   utrolig	  mange	   kongruensfejl,	   tegnsætningsfejl,	   bøj-‐
ningsfejl,	   idiomatiske	   fejl	   og	   almindelig	  mangel	   på	   præcision.	   Der	   er	   ret	   få	   elever	   der	   læser	   korrektur.	  
Mest	  sortsynet	  er	  den	  censor,	  der	  slutter	  sin	  evaluering	  af	  med	  konstateringen:	  Det	  er	  ikke	  indlysende,	  
at	  eleverne	  er	  klar	  over,	  at	  man	  godt	  må	  vide	  noget	   i	  dansk.	  Hvad	  angår	  den	  skriftlige	   fremstilling	  og	  
elevernes	  danskfaglige	  viden	  er	  vandene	  altså	  ligeså	  delte,	  som	  de	  altid	  har	  været.	  	  
Det	  samme	  mønster	  afspejler	  sig	  i	  censorernes	  opfattelse	  af	  elevernes	  formidlingsbevidsthed	  og	  evne	  
til	  at	  strukturere	  og	  vinkle	  en	  opgave	  med	  den	  intenderede	   læser	  for	  øje:	  mange	  er	  blevet	  gode	  til	  at	  
tænke	  i	  indledning	  og	  afslutning,	  kort	  sagt	  at	  være	  bevidste	  om	  formidlingen,	  mener	  en,	  mens	  en	  anden	  
fastslår,	  at	  mange	  opgaver	  mangler	  en	  indledning,	  og	  generelt	  er	   flere	  opgaver	  ustrukturerede	  uden	  en	  
rød	  tråd,	  en	  vinkel	  eller	  blot	  et	  fokus.	  Generelt	  får	  elevernes	  indledninger	  en	  del	  knubbede	  ord:	  eleverne	  
er	  meget	  dårlige	  til	  at	  skrive	  gode	  indledninger.	  Indledningerne	  er	  generelt	  intetsigende,	  alt	  for	  generelle,	  
og	  en	  del	  skriver	  stadig	  SRP-‐indledninger.	  Men	  også	  elevernes	  evne	  til	  at	  afslutte	  deres	  besvarelser	  mø-‐
der	  kritik:	  Mange	  besvarelser	  stopper	  brat,	  og	  kun	  de	  færreste	  lever	  helt	  op	  til	  de	  konkrete	  genrers	  krav	  
til	  afslutninger.	  Måske	  bør	  vi	  som	  lærere	  være	  bedre	  til	  at	  påpege	  vigtigheden	  i	  en	  god	  afslutning.	  
Ifølge	  en	  overvejende	  del	  af	  årets	  censorevalueringer	  lader	  genrebevidstheden	  fortsat	  noget	  tilbage	  at	  
ønske:	  Genrebevidstheden	  er	  generelt	  ikke	  stor:	  Jeg	  gør	  selv	  meget	  ud	  af	  at	  indprente	  mine	  elever,	  at	  de	  
skriver	  til	  en	  uindviet	  læser,	  men	  en	  hel	  del	  af	  de	  læste	  opgaver	  vidner	  om,	  at	  eleverne	  enten	  ikke	  får	  det	  
indskærpet,	  eller	  også	  glemmer	  de	  det	  under	  indtryk	  af	  situationens	  alvor,	  konstaterer	  en	  censor	  diplo-‐
matisk,	  mens	  en	  anden	  mere	  bramfrit	  konkluderer,	  at	  genrebevidstheden	  er	  særdeles	  pauver.	  	  
Et	  sidste	  genkommende	  –	  og	  klassisk	  –	  kritikpunkt	  er	  længden	  på	  besvarelserne:	  Eleverne	  skriver	  for	  
lidt	  –	  mange	  besvarelser	  ligger	  på	  en	  2-‐2	  ½	  side,	  og	  det	  er	  ikke	  nok	  til	  at	  komme	  i	  dybden	  med	  ret	  meget.	  
	  
Censorernes	  evaluering	  af	  de	  litterære	  artikler	  
Flest	   kommentarer	   får	   i	   sagens	  natur	  besvarelserne	   af	   opgave	  1.	  Der	   er	   bred	   enighed	  om,	   at	   en	  del	  
elever	  har	  haft	  for	  svært	  ved	  at	  afkode	  realismebruddene	  i	  Tyngde:	  Hvad	  angår	  opgaveformuleringen,	  
så	  er	  dennes	  krav	  til	  en	  behandling	  af	  effektens	  af	  novellens	  realismebrud	  en	  rigtig	  god	  idé	  (nyskabende	  
krav	  i	  forhold	  til	  tidligere	  formuleringer),	  men	  størstedelen	  af	  eleverne	  har	  på	  ingen	  måde	  sans	  for	  disse	  
realismebrud.	  Således	  påpeger	  en	   stor	  del	  af	  dem,	  at	  det	  mest	   ikke-‐realistiske	   i	   teksten	  er,	  at	  Lulu	  hele	  
tiden	  er	  så	  glad,	  mens	  mange	  slet	  ikke	  overvejer	  det	  absurde	  i	  fx	  at	  have	  strygejern	  hængende	  om	  hofter-‐
ne	  til	  sit	  eget	  bryllup!	  Denne	  oplevelse	  bakkes	  op	  af	  dette	  udsagn:	  opgaveformuleringens	  venlige	  hint	  om	  
at	   fokusere	   på	   tekstens	   realismebrud	   er	   overset	   af	   mange.	   Rigtigt	  mange	   elever	   ser	   slet	   ikke	   de	   ikke-‐
realistiske	  elementer	  og	  skriver	  om	  strygejern	  og	  pontoner	  af	  bly,	  som	  om	  det	  var	  den	  naturligste	  ting	  af	  
verden	  at	  slæbe	  rundt	  på	  den	  type	  vægte.	  Langt	  de	  fleste	  elever	  overser	  humoren,	  og	  de	  overser	  tragedien.	  
På	  den	  baggrund	  konstaterer	  en	  censor,	  at	  den	  manglende	  refleksion	  over	  konkrete	  ting	  og	  situationer	  i	  
teksten	  viser,	  at	  en	  del	  elever	  har	  problemer	  med	  nærlæsning	  og	  kritisk	  stillingtagen.	  
Problemet	  med	  kritisk	  stillingtagen	  kommer	  ifølge	  flere	  censorer	  også	  til	  udtryk	  i	  elevernes	  anvendel-‐
se	  af	  danskfaglig	  viden	  og	  begreber:	  Mange	  elever	  evner	  ikke	  at	  udvælge,	  hvad	  der	  er	  væsentligt	  i	  en	  ana-‐
lyse,	  hvilket	  betyder,	  de	  nærmest	  går	  hele	  arsenalet	  af	  danskfaglige	  begreber	  igennem,	  når	  de	  behandler	  
en	  tekst	  (særligt	  novellen).	  Dette	  udviser	  klart	  en	  manglende	  forståelse	  for	  det	  væsentlige	  i	  teksten,	  og	  jeg	  
synes	  ærligt	  talt	   ikke	  det	  er	   imponerende,	  at	  eleven	  kan	  beskrive	  tekstens	  komposition	  eller	   fortællerin-‐
stans,	  medmindre	  eleven	  formår	  at	  benytte	  disse	  observationer	  fremadrettet	  i	  sin	  analyse	  og	  fortolkning.	  
En	  censor	   forklarer	  denne	  mangel	  med	  elevernes	   tendens	   til,	   i	   litterære	  artikler,	   tydeligvis	  at	   følge	  en	  
analysemodel.	  Med	  afsæt	  heri	  konkluderes	  det,	  at	  eleverne	  bør	  være	  bedre	  til	  at	  skære	  alt	  det	  uvæsent-‐
lige	   fra	  og	  være	  mere	  præcise:	  Hvad	  vil	  de	  med	  den	   iagttagelse,	  de	   fremlægger	   for	  modtageren.	   Størst	  
bekymring	  ser	  vi	  i	  denne	  evaluering:	  I	  år	  har	  der	  været	  en	  nærmest	  katastrofal	  mangel	  på	  tematisk	  ana-‐
lyse	  og	  fortolkning.	  De	  fleste	  opgaver	  består	  af	  et	  plotreferat	  +	  et	  par	  personkarakteristikker	  uden	  nogen	  
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form	  for	  samlet	  fortolkning	  af	  tekstens	  udsagn:	  det	  er	  dybt,	  dybt	  bekymrende	  hvis	  det	  er	  reformens	  ned-‐
prioritering	  af	  det	  litterære	  der	  begynder	  at	  slå	  igennem	  nu.	  	  
Samlet	  set	  retter	  udsagnene	  ovenfor	  sig	  mod	  elevernes	  manglende	  vinkling	  af	  deres	  besvarelser	  –	  et	  
problem	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  tre	  genrer.	  Tydeligst	  afspejler	  dette	  problem	  sig	  i	  de	  litterære	  ar-‐
tiklers	  perspektiveringer.	  Kritikken	  retter	  sig	  dels	  mod	  anvendelsen	  af	  medbragte	  litteraturhistorier:	  
Desværre	   bliver	   det	   (ligesom	   foregående	   år)	   for	   manges	   vedkommende	   nærmere	   en	   omskriv-‐
ning/afskrivning	  af	  perioden	   fra	  Litteraturens	  veje,	  Litteraturhåndbogen	  el.lign.,	  dels	  mere	  overordnet	  
mod	  elevernes	  manglende	  evne	  til	  at	  sammentænke	  perspektivering	  og	  tekstanalyse:	  dette	  års	  litteræ-‐
re	  artikler	  er	  fyldt	  med	  lange,	  frygtelige	  perspektiveringer	  hvor	  teksten	  tvinges	  ned	  i	  en	  genremæssig	  eller	  
litteraturhistorisk	  matrice	  uden	  nogen	  hensyntagen	  til	  hvad	  eleven	  ellers	  har	  skrevet	  i	  opgaven.	  En	  anden	  
censor	  uddyber:	  De	  fleste	  stile	  består	  udelukkende	  af	  en	  analyse	  og	  hæver	  sig	  ikke	  på	  nogen	  måde	  op	  til	  
at	   sætte	   teksten	   i	   forhold	   til	   andre	   kulturprodukter,	   og	  genren	  Litterær	  artikel	  misforstås	   derfor	   langt	  
hen	  ad	  vejen.	  Kritikken	  af	  de	  litterære	  artiklers	  perspektiverende	  afsnit	  er	  et	  ekko	  af	  de	  foregående	  års	  
censorevalueringer,	  og	  det	  får	  nogle	  til	  at	  reflektere	  over	  perspektiveringskravets	  udformning:	  Kunne	  
man	  måske	  i	  opgaveformuleringen	  tilføje	  ”en	  perspektivering	  til	  perioden	  med	  henblik	  på	  at	  understrege	  
din	  fortolkning/	  tekstens	  tema	  etc.”?	  På	  denne	  måde	  vil	  en	  perspektivering	  få	  en	  konkret	  betydning	  i	  op-‐
gaven	   og	   ikke	   blot	   ”flyve”	   lidt	   alene	   til	   slut.	  Andre	   vælger	   at	   tage	   hele	   perspektiveringskravets	   eksi-‐
stensgrundlag	  op	   til	  overvejelse:	  Man	  kan	   få	   indtryk	  af	  at	  eleverne	  somme	  tider	   slår	  op	  på	  må	  og	   få	   i	  
Litteraturens	  veje	  el.lign.,	   finder	  en	  periode,	  beskriver	  den	  og	  konkluderer	  så:	  Det	  passer	  meget	  godt	  på	  
teksten.	   Det	   kan	   være	   romantikken,	   symbolismen,	   ekspressionismen,	   eksistentialismen,	   nyrealismen	   i	  
60’erne	  eller	  minimalismen	  i	  90’erne,	  der	  trækkes	  af	  stalden,	  børstes	  af	  og	  sendes	  i	  trav	  ind	  over	  den	  stak-‐
kels	  tekst.	  	  Elevernes	  fundament	  er	  her	  alt	  for	  løst,	  og	  jeg	  ville	  ønske	  at	  denne	  del	  af	  danskfaget	  blev	  ned-‐
tonet	  noget	  netop	  i	  den	  skriftlige	  eksamen.	  I	  forlængelse	  heraf	  spørger	  en	  censor	  retorisk,	  om	  kravene	  til	  
litterær	  artikel	  er	   for	  høje	  –	  taget	   i	  betragtning	  at	   især	  kravene	  til	  det	  sproglige	  er	  så	  højt	  prioriteret	   i	  
undervisningen.	  Litteraturhistorie	  bliver	  der	  tydeligvis	  ikke	  meget	  tid	  til	  i	  undervisningen,	  mens	  Toulmin,	  
retoriske	  appelformer	  og	  alenlange	  lister	  med	  argumentationskneb	  øjensynligt	  har	  kronede	  dage.	  	  
	  
Kronikken	  
En	  del	  af	  årets	  evalueringer	  slår	   igen	   i	  år	  ned	  på,	  at	  eleverne	  generelt	  har	   for	  svært	  ved	  at	  skrive	  en	  
koncentreret	  og	  klar	   redegørelse,	  der	  hæver	  sig	  over	   tekstmaterialet	  og	  slår	  ned	  på	  det	   centrale.	  En	  
censor	  påpeger,	  at	  en	  mængde	  elever	  har	  tendens	  til	  at	  skrive	  et	  referat	  og	  ikke	  en	  redegørelse	  og	  uddy-‐
ber,	  at	  hun	  ved	  bedømmelse	  af	  et	  enkelt	  sæt	  faktisk	  var	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  klassens	  dansklærer	  havde	  
undervist	  dem	  i	  at	  lave	  en	  redegørelse	  eller	  et	  referat.	  
Til	  gengæld	  er	  der	  ifølge	  censorerne	  sket	  en	  stor	  udvikling	  i	  elevernes	  opfyldelse	  af	  kravet	  om	  en	  ka-‐
rakteristik	  af	  argumentationsformen	  i	  tekstmaterialet.	  De	  foregående	  år	  har	  det	  været	  et	  stående	  pro-‐
blem,	  at	  mange	  enten	  sprang	  over	  hvor	  gærdet	  var	  lavest	  –	  eller	  helt	  sprang	  karakteristikken	  over.	  I	  år	  
er	  der,	  som	  en	  censor	  konkluderer,	  rigtigt	  mange	  der	  kan	  anvende	  deres	  sprogredskaber	  godt	  og	  over-‐
bevisende,	  det	  være	  sig	   til	   retorisk,	  argumentatorisk	  eller	   stilistisk	  analyse.	  De	   inddrages	  godt	   i	  kronik-‐
kerne.	  Til	  gengæld	  er	  det	  ifølge	  den	  samme	  censor	  og	  flere	  andre	  et	  problem,	  at	  de	  færreste	  konkluderer	  
noget	  på	  deres	  analytiske	  iagttagelser.	  Opgaven	  kommer	  nemt	  til	  at	  falde	  i	  en	  række	  adskilte	  dele,	  først	  
påstanden,	  derefter	  de	  ovennævnte	  dele	  og	  derefter	  diskussionen,	  uden	  nogen	  sammenbindende	  elemen-‐
ter	  mellem	  de	  enkelte	  dele.	  Enkelte	  censorer	  beklager	  sig	  i	  skarp	  modsætning	  til	  evalueringerne	  de	  fo-‐
regående	  år	  over,	  at	  mange	  karakteristikker	  ligefrem	  er	  blevet	  for	  lange:	  Desværre	  er	  det	  blevet	  sådan,	  
at	  argumentationsanalysen	   i	  den	  typiske	  stil	   fylder	   langt	  over	  halvdelen	  af	   teksten,	  og	  der	  bliver	  meget	  
lidt	  plads	  til	  diskussion	  af	  synspunkterne.	  Eleverne	  kommer	  meget	  lidt	  på	  bane	  selv,	  fordi	  de	  ikke	  bruger	  
energi	  på	  at	  gå	   ind	  i	  en	  reel	  diskussion,	  hvor	  de	  selv	  tilføjer	  nye	  argumenter,	  vinkler,	  eksempler	   fra	  den	  
politiske	  debat.	  De	  koncentrerer	  sig	  om	  argumentationsanalyserne,	  som	  desværre	  ofte	  forbliver	  mekani-‐
ske	  gennemgange	  af	  standardargumenter	  og	  patos/etos/logos.	  
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Denne	  kritik	  af	  kronikkernes	  diskussionsafsnit	  går	   igen	   i	   flere	  evalueringer:	  Diskussionen	  er	   sjældent	  
interessant	  og	  oftest	  kort,	  og	  noget	  tyder	  på	  at	  nutidens	  unge	  ikke	  har	  nogen	  holdning	  til	  verden	  omkring	  
dem,	  som	  en	  censor	  uden	  omsvøb	  formulerer	  det.	  
En	  central	  og	  vigtig	  iagttagelse	  finder	  vi	  i	  denne	  kommentar	  om	  besvarelserne	  af	  opgave	  4:	  kronikken	  
bliver	   i	  mange	  tilfælde	   til	  en	  sproglig-‐stilistisk	  analyse	  af	  Anne	  Sophia	  Hermansens	   tekst	   i	   stedet	   for	  en	  
kronik	  om	  undskyldningskultur	  og	  politisk	  korrekthed.	  Karakteristikken	  af	  argumentationsformen	  breder	  
sig	  -‐	  både	  ind	  i	  redegørelsen	  og	  ind	  i	  diskussionen,	  som	  kommer	  til	  at	  handle	  meget	  mere,	  og	  i	  nogle	  be-‐
svarelser	  udelukkende,	  om	  teksten	  end	  om	  emnet.	  Er	  der	  en	  tendens,	  at	  kronikken	  har	  udviklet	  sig	  til	  at	  
være	  en	  analyse	  med	  fokus	  på	  teksten?	  Skal	  vi	  tage	  årets	  evalueringer	  for	  pålydende,	  må	  svaret	  være	  et	  
ja:	  der	  er	  i	  flere	  klasser	  landet	  over	  sket	  en	  forskydning	  af	  fokus	  fra	  emnet	  til	  teksten.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  
vi	  i	  arbejdet	  med	  kronikken	  fastholder,	  at	  kronikøren	  –	  både	  i	  den	  virkelige	  verden	  og	  i	  en	  gymnasial	  
sammenhæng	  –	  er	  drevet	  af	  driften	  efter	  at	  formidle	  et	  emne	  til	  en	  udenforstående	  læser	  og	  positione-‐
re	  sig	  i	  forhold	  til	  dette	  emne.	  Den	  gode	  kronik	  er	  vinklet	  og	  engageret	  og	  bærer	  præg	  af,	  at	  skribenten	  
har	  noget	  på	  hjerte.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning.	  	  
	  
Essayet	  
Censorerne	  er	  mest	  kritiske	  i	  deres	  evalueringer	  af	  essaybesvarelserne.	  Kritikken	  samler	  sig	  især	  om	  
tre	  punkter:1)	  fagligheden	  og	  abstraktionsniveauet,	  2)	  anvendelsen	  af	  tekstmaterialet	  og	  3)	  genrebe-‐
vidstheden.	  En	  censor	  hæfter	  sig	  ved,	  at	  danskfaglighed	  og	  metoder	  på	  mange	  måder	  er	  problematisk	  
for	  eleverne	  at	  benytte	  i	  essays;	  det	  er	  de	  færreste	  elever,	  der	  formår	  konkret	  at	  benytte	  sig	  af	  danskfagli-‐
ge	  begreber	  (som	  fx	  metaforer	  og	  symboler)	  i	  deres	  besvarelser	  –	  selvom	  det	  jo	  er	  yderst	  oplagt	  for	  årets	  
emne!	  Dette	  går	   i	  mange	   tilfælde	  ud	  over	  abstraktionsniveauet,	   et	  problem	  der	   forstærkes	  af,	   at	  ele-‐
verne	  ofte	  har	  svært	  ved	  at	  hæve	  sig	  op	  over	  tekstforlægget:	  en	  del	  essays	  fokuserer	  på	  tekstforlægget	  og	  
når	  aldrig	  til	  en	  selvstændig	  refleksion	  over	  emnet.	  Et	  par	  censorer	  peger	  i	  den	  forbindelse	  på,	  at	  der	  er	  
sket	   en	   inflation	   af	   de	   retoriske	   spørgsmål,	   og	   at	   de	   selvstændige	   refleksioner	   har	   en	   tendens	   til	   at	  
drukne	  i	  en	  malstrøm	  af	  spørgsmålstegn,	  som	  en	  censor	  poetisk	  formulerer	  det:	  Evnen	  til	  at	  skrive	  frem-‐
sættende	  sætninger	  er	  afløst	  af	  en	  uhæmmet	  brug	  af	  spørgeformen.	  
Noget	  af	  det,	  eleverne	  angiveligt	  har	  størst	  problemer	  med,	  er	  at	  reflektere	  selvstændigt	  og	  lødigt	  over	  
emnet:	  En	  anden	  problematik	  ved	  essays	  er	  elevernes	  manglende	  evne	  til	  1)	  at	  reflektere	  (de	  fleste	  får	  her	  
lyst	  til	  at	  diskutere)	  og	  2)	  at	  finde	  relevante	  eksempler	  for	  emnet	  (og	  ikke	  kun	  a	  lá	  ”Det	  kan	  man	  sammen-‐
ligne	  med,	   da	   jeg	   hentede	  min	   lillebror	   i	   børnehaven	   forleden	   og	   børnene	   talte	   grimt	   til	   hinanden…”).	  
Citatet	   formulerer	  et	  centralt	  problem:	  den	  manglende	  –	  eller	  mangelfulde	  –	  bevægelse	  mellem	  kon-‐
kret	  og	  abstrakt.	  Denne	  bevægelse	  er	  essayets	  livsnerve,	  og	  elevernes	  problemer	  med	  at	  skrive	  sig	  fra	  
et	  konkret,	   iagttagende	  niveau	   til	  abstrakt,	   reflekterende	  niveau	  er	  således	  udtryk	   for	  en	  manglende	  
genrebevidsthed	  og	  –beherskelse.	  Netop	  den	  amputerede	  genrebevidsthed	  fylder	  meget	  i	  essayevalue-‐
ringerne:	  Der	  er	  stadig	  en	  stor	  usikkerhed	  over	  for	  essayet	  som	  genre.	  Mange	  elever	  har	  ikke	  nogen	  klar	  
fornemmelse	  af,	  hvad	  forskellen	  på	  en	  kronik	  og	  et	  essay	  er,	  og	  mange	  skrev	  kronikker	  om	  sprog.	  Essayet	  
er	  klart	  den	  sværeste	  genre	  at	  videreformidle	  til	  eleverne.	  Dette	  synspunkt	  uddybes	  af	  en	  anden	  censor,	  
der	  betegner	  essayet	  som	  et	  smertensbarn	  hvor	  det	  kniber	  med	  genrebevidstheden:	  opgaverne	  svinger	  
ofte	  mellem	  falske	  kronikker	  og	   fristile,	  men	  måske	  skyldes	  nogle	  af	  problemerne	  at	  vi	   som	  undervisere	  
måske	  svigter	   træningen	  af	  refleksionen	  hos	  eleverne?	  Mange	  virker	   i	  hvert	   fald	  helt	  på	  bar	  bund.	  Pro-‐
blemet	  ligger	  efter	  flere	  censorers	  vurdering	  i,	  at	  mange	  –	  både	  elever	  og	  lærere	  –	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvor-‐
dan	  man	  reflekterer:	  som	  underviser	  er	   jeg	  selv	  meget	   i	   tvivl	  om,	  hvordan	  man	  bør	  arbejde	  med	  essay-‐
genren	   til	  daglig,	  og	   jeg	  har	  af	   flere	  omgange	  oplevet,	  at	  vi	   som	   lærere	   faktisk	  er	  meget	  uenige	   i,	  hvad	  
”refleksion”	  og	  ”undersøgelse”	  egentlig	  vil	  sige.	  På	  baggrund	  heraf	  vil	  jeg	  derfor	  også	  opfordre	  dansklæ-‐
rerforeningen	  eller	  lignende	  til	  at	  afholde	  et	  kursus	  om	  essaygenren	  (både,	  hvordan	  man	  underviser	  i	  det,	  
og	  hvordan	  man	  bør	  rette	  det)	  –	  jeg	  vil	  i	  hvert	  fald	  være	  den	  første	  til	  at	  tilmelde	  mig!	  Læs	  mere	  om	  for-‐
skellen	  på	  diskussion	  og	  refleksion	  i	  Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning	  nedenfor.	  
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Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning	  

De	  følgende	  råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning	  i	  skriftlig	  dansk	  tager	  afsæt	  i	  de	  generelle	  proble-‐
mer,	  der	  er	  blevet	  påpeget	  i	  årets	  censorevalueringer.	  Store	  dele	  af	  Råd	  og	  vink	  tager	  udgangspunkt	  i	  to	  
andre	   styredokumenter:	  Skriftlig	  dansk	  stx	  2011.	  Råd	  og	  vink3	  og	  Skriftlig	  dansk	  på	  stx	  –	  vejled-‐
ning	  for	  lærere	  og	  censorer4.	  Dette	  års	  Råd	  og	  vink	  giver	  kun	  i	  begrænset	  omfang	  forslag	  til	  øvelser	  og	  
arbejdsopgaver.	  Ønsker	  man	  inspiration	  til	  det	  daglige	  arbejde	  med	  skriftlighed	  i	  dansk,	  kan	  der	  blandt	  
meget	  andet	  henvises	  til	  artiklen	  ”Den	  skal	  jeg	  lige	  have	  en	  kop	  kaffe	  til	  at	  tygge	  på"	  -‐	  om	  skriftlig	  
dansk	  på	  stx5,	  som	  indeholder	  en	  række	  øvelser	  og	  redskaber	  rettet	  til	  de	  tre	  skriftlige	  genrer	  på	  stx.	  
	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  holder	  fast	  i	  det	  overordnede	  mål	  med	  skriveundervisningen	  på	  stx,	  nemlig	  at	  lære	  
eleverne	  at	  skrive	  med	  en	  overbevisende,	  personlig	  og	  vedkommende	  stemme	  i	  en	  form,	  der	  appelle-‐
rer	  til	  læseren.	  Ligeså	  vigtigt	  er	  det,	  at	  vi	  husker,	  at	  forudsætningen	  for	  at	  kunne	  skrive	  overbevisende,	  
personligt	  og	  vedkommende	  er,	  at	  man	  er	  bevidst	  om	  kommunikationssituationen	  og	  om,	  at	  man	  er	  
forpligtet	  på	  at	  formidle	  sin	  tekst	  i	  et	  fængende	  og	  klart	  sprog	  uden	  at	  udtrykke	  sig	  indforstået.	  	  
Helt	  overordnet	  er	  der	  fire	  gennemgående	  ting,	  eleverne	  bør	  vide,	  før	  de	  skriver	  deres	  eksamensstil:	  	  

- Al	  god	  formidling	  starter	  med	  anslaget:	  emnet	  skal	  præsenteres	  og	  afgrænses,	  og	  læseren	  skal	  
fanges	  og	  gøres	  interesseret	  

- Vinkling:	  En	  stil	  er	  en	  sammenhængende	  konstruktion,	  hvor	  alle	  iagttagelser	  skal	  have	  en	  na-‐
turlig	  plads	  i	  helheden;	  for	  at	  undgå	  formuleringer	  og	  afsnit	  der	  bryder	  sammenhængskraften,	  
skal	  man	  sætte	  god	   tid	  af	   til	   at	  nærlæse	   tekstmaterialet	  og	  disponere	  og	   strukturere	   sit	   stof.	  
Det	  kræver,	  at	  man	  konsekvent	  har	  to	  ting	  for	  øje:	  ”Hvor	  vil	   jeg	  hen?”	  og	  ”Hvordan	  sikrer	   jeg	  
mig,	  at	  jeg	  har	  min	  læser	  med	  mig?”6	  	  	  

- Sproglige	  fejl	  forstyrrer	  kommunikationen;	  man	  skal	  på	  forhånd	  kende	  sine	  sproglige	  svaghe-‐
der	  –	   fx	  problemer	  med	  det	  stumme	  –r	  –	  og	  sætte	  god	   tid	  af	   til	  at	   læse	  grundig	  og	   fokuseret	  
korrektur	  

- En	  besvarelse	  er	  sjældent	  i	  tilstrækkelig	  grad	  udtømmende,	  hvis	  den	  fylder	  under	  3	  sider.	  
	  
Og	  et	  hjertesuk	  fra	  censorkorpset	  til	   landets	  dansklærere.	   Indskærp	  gerne	  overfor	   jeres	  elever,	  at	  de	  
bør	  undgå	  disse	  efterhånden	  arketypiske	  formuleringer,	  vendinger,	  stavemåder	  og	  ord:	  

- ”Novellen	  gør	  brug	  af	  metaforer.	  Det	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  læserens	  interesse.”	  
- ”I	  teksten	  er	  der	  retoriske	  spørgsmål.	  Det	  gør	  teksten	  mere	  levende”	  
- ”Teksten	  gør	  brug	  af	  appelformer”	  
- ”Forfatteren	  bruger	  Toulmin	  i	  sin	  argumentation”	  
- ”Forfatteren	  skildrer	  mellem…”	  
- ”Teksten	  forløber	  sig	  over	  et	  halvt	  år”	  
- ”formegentlig”	  (formentlig)	  

                                                
3 http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/Susan2011/Skriftlig%20dansk%202011%20stx.pdf  
4 http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/Susan2011/SkriftligdanskpAAstxvejledning.pdf. I	  tilknytning	  til	  vejled-‐
ningen	  er	  der	  15	  autentiske	  eksamensstile	  fra	  maj	  2010	  –	  her	  vil	  man	  kunne	  finde	  talrige	  eksempler	  på,	  hvilke	  
ting	  der	  fungerer,	  og	  hvilke	  der	  ikke	  gør,	  i	  den	  danske	  stil.	  Til	  hver	  stil	  er	  der	  kommentarer	  og	  en	  udførlig	  be-‐
grundelse	  for	  karakteren. 
5 http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/susan%202012/OmskriftligdanskpaastxEMUudgave.pdf  
6 Der	  er	  i	  sagens	  natur	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  elever	  skaber	  ’indre	  sammenhæng’	  i	  deres	  danske	  stile.	  Centralt	  
er	  det,	  at	  de	  tre	  skriftlige	  genrer	  leverer	  et	  stillads	  til	  de	  lidt	  svagere	  elever,	  eksempelvis	  i	  kronikken,	  hvor	  man	  
godt	  kan	  komme	  relativt	  langt	  ved	  ’blot’	  at	  følge	  den	  fastlagte	  grundstruktur:	  indledning,	  redegørelse, karakteri-
stik og diskussion.  
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- ”værende”	  (”Skillingen	  bliver	  omsider	  betragtet	  som	  værende	  en	  ægte	  mønt.	  Skillingen	  er	  fær-‐
dig	  på	  sin	  rejse	  og	  kan	  nu	  omsider	  vende	  hjem	  til	  den	  hjemstavn	  hvor	  alle	  vil	  betragte	  den	  som	  
værende	  ægte.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	   se,	  at	   skillingen	   ikke	  blot	  vender	  hjem	  som	  værende	  den	  
samme,	  som	  da	  den	  forlod	  sin	  pose”)	  	  

	  
Den	  litterære	  artikel	  
På	  baggrund	  af	  årets	  censorevalueringer,	  er	  der	   især	   fire	   ting,	  der	  bør	  være	   fokus	  på	   i	  arbejdet	  med	  
den	  litterære	  artikel:	  	  	  	  
	  

-‐ Det	  vinklede	  anslag	  
-‐ En	  klar	  og	  overbevisende	  afrunding,	  gerne	  med	  reference	  til	  indledningen	  
-‐ Relevant	  brug	  af	  fagbegreber	  
-‐ Sammenhæng	  mellem	  analyse	  og	  perspektivering,	  dvs.	  et	  vinklet	  udblik	  og	  kritisk	  brug	  af	  be-‐

greber	  og	  faglige	  oplysninger	  i	  perspektiveringen	  
	  
Den	  litterære	  artikel	  vil	  altid	  indeholde	  et	  krav	  om	  en	  analyse	  og	  fortolkning.	  Opgaveformuleringen	  er	  
som	  hovedregel	  retningsbestemt,	  så	  den	  uden	  at	  stjæle	  initiativet	  fra	  eleven	  leder	  fokus	  ind	  på	  et	  eller	  
flere	   centrale	   aspekter	   ved	   tekstmaterialet.	   Eleverne	   skal	   være	   bevidste	   om,	   at	   deres	   besvarelser	  
kommer	  rundt	  om	  disse	  særligt	  udhævede	  fokusområder.	  Til	  gengæld	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  understre-‐
ge,	   at	   det	   ikke	   er	  nok	  blot	   at	   fokusere	  på	   ”effekten	   af	   tekstens	   realismebrud”	   (opgave	  1,	   25.5.)	   eller	  
”komposition	  og	  fortælleforhold”	  (opgave	  1,	  1.6.).	  At	  lave	  en	  litterær	  analyse	  fordrer	  en	  grundig	  tekst-‐
læsning,	  hvor	  man	  undersøger	  hvilke	  ting,	  der	  er	  så	  centrale	  i	  tekstens	  indholds-‐	  og	  udtryksside,	  at	  de	  
skal	  med	  i	  den	  litterære	  artikel	  for	  at	  sikre,	  at	  læseren	  får	  den	  fulde	  forståelse	  af	  teksten.	  I	  læsningsfa-‐
sen	  kan	  en	  analysemodel	  som	  udgangspunkt	  være	  nyttig,	  men	  det	  er	  helt	  afgørende,	  at	  eleven	  slipper	  
modellerne	   og	   anlægger	   en	   relevant	   vinkling	   af	   analysen	   og	   fortolkningen.	   Punktopstillede	   analyser	  
skal	  undgås	  i	  den	  litterære	  artikel.	  
Den	  litterære	  artikel	  indeholder	  som	  hovedregel	  et	  krav	  om	  perspektivering.	  Som	  det	  fremgår	  ovenfor,	  
er	  perspektiveringskravene	  i	  de	  enkelte	  opgaver	  fra	  i	  år	  blevet	  mere	  rummelige	  og	  mindre	  retningsgi-‐
vende.	  Elevernes	  råderum	  er	  stort.	  Helt	  centralt	  er	  det	  imidlertid,	  at	  de	  lader	  deres	  perspektivering	  -‐	  
uanset	  hvordan	  de	  griber	  den	  an	  -‐	  udspringe	  direkte	  af	  deres	  litterære	  analyse,	  så	  perspektiveringen	  
ikke	  blot	  bliver	  et	  arbitrært	  appendiks	  til	  læsningen,	  men	  bidrager	  til	  at	  kaste	  yderligere	  lys	  over	  tek-‐
sten.	  	  
Igen	   i	  år	  var	  det	   ifølge	  censorerne	   især	  et	  problem,	  at	  perspektiveringerne	  hang	   for	  dårligt	   sammen	  
med	  analysen	  og	  i	  mange	  tilfælde	  helt	  modsagde	  ellers	  præcise	  tekstiagttagelser.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  øve	  
eleverne	  i,	  hvordan	  –	  og	  hvorfor	  –	  man	  bruger	  et	  opslagsværk.	  Der	  kan	  være	  en	  værdifuld	  pointe	  i	  at	  
opdrage	  dem	  til	  i	  førskrivnings-‐processen	  at	  nærlæse	  og	  analysere	  teksten	  helt	  uden	  brug	  af	  fx	  Littera-‐
turhåndbogen	  eller	  Litteraturens	  veje.	  I	  stedet	  kan	  de	  efter	  at	  have	  genkendt	  forfatteren	  eller	  perioden	  
lave	  en	  brainstorm,	  hvor	  de	  uden	  opslag	  stiller	  sig	  selv	  spørgsmålene:	  ”Hvor	  meget	  ved	  jeg	  om	  denne	  
periode?”	  og	  ”Hvilke	  dele	  af	  denne	  viden	  er	  brugbare	  i	  forhold	  til	  teksten?”.	  På	  den	  måde	  tager	  deres	  
tekstforståelse	  afsæt	   i	  deres	  egen	   forforståelse	  og	   ikke	  den	  mere	  brutale	  videnshorisont,	   en	  ukritisk	  
læsning	  af	   en	   litteraturhistorisk	  grundbog	  vil	  bibringe	  dem.	  Først	  når	  man	  har	  gennemført	   sin	  nær-‐
læsning	  og	  dannet	  sig	  en	  klar	  forestilling	  om	  tekstens	  projekt,	  bør	  man	  konsultere	  sit	  medbragte	  op-‐
slagsværk	  eller	  tavlenoterne	  –	  ikke	  for	  ”at	  få	  det	  hele	  med”,	  men	  med	  det	  specifikke	  spørgsmål	  for	  øje:	  
”Kan	  opslaget	  udvide	  min	  forståelse	  af	  teksten?”.	  For	  at	  undgå	  irrelevante	  perspektiveringer	  kan	  man	  
evt.	  opfordre	  eleverne	  til	  at	  formulere	  en	  art	  modspørgsmål:	  ”Hvilke	  af	  de	  ting,	  der	  står	  i	  mit	  opslags-‐
værk	  er	  absolut	  betydningsløse	  i	  forhold	  til	  min	  læsning	  af	  teksten?”.	  Afgørende	  er	  det,	  at	  perspektive-‐
ringen	  udspringer	  naturligt	  af	  analysen	  og	   for	   læseren	  virker	  som	  en	  helt	   selvfølgelig	   forlængelse	  af	  
den	   litterære	   læsning.	  Denne	   sammenhængskraft	   kan	  eleven	   sikre	   sig	   ved	  dels	   at	   lade	   indledningen	  
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foregribe	   de	   perspektiverende	   betragtninger,	   dels	   i	   perspektiveringen	   at	   pege	   tilbage	   på	   relevante	  
iagttagelser	  fra	  analysen	  og	  centrale	  passager	  fra	  teksten.	  Læseren	  må	  aldrig	  have	  fornemmelsen	  af,	  at	  
perspektiveringen	  ligeså	  godt	  kunne	  have	  været	  indledt	  med	  ordene	  ”Og	  nu	  til	  noget	  helt	  andet”.	  Per-‐
spektiveringen	   skal	   naturligt	   løfte	   læserens	   forståelsesniveau:	   fra	   de	   konkrete	   detaljer	   i	   teksten	   (fx	  
opbygning,	   personer,	   udvikling,	   sprog)	   skal	   den	   litterære	   artikel	   klart,	   pædagogisk	   og	   uden	   krum-‐
spring	  bringe	  læseren	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  mere	  abstrakte	  sammenhænge,	  fx	  periode-‐	  eller	  gen-‐
remæssige,	  teksten	  indgår	  i,	  og	  hvordan	  dette	  lader	  sig	  aflæse	  i	  teksten.	  En	  lærer	  har	  stillet	  spørgsmå-‐
let:	  ”Behøver	  perspektiveringen	  at	  være	  placeret	   i	  slutningen	  af	  den	  litterære	  artikel?”.	  Svaret	  er	  nej.	  
Man	  kan	  sagtens	  anslå	  perspektiveringen	  allerede	  i	  indledningen	  og	  vinkle	  analysen	  efter	  dette	  udblik,	  
så	  pointer	  der	  vedrører	  fx	  periode	  eller	  genre	  kommer	  undervejs	  i	  artiklen.	  
	  
Kronikken	  
Kronikken	  indeholder	  altid	  et	  krav	  om	  redegørelse,	  karakteristik	  af	  argumentationsformen	  og	  diskus-‐
sion	   af	   tekstens	   (eller	   teksternes)	   synspunkter.	   Årets	   censorevalueringer	   peger	   især	   på,	   at	   der	   bør	  
være	  mere	  fokus	  på	  disse	  fire	  ting:	  
	  	  

-‐ Indledning	  –	  skal	  præsentere	  både	  emne	  og	  tekst	  og	  skal	  være	  vinklet	  
-‐ Redegørelsen	  skal	  hæve	  sig	  over	  teksten	  og	  have	  blik	  for	  det	  centrale;	  redegørelsen	  skal	  være	  

hierarkiseret,	  dvs.	  ikke	  kronologisk	  og	  refererende	  
-‐ Karakteristikken	  skal	  1)	  gøre	  brug	  af	  relevante	  fagbegreber,	  2)	  udspringe	  naturligt	  af	  indled-‐

ningen	  og	  redegørelsen	  og	  3)	  lede	  ind	  i	  diskussionen	  
-‐ Diskussionen	   skal	   være	   engageret	   og	   have	   substans	   (gerne	   –	   men	   ikke	   nødvendigvis	   –	  

(dansk)faglig);	  diskussionen	  skal	  desuden	  frigøre	  sig	  fra	  teksten	  og	  have	  fokus	  på	  emnet	  	  
	  
Flere	  censorer	  påpeger,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  kronikstilen	  i	  stigende	  grad	  udarter	  til	  en	  analyse-‐
opgave	  med	  tekstmaterialet	  i	  fokus	  og	  ikke	  en	  emnefokuseret	  kronik	  	  	  	  	  	  
Som	  udgangspunkt	  er	  det	  vigtigt	  at	  forsøge	  at	  definere	  nogle	  rammer	  for	  kronikgenren.	  Centralt	  er	  det,	  
at	  den	  virkelige	  verdens	  kronik	  kan	  have	  utallige	  udformninger	  og	  bevæge	  sig	  fra	  nøgtern	  analyse	  og	  
stramt,	  sagligt	  fokus	  til	  det	  essayistisk	  reflekterende.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  formen,	  der	  konstituerer	  genren,	  
hvad	  er	  det	  så?	  Hvilke	  fællesnævnere	  kan	  man	  finde	  ved	  at	  sammenholde	  en	  mængde	  stærkt	  forskel-‐
ligartede	  kronikker	  fra	  fx	  Jyllands-‐Posten,	  Weekendavisen,	  Kristeligt	  Dagblad	  og	  Politiken?	  Den	  vigtig-‐
ste	   fællesnævner	  er,	  at	  de	  alle	  sammen	  forholder	  sig	   til	  et	  specifikt	  emne	  og	   indtager	  et	  standpunkt,	  
der	  som	  oftest	  finder	  sin	  form	  ved	  at	  blive	  skrevet	  op	  mod	  modsatte	  holdninger	  til	  det	  samme	  emne.	  I	  
den	  virkelige	  verden	  skriver	  man	  altså	  en	  kronik,	  hvis	  man	  har	  noget	  på	  hjerte	  og	  vil	  vinde	  tilslutning	  
til	   sit	   synspunkt.	   Forudsætningen	   for	   at	   vinde	   sin	   læsers	   tilslutning	   er	   imidlertid,	   at	   læseren	   har	   et	  
elementært	  kendskab	   til	   den	   sag,	  man	  udtaler	   sig	  om.	  Derfor	  må	  en	  kronik	   som	  udgangspunkt	  altid	  
etablere	   en	   forståelsesramme	   for	   læseren	  og	  præsentere	   emnet	  og	   evt.	  modsynspunkter.	  Kronikken	  
må	  hverken	  i	  skolesammenhæng	  eller	  i	  en	  autentisk	  mediesammenhæng	  være	  indforstået.	  	  
Dét,	  undervisningen	  i	  kronikskrivning	  skal	  sigte	  på,	  er	  at	  træne	  eleverne	  til	  1)	  at	  forholde	  sig	  til	  et	  em-‐
ne	  og	  vise,	  at	  de	  har	  noget	  på	  hjerte,	  2)	  at	  forholde	  sig	  til	  andres	  synspunkter	  på	  samme	  sag,	  3)	  at	  sikre	  
sig	   deres	   læsers	   forståelse	   gennem	   den	   klare	   redegørelse	   og	   karakteristik.	   Et	   af	   problemerne	  med	  
kronikopgaverne	  er	  som	  nævnt,	  at	  de	  er	  for	  fokuserede	  på	  tekstmaterialet.	  Det	  kan	  være	  en	  god	  idé	  at	  
lære	   eleverne,	   at	   de	   i	   før-‐skrivningsfasen	   skal	   forholde	   sig	   til,	   at	   emnet	   skal	   være	   i	   fokus.	   Før	   selve	  
skrivearbejdet	   påbegyndes	   bør	   eleven	   efter	   at	   have	   læst	   tekstmaterialet	   en	   enkelt	   gang	   og	   nærlæst	  
opgaveformuleringen	   lave	   en	   brainstorm	   over	   spørgsmålene:	   Hvad	   ved	   jeg	   om	   dette	   emne?	   Hvilke	  
holdninger	  har	  jeg	  til	  dette	  emne,	  og	  hvilke	  modsynspunkter	  (hypotetiske	  eller	  konkrete,	  fx	  i	  tekstma-‐
terialet)	  er	  der	  til	  dem?	  Hvilken	  indfaldsvinkel	  kan	  jeg	  anlægge	  på	  emnet,	  så	  jeg	  undgår	  at	  strande	  i	  en	  
’jeg-‐synes’-‐diskussion	  uden	  (faglig)	  substans?	  Herved	  får	  eleven	  skabt	  en	  bred	  forståelse	  af	  emnet	  og	  
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de	   forskellige	   tilgange,	  man	  kan	  have	   til	  det.	  Først	  herefter,	   i	   lyset	  af	  den	  blotlagte	   forforståelse,	  bør	  
eleven	  nærlæse	  tekstmaterialet	  med	  den	  forestående	  redegørelse,	  karakteristik	  og	  diskussion	  for	  øje.	  	  
Den	  store	  opgave	  –	  og	  det	  er	  her,	  det	  oftest	  går	  galt	  i	  kronikbesvarelserne	  –	  er	  nu	  at	  disponere	  sin	  vi-‐
den,	  iagttagelser	  og	  synspunkter,	  så	  man	  sikrer:	  
	  

- Et	  anslag,	  der	  klart	  og	   fængende	  sætter	   læseren	   ind	   i	   emnet,	  præsenterer	   tekstmaterialet	  og	  
evt.	  kort	  opridser	  forskellige	  positioner	  i	  forholdet	  til	  emnet;	  m.a.o.:	  et	  anslag	  der	  giver	  læseren	  
”et	  elementært	  kendskab	  til	  den	  sag,	  man	  udtaler	  sig	  om”	  	  	  

- En	  fokuseret	  redegørelse	  og	  karakteristik,	  der	  myndigt	  tager	  læseren	  i	  hånden	  og	  præcist	  viser	  
hvad,	  tekstmaterialet	  har	  at	  sige	  om	  emnet	  og	  hvordan,	  det	  kommer	  til	  udtryk	  	  

- En	  diskussion,	  der	  naturligt	  vokser	  ud	  af	  både	  anslaget	  og	  tekstgennemgangen	  med	  det	  formål	  
at	  udfolde,	  hvad	  man	  har	  på	  hjerte;	  her	  drager	  eleven	  nytte	  af	  sin	  brainstorm,	  men	  må	  samtidig	  
være	  bevidst	  om,	  at	  det	  væsentlige	  ikke	  er	  at	  få	  det	  hele	  med,	  men	  at	  vinkle	  sin	  diskussion,	  så	  
den	   afspejler,	   at	  man	  har	   overblik	   over	   emnet	   og	   evner	   at	   formulere	   sig	   levende,	   engageret,	  
målrettet	  og	  overbevisende.	  	  	  

	  
Det	  kan	  opstilles	  i	  denne	  lapidariske	  og	  elevvenlige	  oversigt:	  
	  
Anslag:	  Hvad	  er	  emnet?	  
Redegørelse:	  Hvad	  siger	  teksten	  om	  emnet?	  
Karakteristik:	  Hvordan	  forholder	  teksten	  sig	  til	  emnet?	  	  
Diskussion:	  Hvordan	  forholder	  jeg	  mig	  til	  emnet	  (og	  tekstens	  synspunkter?)	  
	  
Som	  i	  den	  virkelige	  verdens	  kronikker	  har	  eleven	  frihed	  til	  at	  møblere	  sin	  kronik,	  som	  han	  eller	  hun	  vil.	  
Dispositionen	  ovenfor	  sikrer,	  at	  kronikken	  1)	  lever	  op	  til	  de	  grundlæggende	  genrekrav,	  2)	  er	  formid-‐
lingsbevidst	  og	  3)	  er	  vinklet.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  betone	  overfor	  eleverne,	  at	  dispositionen	  ikke	  fungerer	  
som	  en	  spændetrøje,	  men	   tværtimod	  giver	  dem	  råderum	  til	  at	  arbejde	  selvstændigt	  og	  kreativt	  med	  
sproget	  og	  strukturen.	  
	  
Årets	  censorevalueringer	  åbenbarede,	  at	  der	   i	  de	  enkelte	  klasser	  er	  blevet	  arbejdet	  meget	   forskelligt	  
med	  opgavekravet	  ”giv	  en	  karakteristik	  af	  argumentationsformen”.	  Centralt	  er	  det,	  at	  karakteristikken	  
ikke	  står	  som	  et	  isoleret	  afsnit	  i	  sammenhængen,	  men	  enten	  er	  skrevet	  sammen	  med	  eller	  direkte	  ud-‐
springer	  af	  tekstredegørelsen.	  For	  at	  kunne	  udfolde	  en	  fyldestgørende	  karakteristik	  er	  det	  altså	  vigtigt,	  
at	  eleverne	  har	  overblik	  over	  redegørelsens	  funktion.	  
	  
En	  redegørelse	  fokuserer	  på	  hvad,	  teksten	  siger,	  og	  redegørelsens	  formål	  er	  at	  formidle	  dette	  tekstind-‐
hold	  på	  en	  klar,	  præcis	  og	  koncentreret	  måde	  og	  tage	  hensyn	  til,	  at	  læseren	  hverken	  har	  forudgående	  
kendskab	  til	  teksten	  eller	  emnet.	  Den	  gode	  redegørelse	  skal	  altså	  hæve	  sig	  over	  tekstmaterialet	  og	  bør	  
slå	  ned	  på	  de	  mest	  centrale	  pointer	  først.	  Gode	  redegørelser	  er	  ofte	  bygget	  op	  om	  formuleringer	  som:	  
”Teksten	  fokuserer	  først	  og	  fremmest	  på...”,	  ”Det	  primære	  synspunkt	  er...”,	  ”Den	  helt	  centrale	  problem-‐
stilling	  finder	  vi	  i	  formuleringen...”,	  ”Centralt	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  det…”.	  For	  at	  sikre	  sig	  læserens	  
fulde	  forståelse	  af	  teksten,	  skal	  eleven	  i	  sin	  redegørelse	  huske	  de	  grundlæggende	  regler:	  
	  

- citér	  centrale	  passager	  (ikke	  et	  eksplicit	  krav,	  men	  det	  må	  anbefales)	  
- vær	  objektiv	  
- undgå	  at	  referere	  teksten	  kronologisk	  
- undgå	  at	  overtage	  tekstens	  sprogtone	  
- henvis	  løbende	  til	  teksten/forfatteren	  
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At	  karakterisere	  vil	  sige	  at	  slå	  ned	  på	  særegne	  træk.	  Når	  opgaven	  kræver	  en	  karakteristik	  af	  argumen-‐
tationsformen,	  stiller	  den	  altså	  en	  forventning	  om,	  at	  eleven	  kan	  gennemskue	  hvordan	  tekstmaterialet	  
formidler	  og	  forfægter	  sine	  synspunkter.	  Det	  bør	  i	  den	  daglige	  undervisning	  betones,	  at	  sagprosatek-‐
ster,	  debatterende	  tekster,	  kronikker	  o.l.	  ligesom	  skønlitterære	  tekster	  taler	  med	  deres	  egne	  stemmer.	  
Begrebet	   ’argumentationsform’	   er	   i	   denne	   sammenhæng	   meget	   rummeligt	   og	   dækker	   såvel	   tek-‐
stens/teksternes	   særlige	   sproglige	   og	   stilistiske	   som	   argumentatoriske	   kendetegn.	   Karakteristikken	  
kan	  fx	  fokusere	  på:	  
	  

- appelformer:	  patos,	  etos,	  logos	  	  
- argumentation:	  påstand,	  belæg,	  hjemmel	  (evt.	  styrkemarkører,	  rygdækning,	  gendrivelse)	  
- argumentationstyper,	  f.eks.:	  mængdeargument,	  ekspertargument,	  deskriptionsargument,	  erfa-‐

ringsargument,	  skræmmeargument	  
- brug	  af	  eksempler	  
- ironi	  
- sarkasme	  
- humor	  
- ordspil	  
- bevidst	  brug	  af	  parataktiske	  eller	  hypotaktiske	  sætningsstrukturer	  –	  eller	  skift	  mellem	  disse	  
- brug	  af	  farvede,	  forstærkende	  eller	  indignerede	  adjektiver	  
- retoriske	  spørgsmål	  
- intertekstualitet	  
- iøjnefaldende	  brug	  af	  tegn	  
- høj	  stil	  (højt	  lixtal	  og	  mange	  fremmedord/tekniske	  begreber/fagterminologi)	  
- lav	  stil	  (lavere	  lixtal,	  brug	  af	  jargon,	  bandeord,	  latrinære	  og	  vulgære	  udtryk)	  
- brug	  af	  troper	  og	  figurer	  
- diskurs	  

	  
Helt	  afgørende	  er	  det,	  at	  eleverne	  ikke	  tror,	  det	  gælder	  om	  at	  vride	  så	  meget	  ud	  af	  teksten	  som	  muligt,	  
men	  meget	  nøje	  afgør,	  hvad	  der	  er	  centralt	  for	  netop	  denne	  teksts	  måde	  at	  formidle	  sine	  budskaber	  på.	  
For	  at	  få	  sammenhæng	  i	  kronikkens	  enkeltdele	  kan	  der	  være	  en	  pointe	  i	  at	  kombinere	  dele	  af	  redegø-‐
relsen	   for	   tekstens	  synspunkter	  med	  karakteristikken	  af	   tekstens	  argumentationsform.	  Fx	  er	  det	  op-‐
lagt	  at	  bruge	  Toulmins	  begrebsapparat,	  når	  man	  i	  redegørelsen	  slår	  ned	  på	  de	  centrale	  pointer.	  Det	  er	  
ødelæggende	  for	  strukturen	  og	  dræbende	  kedsommeligt	  at	   læse	  en	  kronik,	  der	  først	  fremdrager	  tek-‐
stens	  hovedpåstande	  og	  belæg	  og	  herefter	  i	  et	  nyt	  afsnit	  skriver:	  ”Teksten	  består	  af	  en	  række	  påstande	  
og	  belæg	  og	  gør	  brug	  af	  styrkemarkører	  og	  rygdækning.	  Tekstens	  påstand	  er…”	  Denne	  type	  redundans	  
forekommer	  i	  mange	  eksamenskronikker	  og	  må	  først	  og	  fremmest	  tilskrives,	  at	  eleverne	  er	  for	  forhip-‐
pede	  på	  at	  vise	  hvor	  meget,	  de	  kan	  læse	  ud	  af	  teksterne,	  og	  derfor	  glemmer	  at	  være	  opmærksomme	  på	  
både	   strukturen	   og	   formidlingen.	   Fagbegreberne	   skal	   bruges	   naturligt	   i	   sammenhængen,	   ikke	   som	  
prædikater	  der	  viser,	  hvor	  mange	  danskfaglige	  termer,	  man	  har	  lært	  i	  timerne.7	  
	  	  
Mange	   censorer	   har	   igen	   i	   år	   kritiseret	   kronikkernes	   diskussioner	   for	   at	   savne	   engagement	   og	   sub-‐
stans.	  Som	  nævnt	  kan	  et	  grundigt	  arbejde	  med	  dispositionen	  i	  før-‐skrivefasen	  være	  en	  effektiv	  måde	  at	  
sikre	  dels	   sammenhæng	  mellem	  diskussionen	  og	  de	   redegørende	  og	  karakteriserende	  afsnit,	   dels	   at	  
diskussionen	  markerer	  nogle	  tydelige	  og	  velturnerede	  holdninger	  til	  emnet.	  For	  at	  overbevise	  sin	  læ-‐
ser	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  som	  skribent	  forankrer	  sin	  argumentation	  i	  en	  saglig	  og	  faglig	  tilgang	  til	  em-‐
                                                
7 I Skriftlig dansk stx 2011. Råd og vink s. 21-22 kan man finde eksempler på sammenskrivning af redegørelse og 
karakteristik. 



 24 

net.	  Her	  kan	  man	  trække	  veksler	  på	  spørgsmålet	  til	  den	  indledende	  brainstorm:	  ”Hvilke	  (dansk)faglige	  
begreber	  og	  indfaldsvinkler	  kan	  jeg	  lægge	  på	  emnet?	  Hvordan	  giver	  jeg	  mine	  synspunkter	  den	  klareste	  
og	  mest	  overbevisende	   form?”.	  En	  af	   lærerens	   fornemste	  opgaver	   i	  arbejdet	  med	  kronikken	  er	  at	  bi-‐
bringe	   eleverne	   en	   forståelse	   af,	   hvor	   vigtigt	   det	   er	   at	   skrive	  målrettet	   og	   fokuseret;	   den	   afgørende	  
forudsætning	  for	  at	  kunne	  skrive	  målrettet	  er,	  at	  man	  kender	  sit	  mål	  og	  vejen	  frem	  mod	  det.	  	  
	  
Essayet	  
	  

”Det	  er	  jo	  det	  de	  bedste	  essayister	  kan:	  Anfægte,	  udfordre	  og	  sætte	  sig	  selv	  på	  spil	  
og	  skrift	  med	  en	  gennemborende	  kraft,	  der	  i	  sine	  bedste	  stunder	  minder	  om	  en	  af	  
de	   svingende	  blykugler,	  man	   i	   gamle	  dage	   smadrede	  bygninger	  med.”	   (Jens	  An-‐
dersen:	  Blykuglen	  Elsa	  Gress,	  Berlingske	  Tidende	  28.7.	  2012)	  	  

	  
Essayet	  kan	  defineres	  som	  tanker	  og	  erkendelsesproces	  sat	  i	  (kunstnerisk)	  form.	  Essayets	  drivkraft	  er	  
en	  grundlæggende	  undren,	  der	  manifesterer	  sig	  i	  overvejelser,	  refleksioner	  og	  en	  undersøgende	  tilgang	  
til	  emnet:	  Hvorfor	  er	  sprogbrugen	   i	  medierne	  blevet	  så	  voldelig?	  Hvorfor	  drages	  vi	  mod	  det	  pinlige	   i	  
dagens	   underholdningsprogrammer?	   En	   af	   genrens	   styrker	   i	   en	   gymnasial	   sammenhæng	   er,	   at	   den	  
giver	  eleven	  en	  større	  frihed	  i	  forhold	  til	  både	  emne,	  form,	  sprog	  og	  tekstinddragelse	  end	  den	  litterære	  
artikel	  og	  kronikken.	  Denne	   frihed	  er	  efter	  censorevalueringerne	  at	  dømme	  også	  genrens	  akilleshæl,	  
fordi	  den	  kan	  være	  svær	  at	  forvalte	  for	  eleverne.	  Som	  det	  fremgår	  af	  censorevalueringerne,	  stiller	  es-‐
sayet	  samtidig	   læreren	  (og	  censorerne)	  overfor	  en	  række	  udfordringer,	   fordi	  der	   ikke	   i	   samme	  grad	  
som	  i	  de	  to	  andre	  genrer	  kan	  opstilles	  formelle	  ’regler’	  –	  friheden	  kan	  ikke	  sættes	  på	  formel.	  
	  
I	  lighed	  med	  sidste	  år	  peger	  evalueringerne	  på	  tre	  grundlæggende	  problemer	  ved	  essaybesvarelserne:	  
1)	  de	  har	  svært	  ved	  at	  tage	  afsæt	  i	  tekstmaterialet	  og	  ender	  med	  at	  redegøre	  for	  teksterne	  fremfor	  at	  
bruge	  dem	  som	  springbræt	   til	   de	   selvstændige	   refleksioner,	  2)	   abstraktionsniveauet	   er	   for	   lavt;	   ele-‐
verne	  er	  ikke	  faglige	  nok	  i	  deres	  overvejelser	  og	  refleksioner	  og	  evner	  ikke	  at	  foretage	  den	  påkrævede	  
bevægelse	  fra	  konkret	  til	  abstrakt,	  3)	  tilgangen	  til	  emnet	  er	  for	  ustruktureret	  og	  uselvstændig.	  Det	  kan	  
sammenfattes	  i	  fire	  fokuspunkter:	  
	  

-‐ Anslag	  –	  skal	  afgrænse,	  motivere	  og	  anlægge	  en	  vinkel	  på	  emnet	  
-‐ Tekstpræsentation-‐	  og	  anvendelse	   –	   teksten	   skal	   fungere	   som	  et	  naturligt	   springbræt	   for	  

elevens	  egne	  refleksioner;	  der	  skal	  være	  fokus	  på	  at	  uddrage	  de	  ting	  af	  teksten,	  der	  er	  centrale	  
i	  forhold	  til	  emnet	  og	  ens	  egne	  overvejelser.	  	  	  

-‐ Konkret	  –	  abstrakt	  –	  ”I	  essayet	  mødes	  det	  personlige	  og	  det	  saglige”	  (Karen	  Thygesen):	  der	  
skal	  være	  en	  bevægelse	  mellem	  sansning	  /	  iagttagelse	  (konkret)	  og	  tanker	  /	  overvejelser	  /	  re-‐
fleksioner	  (abstrakt);	  dybde	  og	  lødighed	  kan	  sikres	  gennem	  anvendelse	  af	  faglig	  viden	  med	  re-‐
levans	   for	  emnet	   (foruden	  danskfaglig	  viden	  kan	  det	  være	  viden	   fra	   fx	   filosofi,	   samfundsfag,	  
historie,	  psykologi,	  religion	  og	  oldtidskundskab)	  	  

-‐ Det	  personlige	  -‐	  ”Jeg	  er	  altså,	  kære	  læser,	  selv	  indholdet	  i	  min	  bog”	  (Montaigne):	  essayet	  skal	  
have	  personlighed;	  personligheden	  kan	  fx	  komme	  til	  udtryk	  gennem	  sproget	  og	  tonen	  og	  en	  
original,	  gerne	  overraskende,	  vinkling.	  Essayisten	  skal	  være	  synlig	   i	  sit	  essay.	  Det	  personlige	  
må	  ikke	  forveksles	  med	  det	  private	  og	  selvudleverende;	  læseren	  må	  ikke	  tænke:	  ”Hvad	  kom-‐
mer	  det	  mig	  ved?”	  	  	  	  

	  
Det	  store	  kunststykke	  i	  essayet	  er	  at	  formulere	  sin	  undren	  og	  sine	  refleksioner	  på	  en	  måde,	  så	  læseren	  
hele	  tiden	  kan	  følge	  med.	  Gennem	  skriften	  skal	  man	  skabe	  en	  art	  orden	  i	  det	  kaos	  af	  spørgsmål,	  der	  kan	  
knytte	  sig	  til	  spørgsmål,	  der	  er	  så	  åbne	  som	  dem,	  opgavesættene	  stiller.	  Det	  stiller	  store	  krav	  til	  struk-‐
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turen	  og	  ikke	  mindst	  kræver	  det,	  at	  essayisten	  –	  og	  eleven	  –	  har	  noget	  at	  reflektere	  over.	  Læreren	  bør	  
betone	  overfor	  eleverne,	  at	  de	  ikke	  bør	  vælge	  essayopgaven,	  hvis	  de	  ikke	  føler,	  de	  har	  noget	   interes-‐
sant	  at	  skrive	  om,	  og	  en	  spændende	  og	  personlig	  vinkel,	  de	  kan	  anlægge	  på	  emnet.	  
For	  at	  sikre,	  at	  eleverne	  har	  et	  fundament	  at	  skrive	  ud	  fra,	  vil	  essayopgaven	  altid	  indeholde	  et	  krav	  om,	  
at	  eleven	   tager	  udgangspunkt	   i	  det	   foreliggende	   tekstmateriale	  og	  på	  den	  baggrund	  overvejer	  en	  af-‐
grænset	  problemstilling.	  Det	  centrale	  spørgsmål	  er	  hvor	  meget	  og	  hvordan,	  eleven	  skal	  tage	  udgangs-‐
punkt	  i	  tekstmaterialet,	  og	  hvor	  i	  essayet,	  teksten	  skal	  præsenteres	  og	  bruges	  som	  afsæt	  for	  overvejel-‐
ser	  og	  refleksioner.	  Afgørende	  er	  det,	  at	  materialet	  behandles	  ud	  fra	  det,	  der	  er	  fokus	  i	  essayet;	  det	  er	  
vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  ikke	  skal	  foretages	  en	  udtømmende	  gennemgang	  eller	  analyse	  af	  tekstma-‐
terialet.	  Det	  skal	  imidlertid	  være	  klart	  for	  læseren	  hvor	  og	  hvornår,	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  tekstma-‐
terialet,	  det	  inddrages,	  eller	  der	  perspektiveres	  til	  det.	  Der	  er	  for	  eleven	  væsentlige	  frihedsgrader	  mht.	  
hvordan	  tekstmaterialet	  inddrages,	  men	  det	  skal	  ikke	  gøres	  skjult,	  hentydet	  eller	  implicit.	  Omvendt	  må	  
overvejelserne	  i	  essayet	  ikke	  være	  for	  afhængige	  af	  tekstforlægget,	  det	  skal	  netop	  danne	  udgangspunkt	  
for,	  ikke	  rammer	  om	  elevens	  refleksioner	  over	  emnet.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  forventning	  om,	  hvor	  i	  essayet	  
tekstmaterialet	   skal	  præsenteres.	   I	  de	   fleste	   tilfælde	  vil	   tekstmaterialet	  blive	  bragt	  på	  banen	   tidligt	   i	  
besvarelsen,	  men	  hvis	  det	  bliver	  udført	  smidigt	  og	   i	  naturlig	  samklang	  med	  essayets	  helhed	  og	  over-‐
ordnede	   komposition,	   kan	   præsentationen	   uden	   problemer	   blive	   foretaget	   senere,	   så	   længe	   det	   for	  
læseren	   står	   klart,	   at	   essayets	   tankerækker	   og	   overvejelser	   er	   udsprunget	   af	   de	   problemstillinger,	  
tekstmaterialet	  også	  belyser.	  
	  
Refleksion	  og	  diskussion	  
Som	  det	   fremgår	   ovenfor,	   udtrykker	   en	  del	   censorer	   tvivl	   om,	   hvordan	  man	   reflekterer	   på	   skrift	   og	  
ikke	  mindst,	  hvordan	  man	  underviser	  eleverne	  i	  at	  reflektere.	  Kendetegnende	  for	  refleksionen	  er	  den	  
naturlige	  bevægelse	  fra	  det	  konkret	  beskrivende	  til	  det	  abstrakt	  reflekterende:	  At	  man	  rejser	  et	  over-‐
ordnet	  spørgsmål	  på	  baggrund	  af	  en	  noget	  konkret	  og	  virkeligt.	  	  
Det	  konkrete	  kan	  være:	  	  

-‐ personlige	  oplevelser	  (ikke	  private)	  
-‐ sanset	  virkelighed	  
-‐ eksempler	  fra	  kunstens	  verden	  (fx	  film	  eller	  litteratur)	  
-‐ aktuelle	  problemstillinger	  (politiske,	  sociale,	  mediemæssige,	  kulturelle….)	  
-‐ historiske	  problemstillinger	  med	  relevans	  for	  emnet	  (holocaust,	  9/11,	  JFK…)	  

Det	  abstrakte	  kan	  være	  
-‐ filosofiske,	  religiøse,	  samfundsfaglige,	  sociologiske,	  psykologiske,	   litterære	  overvejelser	  og	  re-‐

fleksioner	  
-‐ overvejelser	   og	   refleksioner	   over	   abstrakter	   som	   nationalitet,	   individ	   –	   omverden,	   identitet,	  

medialisering,	  fakta	  –	  fiktion,	  postmodernitet	  	  
-‐ inddragelse	  af	  tænkere	  og	  forfattere	  der	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  emnet	  
-‐ begreber	  og	  fagtermer;	  eleven	  skal	   i	  sine	  abstrakte	  refleksioner	  forsøge	  at	  begrebsliggøre	  det	  

konkrete.	  
	  
Også	   indenfor	   andre	   genrer,	   fx	   blogindlæg,	   ledere,	   kommentarer	   o.l.,	   er	   det	   ofte	   snarere	   reglen	   end	  
undtagelsen,	  at	  der	  foretages	  er	  bevægelse	  mellem	  det	  konkrete	  og	  det	  abstrakte.	  Man	  bør	  i	  arbejdet	  
med	  essayskrivning	  give	  eleverne	  masser	  af	  eksempler	  på,	  hvordan	  man	  kan	  skrive	  reflekterende	  og	  
essayistisk.	  Her	  følger	  to	  eksempler,	  begge	  skrevet	  umiddelbart	  efter	  massakren	  på	  Utøya,	  der	  belyser	  
forskellen	  på	  at	  reflektere	  og	  at	  diskutere	  på	  skrift:	  
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Refleksion	  på	  skrift	  –	  et	  eksempel	  
	  
Karl	  Ove	  Knausgård:	  af:	  Mit	  Fædreland	  	  	  
	  
(…)	  
Jeg	  har	  set	  uendelig	  mange	  mord	  og	  drab	  i	  mit	  liv.	  Jeg	  har	  set	  uendelig	  mange	  sønderbombede	  huse,	  
blødende	  og	  grædende	  mennesker.	   Jeg	  har	  set	  massakrer.	   Jeg	  har	  set	  hungerkatastrofer,	  bilulykker,	  
store	  togulykker	  og	  flyulykker.	  Jeg	  har	  set	  terrorangreb.	  Jeg	  har	  set	  det	  på	  film,	  som	  fiktion,	  og	  jeg	  har	  
set	  det	  som	  billeder	  fra	  virkeligheden,	  på	  tv-‐skærme,	  dataskærme	  og	  i	  aviser.	  Det	  har	  vi	  alle	  sammen.	  
Det	  er	  en	  del	  af	  vores	  hverdag,	  og	  vi	  ser	  det	  så	  ofte,	  at	  vi	  er	  fuldstændig	  immune	  over	  for	  det.	  Det	  må	  
vi	  være,	  al	  den	  lidelse,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  hvert	  eneste	  af	  den	  slags	  billeder,	  kan	  vi	  ikke	  tage	  ind	  i	  
os,	  det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  Men	  vi	  ved,	  at	  den	  er	  der,	  for	  hvis	  en	  af	  vore	  nærmeste	  dør,	  er	  sorgen	  så	  
stor	  og	  altudslettende,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  leve	  videre.	  Den	  sorg	  findes	  i	  alle	  disse	  billeder.	  
Men	  det	  er	  ikke	  vores	  sorg.	  Det	  er	  de	  andres.	  
Og	  disse	  billeder	  bliver	  fiktion	  for	  os.	  De	  er	  ikke	  forbundet	  med	  vores	  egen	  virkelighed.	  De	  første	  bil-‐
leder	  fra	  attentatet	  i	  Oslo,	  hvor	  hele	  regeringskvartalet	  var	  blevet	  sprængt	  i	  stykker,	  lignede	  alle	  andre	  
billeder	  af	  sønderbombede	  huse,	  som	  er	  blevet	  vist	  på	  tv-‐skærmene	  de	  sidste	  årtier,	  og	  den	  fortrolig-‐
hed	  med	  det	  fremmede,	  som	  alle	  disse	  billeder	  har	  skabt,	  overskyggede	  fuldstændig	  det	  kendte:	  Oslo,	  
Regjeringskvartalet,	  VG-‐huset.	  
Det	  var	  måske	  derfor,	  alle	  de	  første	  kommentarer	  handlede	  om	  al-‐Qaeda	  og	  muslimsk	  terror,	  altså	  det	  
fremmede.	  Og	  det	  var	  måske	  derfor,	  jeg	  sad	  bag	  i	  taxaen	  og	  læste	  aviserne	  på	  min	  mobiltelefon,	  mens	  
vi	  kørte	  gennem	  den	  danske	  skumring,	  uden	  at	  være	  oprørt,	  uden	  at	  være	  sorgfuld,	  men	  snarere	  op-‐
givende:	  så	  skete	  det	  altså	  også	  hos	  os.	  
Det	  var	  mit	  fædreland,	  der	  var	  blevet	  bombet,	  og	  ikke	  kun	  det,	  men	  selve	  landets	  politiske	  centrum	  og	  
kerne.	  Alligevel	  var	  der	  noget	  fjernt,	  noget	  næsten	  uvirkeligt	  over	  det.	  Det	  blev	  forstærket	  af	  billeder-‐
ne,	  der	   forestillede	  bygninger,	   ikke	  mennesker,	  det	  symbolske	  ved	  bombemålet,	  den	  politiske	  magt,	  
som	  er	  en	  abstraktion.	  
Virkeligheden	  er	  ikke	  et	  billede	  af	  virkeligheden.	  
Virkeligheden	  er	  det,	  vi	  kan	  tage	  og	  føle	  på.	  
Der	  findes	  ingen	  menneskehed,	  der	  findes	  kun	  mennesker,	  og	  for	  os	  alle	  sammen	  er	  det	  vores	  nærme-‐
ste.	  Den,	  man	  er	  gift	  med,	  de	  børn,	  man	  har.	  Børnebørn,	  venner,	  kolleger.	  Dem,	  vi	  sidder	  sammen	  med	  
i	  toget,	  dem,	  vi	  går	  forbi	  på	  stationen,	  den	  unge	  mand	  i	  jernbanekiosken.	  Dem,	  vi	  kan	  se	  ind	  i	  øjnene.	  
Og	  hvad	  er	  det	  så,	  vi	  ser?	  Hvad	  er	  det,	  som	  vil	  strømme	  imod	  mig,	  hvis	  jeg	  rejser	  mig	  og	  går	  ud,	  tager	  
elevatoren	  syv	  etager	  ned,	  åbner	  yderdøren	  og	  træder	  ud	  i	  mylderet	  af	  mennesker	  på	  Triangeltorget	  i	  
Malmö?	  Overalt	  vil	  der	  glide	  øjne	  forbi,	  de	  vil	  lyse	  som	  små	  lygter	  i	  de	  voksnes	  ellers	  stive,	  grove	  an-‐
sigter,	  og	  de	  vil	  lyse	  som	  små	  lygter	  i	  de	  ufærdige,	  bløde	  og	  glatte	  barneansigter,	  og	  hver	  gang	  jeg	  ser	  
ind	  i	  et	  af	  dem,	  får	  jeg	  en	  fornemmelse	  af	  et	  særligt	  nærvær.	  
Det	  nærvær,	  der	  er	  synligt	  i	  øjnene,	  skabes	  ikke	  af	  følelser,	  heller	  ikke	  af	  tanker,	  men	  af	  noget	  andet.	  
Det	  er	  det,	  der	  er	  dem.	  Ikke	  et	  menneske,	  men	  lige	  netop	  dette	  menneske,	  som	  det	  er	  lige	  her,	  lige	  nu,	  
hvor	  det	  går	  i	  en	  vrimmel	  på	  et	  torv	  i	  en	  svensk	  by,	  hvor	  det	  troede,	  at	  ingen	  så	  det.	  
Dette	  menneske	  har	  et	  navn.	  Dette	  menneske	  har	  en	  familie.	  Dette	  menneske	  har	  en	  verden.	  
Ja,	  dette	  menneske	  er	  en	  verden.	  (…)	  
Da	  jeg	  vågnede	  om	  lørdagen,	  var	  det	  første,	  jeg	  gjorde,	  at	  tænde	  for	  pc'en	  og	  gå	  på	  nettet	  for	  at	  læse	  
norske	  aviser.	  Der	  stod,	  at	  over	  firs	  mennesker	  var	  dræbt	  på	  Utøya.	  
At	  en	  og	  samme	  mand	  først	  havde	  udført	  bombeangrebet	  i	  Oslo	  og	  derefter	  var	  taget	  ud	  til	  Utøya	  og	  
havde	  massakreret	  børn	  og	  unge	  mennesker.	  
Han	  havde	  været	  klædt	  ud	  som	  politibetjent.	  
Den	  fortvivlelse,	  der	  kom	  over	  mig,	  var	  pludselig	  og	  vild.	  Det	  var,	  som	  om	  ethvert	  forsvar	  mod	  verden	  
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styrtede	  i	  grus.	  I	  et	  kort	  øjeblik	  forstod	  jeg,	  hvad	  der	  var	  sket.	  Det	  var	  ikke	  længere	  en	  nyhed.	  Det	  var	  
ikke	  længere	  noget,	  der	  var	  sket	  derude,	  noget	  fjernt	  og	  teknisk.	  Nogen	  havde	  gået	  rundt	  på	  en	  lille	  ø	  i	  
Norge	  og	  skudt	  det	  ene	  menneske	  efter	  det	  andet.	  Åh,	  det	  var	  børn	  og	  unge.	  Livene	  derude	  var	  blevet	  
slukket	  et	  for	  et.	  
Åh,	  men	  gud	  i	  himlen,	  liv	  efter	  liv,	  lys	  efter	  lys.	  
Da	  jeg	  rejste	  mig	  og	  gik	  ind	  for	  at	  se	  nyhederne,	  var	  indsigtens	  øjeblik	  forbi.	  Jeg	  fattede	  det	  ikke	  læn-‐
gere.	  Det	   eneste,	   der	   var	   tilbage,	   var	   abstraktioner,	   antallet	   af	   dræbte,	   navnet	   på	   øen,	   hvor	   det	   var	  
sket,	  og	  dertil	  en	  helt	  ufokuseret	  og	  uklar,	  næsten	  mat	  følelse	  af	  sorg.	  (…)	  
Efter	  de	  første	  dages	  næsten	  totale	  mørke,	  hvor	   ingen	  analyser	  var	  mulige,	  er	  den	  mere	   langsigtede	  
bearbejdelse	  af	  det	  mareridt,	  vi	  vågnede	  op	  til	  den	  23.	  juli,	  begyndt.	  Hvad	  var	  det,	  der	  skete,	  hvordan	  
var	  det	  muligt,	  at	  det	  kunne	  ske,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for,	  at	  det	  ikke	  skal	  ske	  igen?	  Det	  er	  de	  spørgsmål,	  vi	  
må	  have	  svar	  på.	  Men	  noget	  har	  vi	  allerede	  fået	  svar	  på.	  Vi	  kan	  have	  tillid	  til	  det	  politiske	  system	  og	  til	  
vore	  politiske	  ledere;	  de	  vidste	  ikke,	  hvad	  der	  ventede	  dem,	  alt,	  hvad	  de	  gjorde,	  var	  improviseret,	  og	  
de	  stod	  deres	  prøve.	  Et	  af	  de	  billeder	  fra	  disse	  dage,	  som	  jeg	  altid	  vil	  huske,	  er	  af	  Jens	  Stoltenberg,	  der	  
omfavner	  en	  af	  de	  unge	  fra	  AUF.	  De	  havde	  filmet	  Stoltenbergs	  ansigt,	  det	  fortrak	  sig	  pludselig	  af	  sorg,	  
og	  et	  øjeblik	  så	  det	  ud,	  som	  om	  de	  klamrede	  sig	  til	  hinanden.	  Da	  øjeblikket	  var	  ovre,	  så	  Jens	  Stolten-‐
berg	  ham	  ind	  i	  øjnene,	  sendte	  ham	  et	  kort	  smil	  og	  gik	  videre.	  Jeg	  græd,	  da	  jeg	  så	  det,	  og	  jeg	  græder	  nu,	  
hvor	  jeg	  skriver	  om	  det.	  En	  anden	  hændelse,	  jeg	  altid	  vil	  bære	  med	  mig,	  er	  fra	  gudstjenesten,	  da	  Stol-‐
tenberg	  holdt	  sin	   tale.	  Han	  nævnte	  et	  navn,	  og	  op	   fra	  kirkestolene	  hævede	  sig	  et	   så	   fortvivlet	   skrig,	  
som	  om	  det	  rummede	  al	  verdens	  fortvivlelse,	  og	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  var	  et	  skrig,	  som	  havde	  lydt	  i	  ver-‐
den,	  så	  længe	  der	  har	  eksisteret	  mennesker.	  Det	  er	  det	  skrig,	  der	  ledsager	  alle,	  som	  dør	  før	  tiden.	  Men	  
det	  var	  ikke,	  da	  tragedien	  blev	  nævnt,	  at	  det	  lød,	  det	  var	  ikke,	  da	  ofrene	  blev	  nævnt,	  at	  det	  lød,	  nej,	  det	  
lød,	  da	  et	  bestemt	  navn	  blev	  nævnt.	  De	  kendte	  ham,	  det	  var	  derfor,	  de	  pludselig	  oplevede,	  hvad	  de	  
havde	  mistet.	  Sådan	  fik	  vi	  også	  lov	  at	  opleve	  det.	  (…)	  
	  
(Weekendavisen	  fredag	  den	  19.	  august	  2011)	  
	  
Karakteristisk	  for	  Knausgårds	  måde	  at	  reflektere	  på	  er:	  

-‐ den	  personlige	  tilgang	  til	  22.7.;	  refleksionerne	  er	  tydeligt	  forankret	  i	  forfatterens	  ’jeg’	  og	  jeg’ets	  
oplevelser	  og	  tanker	  i	  tiden	  umiddelbart	  efter	  angrebene	  i	  Oslo	  og	  på	  Utøya	  

-‐ bevægelsen	  mellem	  ’jeg’	  og	  ’os	  alle’;	  forfatteren	  skriver	  sine	  oplevelser	  og	  tanker	  ind	  i	  et	  mere	  
almengyldigt,	  universelt	  perspektiv	  og	  frigør	  sig	  derved	  fra	  ’det	  private’	  

-‐ synliggørelsen	  af	  forfatterens	  overvejelser	  (”…det	  var	  måske	  derfor…”)	  
-‐ de	  metasproglige	  og	  metakommunikative	  formuleringer;	  essayisten	  udtrykker	  eksplicit	  en	  be-‐

vidsthed	  om	  selve	  refleksions-‐,	  produktions-‐	  og	  kommunikationssituationen	  og	  giver	  dermed	  
læseren	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  være	  vidne	  til	  en	  refleksions-‐	  og	  erkendelsesproces,	  der	  foregår	  
samtidig	  med,	  at	  teksten	  bliver	  til.	  Tankerne	  og	  skriften	  er	  intimt	  forbundne	  (”Jeg	  græd,	  da	  jeg	  
så	  det,	  og	  jeg	  græder	  nu,	  hvor	  jeg	  skriver	  om	  det”)	  

-‐ det	  levende,	  billed-‐	  og	  figurrige	  og	  personlige	  sprog;	  Knausgård	  gør	  bl.a.	  brug	  af	  	  
o personificering	  (”Den	  fortvivlelse,	  der	  kom	  over	  mig,	  var	  pludselig	  og	  vild”)	  
o metonymi	  (”Ja,	  dette	  menneske	  er	  en	  verden”)	  
o metaforer	  (”ethvert	  forsvar	  mod	  verden	  styrtede	  i	  grus”)	  
o sammenligninger	  (”Overalt	  vil	  der	  glide	  øjne	  forbi,	  de	  vil	  lyse	  som	  små	  lygter	  i	  de	  voks-‐

nes	  ellers	  stive,	  grove	  ansigter”)	  
o triader	  (”Børnebørn,	  venner,	  kolleger.”)	  
o anaforer	  (”Jeg	  har	  set…	  Jeg	  har	  set…”)	  
o udråb	  (”Åh”)	  
o retoriske	  spørgsmål	  
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-‐ bevægelsen	  mellem	  konkrete	  iagttagelser	  og	  sansninger	  og	  abstrakte	  og	  mere	  teoretisk	  funde-‐
rede	  overvejelser	  og	  spørgsmål	  

o Konkret:	  	  
§ ”billeder	  af	  sønderbombede	  huse”	  
§ ”…havde	  massakreret	  børn	  og	  unge	  mennesker.	  Han	  havde	  været	  klædt	  ud	  som	  

politibetjent.”	  
o Abstrakt:	  

§ billede	  ><	  fiktion	  
§ forholdet	  mellem	  virkeligheden	  og	  billedet	  af	  virkeligheden	  
§ hvad	  er	  virkelighed?	  Hvornår	  er	  virkeligheden	  virkelig	  for	  os?	  
§ hvad	  skaber	  det	  menneskelige	  nærvær?	  	  

	  
	  	  
Diskussion	  på	  skrift	  –	  et	  eksempel	  
	  
Sørine	  Gotfredsen:	  af:	  Lad	  os	  bruge	  Anders	  Breivik	  rigtigt	  	  	  
	  
Det	  seneste	  store	   terrorangreb	   får	   først	  og	   fremmest	  konsekvenser	   for	  Norge,	  men	  det	   får	  også	  be-‐
tydning	  her	  i	  landet.	  Anders	  Breiviks	  blodige	  aktion	  rammer	  frontalt	  ind	  i	  den	  danske	  debat,	  og	  han	  vil	  
blive	   flittigt	  brugt	   i	   argumentationen	   i	  de	   to	   lejre,	  der	   i	   årtier	  har	   skændtes	  om	  den	  multikulturelle	  
udvikling.	  En	  udvikling,	  der	  vedrører	  os	  alle,	  for	  fænomenet	  er	  fyldt	  med	  ideologi	  og	  menneskesyn,	  og	  
mens	  den	  ene	  lejr	  ser	  det	  multikulturelle	  samfund	  som	  en	  smuk	  fremtidsvision	  om	  det	  gode,	  tolerante	  
og	  universelle	  menneske,	  ser	  den	  anden	  det	  overvejende	  som	  en	  utopi.	  Tilmed	  en	  farlig	  utopi,	  der	  på	  
grund	  af	  store	  religiøse	  og	  kulturelle	  forskelle	  kan	  udarte	  til	  vold	  og	  langvarig	  strid.	  Begge	  lejre	  kan	  
bruge	  Breivik	  i	  eget	  ærinde	  og	  gør	  det	  allerede.	  De	  multikulturelle	  tilhængere	  har	  således	  hævdet,	  at	  
det	  er	  de	  nationalt	  sindede	  på	  den	  borgerlige	  fløj,	  der	  med	  deres	  sprogbrug	  og	  kritik	  af	  islam	  er	  med	  
til	  at	  skabe	  en	  mand	  som	  Breivik.	  Og	  samtidig	  afsløres	  fra	  samme	  side	  en	  forbløffende	  mangel	  på	  ind-‐
sigt,	  når	  man	  i	  en	  leder	  i	  Politiken	  kan	  læse	  følgende:	  »I	  fortvivlelse	  og	  afmagt	  må	  vi	  stille	  spørgsmå-‐
let:	  Hvor	  kommer	  alt	  det	  had	  dog	  fra?«	  Et	  meget	  afslørende	  spørgsmål,	  der	  med	  få	  ord	  udstiller	  et	  af	  
de	   helt	   store	   problemer	   i	   tilgangen	   til	   den	  muslimske	   indvandring.	   Nemlig	   at	   visse	   toneangivende	  
stemmer	   aldrig	   for	   alvor	   har	   erkendt,	   hvor	   vanskeligt	   det	   er	   at	   blande	   kulturer,	   hvorpå	  de	   efter	   et	  
angreb	  som	  forleden	  ser	  forbløffede	  op	  og	  spørger:	  Hvorfor	  gør	  mennesker	  sådan	  noget?	  Sagen	  er,	  at	  
vi	  udmærket	  godt	  ved	  hvorfor,	  og	  vi	  har	  vidst	  det	  længe.	  Så	  når	  hele	  den	  pæne	  fløj,	  der	  drømmer	  om	  
en	  multikulturel	   fremtid,	  hævder,	  at	  hadet	   fremprovokeres	  af	   retorikken	  og	  de	  grove	  generaliserin-‐
ger,	  understreger	  det	  blot,	  hvilken	  enorm	  uvilje	  de	  stadig	  nærer	   imod	  at	   forstå	  det	  sande	  omfang	  af	  
problematikken.	  
	  	  
For	  vi	  kan	  ikke	  begribe	  tilstandene	  i	  dag,	  medmindre	  vi	  tager	  både	  historien	  og	  menneskets	  natur	  i	  ed.	  
Historien	   fortæller	   nemlig,	   at	   islamisk	   og	   kristen	   kultur	   altid	   har	   haft	   uhyre	   vanskeligt	   ved	   at	   leve	  
fredeligt	  sammen,	  og	  rækker	  man	  tilbage	  i	  den	  danske	  debat,	  har	  en	  del	  af	  advarslen	  mod	  det	  multi-‐
kulturelle	   samfund	  helt	   fra	  begyndelsen	   i	   80erne	   rummet	  netop	  påmindelsen	  om,	  hvad	  der	   er	   gået	  
forud.	  Når	  Søren	  Krarup	  i	  sin	  tid	  kritiserede	  indvandringen	  og	  udlændingeloven	  fra	  1983,	  hang	  hans	  
bekymring	   uløseligt	   sammen	  med	   historiens	   vidnesbyrd	   om,	   hvilke	   enorme	   problemer	   der	   opstår,	  
når	   kristent	   og	   muslimsk	   menneskesyn	   og	   samfundstænkning	   skal	   sameksistere.	   Konflikten	   løber	  
som	  en	   rød	   tråd	   fra	   tiden	  med	  korstogene	  omkring	  år	  1100	   til	   kampene	  mellem	  Osmannerriget	  og	  
Vesteuropa,	  stridighederne	  på	  Balkan	  og	  i	  dag	  ghettodannelser	  og	  parallelsamfund	  i	  store	  dele	  af	  Eu-‐
ropa.	  Sammenstødet	  skaber	  spændinger	  og	  åben	  kamp,	  og	  når	  pæne	  mennesker	  fra	  Politiken	  og	  om-‐
egn	  nu	  forvirret	  efterspørger	  en	  forklaring	  på	  hadet,	  må	  man	  blot	  minde	  dem	  om,	  at	  de	  har	  fået	  den	  
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for	  længst.	  Men	  de	  har	  ikke	  villet	  lytte.	  Hadet	  stammer	  fra	  de	  samfund,	  vi	  selv	  i	  disse	  år	  skaber.	  Eks-‐
tremismen	  skabes	  gennem	   følelsen	  af	  på	  grund	  af	   indvandring	  at	  være	   truet	  på	  eksistensen,	  og	  det	  
kan	  man	  godt	  affeje	  som	  primitivt	  og	  hysterisk,	  men	  det	  er	  virkeligheden,	  og	  den	  skal	  tages	  alvorligt.	  
Da	  Anders	  Breivik	  havde	  opgivet	  det	  politiske	  system,	  besluttede	  han	  at	  gribe	  til	  mere	  kontante	  mid-‐
ler,	  og	  han	  vil	  sandsynligvis	  blive	  efterfulgt	  af	  andre	  med	  samme	  følelse	  af	  at	  være	  omgivet	  af	  lovgive-‐
re,	  der	  møder	  ethvert	  problem	  med	  talen	  om	  endnu	  mere	  rummelighed.	  I	  lejren,	  hvor	  man	  hylder	  det	  
multikulturelle,	   har	  man	  uendeligt	   svært	   ved	   i	   alvor	   at	   overveje,	   om	  udviklingen	   i	   dag	  mon	   er	   den	  
rigtige,	  og	  i	  stedet	  griber	  man	  til	  de	  velkendte	  midler.	  Fordømmelse	  af	  tonen	  samt	  efterlysning	  af	  me-‐
re	  tolerance.	  (…)	  
	  
(Berlingske	  Tidende	  d.	  29.7.	  2011)	  	  
	  
Karakteristisk	  for	  Gotfredsens	  måde	  at	  diskutere	  på	  er	  

-‐ de	  klare,	  skarptskårne	  og	  prægnante	  synspunkter	  (”Ekstremismen	  skabes	  gennem	  følelsen	  af	  
på	  grund	  af	  indvandring	  at	  være	  truet	  på	  eksistensen,	  og	  det	  kan	  man	  godt	  affeje	  som	  primitivt	  
og	  hysterisk,	  men	  det	  er	  virkeligheden,	  og	  den	  skal	  tages	  alvorligt”)	  

-‐ engagement,	  Gotfredsen	  viser	  gennem	  skriften	  at	  hun	  ’har	  noget	  på	  hjerte’	  og	  brænder	  for	  sin	  
sag	  (”Sammenstødet	  skaber	  spændinger	  og	  åben	  kamp,	  og	  når	  pæne	  mennesker	  fra	  Politiken	  
og	  omegn	  nu	  forvirret	  efterspørger	  en	  forklaring	  på	  hadet,	  må	  man	  blot	  minde	  dem	  om,	  at	  de	  
har	   fået	  den	   for	   længst.	  Men	  de	  har	   ikke	  villet	   lytte.	  Hadet	  stammer	   fra	  de	  samfund,	  vi	   selv	   i	  
disse	  år	  skaber.”)	  

-‐ overblik	   (”den	  multikulturelle	  udvikling”,	   ”	  Historien	   fortæller	  nemlig,	   at…”)	  og	   viden	   (”Kon-‐
flikten	  løber	  som	  en	  rød	  tråd	  fra	  tiden	  med	  korstogene	  omkring	  år	  1100	  til	  kampene	  mellem	  
Osmannerriget	  og	  Vesteuropa,	  stridighederne	  på	  Balkan	  og	  i	  dag	  ghettodannelser	  og	  parallel-‐
samfund	  i	  store	  dele	  af	  Europa”)	  

-‐ den	  tydelige	  brug	  af	  pro	  et	  contra	  (”to	  lejre”,	  ”	  mens	  den	  ene	  lejr	  ser	  det	  multikulturelle	  sam-‐
fund	  som	  en	  smuk	  fremtidsvision	  om	  det	  gode,	  tolerante	  og	  universelle	  menneske,	  ser	  den	  an-‐
den	  det	  overvejende	  som	  en	  utopi”)	  

-‐ de	  personlige	  holdninger	  kommer	  ikke	  til	  udtryk	  gennem	  udtryk	  som	  ”jeg	  synes”	  og	  ”	  jeg	  me-‐
ner”;	   teksten	  er	  klinisk	   renset	   for	  det	  peronlige	  pronomen	   ’jeg’,	   Sørine	  Gotfredsen	  giver	   sine	  
holdninger	  vægt	  gennem	  ordvalget	  og	  stilen	  (”Og	  samtidig	  afsløres	  fra	  samme	  side	  en	  forbløf-‐
fende	  mangel	  på	  indsigt,	  når	  man	  i	  en	  leder	  i	  Politiken	  kan	  læse…”)	  	  

-‐ at	   skribenten	   skjuler	   sit	   ’jeg’	   bag	   et	   ’vi’,	   personlige	   holdninger	   forklædes	   som	   almengyldige	  
sandheder	  (”Sagen	  er,	  at	  vi	  udmærket	  godt	  ved	  hvorfor,	  og	  vi	  har	  vidst	  det	  længe”)	  

	  
Den	   helt	   centrale	   forskel	   på	   at	   diskutere	   og	   at	   reflektere	   er,	   at	   diskussionen	   udtrykker	   et	   tydeligt	  
standpunkt,	   et	   svar	   om	  man	  vil,	  mens	   essayets	   refleksioner	   er	   et	   forsøg	   på	   at	   finde	   svar.	   Essayisten	  
skriver	  sig	  i	  sine	  refleksioner	  frem	  mod	  forståelse	  og	  kredser	  gennem	  skriften	  og	  sine	  bevægelser	  mel-‐
lem	  konkret	  og	  abstrakt	  om	  et	  ’svar’.	  
	  
Hvis	   eleverne	   lærer	   at	   forstå	  og	   imitere	  denne	  personlige	   sammentænkning	  og	   sammenskrivning	   af	  
det	  konkrete	  og	  det	  abstrakte,	  er	  de	  nået	  et	  langt	  stykke	  ad	  vejen	  mod	  at	  beherske	  refleksionen	  og	  es-‐
sayet	  som	  genre.	  Her	  er	  et	  forslag	  til	  en	  skriveøvelse,	  der	  kan	  bruges	  i	  arbejdet	  med	  essayet	  (og	  kro-‐
nikken):	  	  	  
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- Find	  et	  spændende	  emne	  efter	  eget	  valg,	  du	  kan	  evt.	  lade	  dig	  inspirere	  af	  Nyhederne	  eller	  da-‐
gens	  aviser	  

- Skriv	  to	  tekster	  på	  hver	  ½	  side	  ca.,	  hvor	  du	  hhv.	  diskuterer	  emnet	  og	  reflekterer	  over	  emnet.	  
Det	  må	  ikke	  fremgå,	  hvilken	  der	  er	  diskuterende,	  og	  hvilken	  der	  er	  reflekterende	  

- Til	  næste	  dansktime:	  Print	  teksterne	  ud	  og	  sæt	  jer	  i	  grupper	  á	  tre.	  Læs	  hinandens	  tekster	  og	  
giv	  velbegrundede	  bud	  på	  hvilke	  af	  dem	  der	  er	  reflekterende	  og	  diskuterende.	  	  	  	  

	  
Forslag	  til	  elevhenvendte	  tommelfingerregler,	  der	  kan	  bruges	  som	  supplement	  til	  ovenstående:	  	  
	  	  

-‐ Anlæg	  gerne	  en	  lidt	  skæv,	  interessant	  vinkel	  på	  stoffet	  
-‐ I	  essayet	  har	  du	  sproglig	  frihed	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  fx	  stilistiske	  virkemidler;	  brug	  gerne	  troper	  

og	  figurer,	  men	  overdriv	  ikke:	  husk	  at	  du	  er	  essayist,	  ikke	  novellist	  eller	  lyriker	  	  	  	  
-‐ Undgå	  at	  forfalde	  til	  ligegyldige,	  klichéfyldte	  og	  alt	  for	  indlysende	  synspunkter	  og	  udsagn	  
-‐ Sørg	  for	  at	  der	  er	  naturlige,	  glidende	  overgange	  mellem	  de	  enkelte	  afsnit.	  Retoriske	  spørgsmål	  

er	  et	  glimrende	  bindemiddel,	  men	  lad	  være	  med	  at	  overdrive	  brugen	  af	  dem	  	  	  	  	  	  	  
-‐ Sørg	   for	  at	  der	  er	  progression	   i	  dit	  essay:	  essayet	  er	  en	  erkendelsesproces	  på	  skrift.	  Gennem	  

ord	  og	  refleksioner	  skal	  både	  du	  og	  læseren	  blive	  klogere	  på	  emnet.	  	  	  	  	  
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Råd	  og	  vink	  til	  de	  skriftlige	  censorer	  
Der	  har	  i	  årets	  censorevalueringer	  kun	  været	  få	  meldinger	  om	  uenigheder	  i	  voteringen.	  Langt	  hoved-‐
parten	  af	  de	  mange	  voteringer	  på	  censormødet	  er	  tilsyneladende	  forløbet	  helt	  uproblematisk.	  Det	  skal	  
betones,	  at	  store	  principielle	  uenigheder	  i	  brugen	  af	  karakterskalaen,	   forståelsen	  af	  genrerne	  
o.l.	  bør	  afklares	  med	  fagkonsulenten	  på	  censormødet,	  så	  vurderingerne	  ikke	  ender	  som	  kom-‐
promiskarakterer.	  
Størst	  besvær	  synes	  bedømmelsen	  af	  essays	  at	  volde,	  navnlig	  spørgsmålet	  om	  hvordan	  man	  vurderer	  
elevernes	  brug	  af	  relevant	  danskfaglig	  viden	  og	  metode.	  Det	  er	  i	  essayet	  ikke	  afgørende,	  om	  eleverne	  
bruger	  en	  lang	  række	  fagbegreber,	  der	  viser,	  at	  de	  har	  tilegnet	  sig	  danskfaglig	  viden	  i	  løbet	  af	  deres	  tre	  
år	  i	  gymnasiet.	  Danskfagligheden	  afspejler	  sig	  i	  ligeså	  høj	  grad	  i	  evnen	  til	  at	  skrive	  essayistisk	  og	  reflek-‐
terende,	  dvs.	  med	  anvendelse	  af	  de	  rette	  genrekoder,	  i	  evnen	  til	  overbevisende	  at	  hæve	  sig	  fra	  konkret	  
til	  abstrakt	  og	   i	  viljen	   til	  at	  skrive	  personligt.	  Originalitet	  både	   i	  sprog,	  struktur,	  vinkling	  og	  emnetil-‐
gang	  bør	  belønnes,	  med	  mindre	  det	  sker	  på	  bekostning	  af	   læserens	  forståelse	  eller	  gør	  vold	  mod	  es-‐
saygenren.	   Fx	   kan	   fiktionskoder	   være	   et	   glimrende	   essayistisk	   virkemiddel	   (jf.	   Knausgård-‐teksten	  
ovenfor),	  men	  de	  må	  ikke	  bruges	  i	  et	  omfang	  og	  på	  en	  måde,	  så	  læseren	  kommer	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  
der	  er	  tale	  om	  et	  essay	  eller	  en	  novelle.	  I	  så	  fald	  bør	  det	  trække	  ned	  i	  vurderingen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Som	  det	  betones	  i	  Skriftlig	  dansk	  på	  stx	  –	  vejledning	  for	  lærere	  og	  censorer,	  skal	  den	  enkelte	  karak-‐
ter	  bero	  på	  en	  helhedsvurdering,	  hvor	  man	  vejer	  for	  og	  i	  mod.	  Derfor	  er	  det	  i	  sagens	  natur	  ikke	  muligt	  
at	  give	  endegyldige	  svar	  på,	  hvad	  der	  præcis	  udløser	  de	  enkelte	  karakterer.	  Denne	  tillempede	  gradbøj-‐
ning	  af	  de	  mest	  gennemgående	  fejltyper	  kan	  måske	  være	  til	  hjælp	  i	  tvivlstilfælde:	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Bør	  ikke	  i	  sig	  selv	  påvirke	  bedøm-‐

melsen,	  men	  kan	  være	  tungen	  på	  

vægtskålen	  

Kan	  påvirke	  bedømmelsen,	  men	  

skal	  vurderes	  i	  forhold	  til	  den	  øvrige	  

besvarelse	  	  

Skal	  påvirke	  bedømmelsen	  

Skriftlig	  fremstilling	  

Få	  grammatiske,	  syntaktiske	  og	  orto-‐

grafiske	  fejl	  

	  

Få	  sproglige	  uklarheder	  

	  

Kommafejl	  

	  

Gennemgående	  grammatiske,	  syntakti-‐

ske	  og	  ortografiske	  fejl	  

	  

Flere	  tilfælde	  af	  løst	  sprog	  

	  

Gennemgående	  problemer	  med	  kom-‐

materingen	  

Meningsforstyrrende	  grammatiske,	  

syntaktiske	  og	  ortografiske	  fejl	  

	  

Gennemgående	  løst	  sprog	  

	  

Meningsforstyrrende	  kommatering	  

	  

Genre-‐	  og	  formidlingsbevidsthed	  

Enkelte	  løse	  overgange	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lader	  i	  få	  tilfælde	  sprogtonen	  påvirke	  

af	  tekstens	  sprog	  

	  

Svag	  indledning/anslag	  

	  

Svag	  afrunding	  

	  

Mangelfuld	  præsentation	  af	  tekstmate-‐

rialet	  

	  

Løs	  struktur	  

	  

Sprogtonen	  er	  gentagne	  gange	  farvet	  af	  

tekstens	  sprog	  

	  

Manglende	  indledning/anslag	  

	  

Brat,	  unaturlig	  afrunding	  

	  

Manglende	  præsentation	  af	  tekstmate-‐

rialet	  

	  

Ulogisk/forvirrende	  struktur	  

	  

Overtager	  tekstens	  sprog	  
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Manglende/forkert	  overskrift	  

	  

Enkelte	  genrefremmede	  ind-‐

slag/formuleringer	  

	  

	  

	  

	  

	  

Undlader	  undtagelsesvis	  at	  henvise	  til	  

tekstmaterialet/angive	  linjetal	  (især	  

litterær	  artikel)	  

	  

Underbygger	  i	  enkelte	  tilfælde	  ikke	  

med	  citater	  (især	  litterær	  artikel)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Indforstået	  behandling	  af	  tekstmateria-‐

le	  og	  emne,	  men	  dog	  forståeligt	  for	  den	  

intenderede	  læser	  

	  

Genremæssige	  uklarheder	  (essayisti-‐

ske	  træk	  i	  den	  litterære	  artikel,	  redegø-‐

rende	  islæt	  i	  essayet	  o.l.)	  

	  

	  

Overfladisk	  inddragelse	  af	  tekstmateri-‐

alet	  

	  

Undlader	  flere	  gange	  at	  henvise	  til	  

tekstmaterialet/angive	  linjetal	  (især	  

litterær	  artikel)	  

	  

Undlader	  gentagne	  gange	  at	  underbyg-‐

ge	  med	  citater	  (især	  litterær	  artikel)	  

	  

Hæver	  sig	  i	  passager	  ikke	  over	  tekst-‐

materialet	  

	  

Redegørelsens	  struktur	  følger	  tekstens	  

struktur,	  frem	  for	  at	  slå	  ned	  på	  det	  

centrale	  først	  (kronik)	  

	  

Indforstået	  behandling	  af	  tekstmateria-‐

le	  og	  emne	  i	  en	  grad,	  der	  vanskeliggør	  

den	  intenderede	  læsers	  forståelse	  

	  

Manglende	  genreforståelse	  

	  

	  

	  

	  

Skæv	  eller	  manglende	  inddragelse	  af	  

tekstmaterialet	  

	  

Undlader	  konsekvent	  at	  henvise	  til	  

tekstmaterialet/angive	  linjetal	  (især	  

litterær	  artikel)	  

	  

Undlader	  konsekvent	  at	  underbygge	  

med	  citater	  (især	  litterær	  artikel)	  

	  

Hæver	  sig	  ikke	  over	  tekstmaterialet	  

	  

Refererer	  frem	  for	  at	  redegøre	  (kronik)	  

	  

	  

Emnebehandling	  

Kortfattet,	  men	  nogenlunde	  præcis	  

karakteristik	  af	  argumentationsformen	  

(kronik)8	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vinklingen	  er	  ikke	  helt	  gennemført,	  

dvs.:	  Enkelte	  afsnit	  i	  en	  ellers	  præcis	  

analyse	  hænger	  ikke	  helt	  sammen	  

(litterær	  artikel)	  

Få	  upræcise	  elementer	  i	  karakteristik-‐

ken	  af	  argumentationsformen	  (kronik)	  

	  

Karakteristik	  af	  argumentationsformen	  

står	  lidt	  isoleret	  i	  sammenhængen	  

(kronik)	  

	  

	  

Diskussionen	  er	  målrettet	  og	  struktu-‐

reret,	  men	  savner	  substans	  og	  faglig	  

tyngde	  (kronik)	  

	  

Analysen	  bærer	  tydeligt	  præg	  af	  at	  

følge	  en	  analysemodel,	  men	  er	  i	  øvrigt	  

nogenlunde	  præcis	  (litterær	  artikel)	  

	  

	  

	  

Manglende	  eller	  forkert	  karakteristik	  af	  

argumentationsformen	  (kronik)	  

	  

Karakteristik	  af	  argumentationsformen	  

hænger	  ikke	  sammen	  med	  det	  øvrige	  

eller	  gentager	  unødigt	  pointer	  fra	  rede-‐

gørelsen	  (kronik)	  

	  

Diskussionen	  mangler	  helt	  eller	  er	  

uengageret	  og	  ustruktureret	  og	  savner	  

faglig	  tyngde	  (kronik)	  

	  

Analysen	  følger	  slavisk	  en	  analysemo-‐

del	  (litterær	  artikel)	  

	  

	  

Den	  litterære	  artikel	  er	  punktopstillet	  

	  

                                                
8 For en mere præcis afgrænsning af begrebet ’argumentationsform’ henvises til afsnittet om kronikken i Råd og vink til den daglige 
undervisning 
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Perspektiveringen	  er	  præget	  af	  opslag,	  

men	  hænger	  naturligt	  og	  logisk	  sam-‐

men	  med	  analysen	  (litterær	  artikel)	  

	  

	  

Kortfattet,	  men	  præcis	  og	  naturlig	  

inddragelse	  af	  tekstmaterialet	  (essay)	  

	  

	  

Perspektiveringen	  er	  præget	  af	  opslag,	  

hænger	  ikke	  helt	  naturligt	  sammen	  

med	  analysen,	  men	  er	  fagligt	  forsvarlig	  

(litterær	  artikel)	  

	  

Refleksionerne	  har	  svært	  ved	  at	  frigøre	  

sig	  fra	  tekstmaterialet	  (essay)	  

	  

Uelegante	  bevægelser	  fra	  konkret	  til	  

abstrakt	  (essay)	  

	  

Perspektiveringen	  mangler	  eller	  foku-‐

serer	  på	  elementer,	  der	  er	  irrelevante	  i	  

forhold	  til	  teksten	  og	  analysen	  (litterær	  

artikel)	  

	  

Redegør	  frem	  for	  at	  tage	  afsæt	  i	  tekst-‐

materialet	  (essay)	  

	  

Manglende	  bevægelse	  fra	  abstrakt	  til	  

konkret	  (essay)	  

	  

”Jeg	  synes”-‐domineret	  tilgang	  til	  emnet	  

fremfor	  refleksioner,	  der	  hæver	  sig	  

over	  stoffet	  (essay)	  

Anvendelse	  af	  danskfaglig	  viden	  og	  metoder	  

Relativt	  få	  (dansk)faglige	  begreber,	  

men	  brugt	  præcist	  og	  med	  blik	  for	  

sammenhængen	  (alle	  tre	  genrer)	  

	  

	  

	  

Litterær	  analyse	  med	  mindre	  huller,	  

men	  godt	  vinklet	  og	  overbevisende	  

formuleret	  og	  struktureret	  (litterær	  

artikel)	  

	  

Perspektivering	  med	  få	  danskfaglige	  

begreber,	  men	  med	  et	  klart	  fokus	  og	  

relevans	  for	  tekstforståelsen	  (litterær	  

artikel)	  	  	  

	  

	  

	  

Relativt	  få	  (dansk)faglige	  begreber	  

(alle	  tre	  genrer)	  i	  lyset	  af	  den	  stillede	  

opgave	  

	  

	  

	  

Litterær	  analyse	  med	  huller	  og	  mang-‐

lende	  præcision,	  men	  trods	  alt	  vinklet	  

og	  godt	  formuleret	  og	  struktureret	  

(litterær	  artikel)	  

	  

Perspektivering	  med	  mange	  danskfag-‐

lige	  begreber,	  men	  for	  ufokuseret	  og	  

med	  begrænset	  relevans	  for	  tekstfor-‐

ståelsen	  (litterær	  artikel)	  

	  

Grundlæggende	  forståelse	  for	  tekstma-‐

teriale	  og	  emne,	  men	  ikke	  den	  store	  

sans	  for	  danskfagets	  metoder	  og	  væsen	  

(alle	  tre	  genrer)	  	  	  	  

For	  få	  eller	  ingen	  (dansk)faglige	  begre-‐

ber	  (alle	  tre	  genrer)	  

	  

(Dansk)faglige	  begreber	  brugt	  forkert	  

eller	  upræcist	  i	  sammenhængen	  (alle	  

tre	  genrer)	  	  

	  

Litterær	  analyse	  med	  oplagte	  fejl	  og	  

mangler	  (litterær	  artikel)	  

	  

	  

Perspektivering	  med	  mange,	  få	  eller	  

ingen	  danskfaglige	  begreber	  uden	  

fokus	  og	  relevans	  for	  tekstforståelsen	  

(litterær	  artikel)	  	  	  

	  

Åbenlys	  mangel	  på	  forståelse	  for	  

danskfagets	  metoder	  og	  væsen	  (alle	  tre	  

genrer)	  	  	  	  
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It-‐forsøget	  
I	   dette	   afsnit	   om	   it-‐forsøget	   i	   skriftlig	   dansk	   fokuseres	   især	   på	  det	   forsøgsspecifikke.	   Censorernes	  mere	  
generelle	   kommentarer	   til	   opgaver	   og	   besvarelser	   adskiller	   sig	   ikke	   fra	   evalueringerne	   af	   de	   ordinære	  
sæt.	  

Censorernes	  evaluering	  af	  prøvesættene	  
Sættene	  som	  helhed	  får	  positive	  kommentarer	  for	  at	  være	  inspirerende.	  	  Opgaveformuleringer	  og	  ma-‐
teriale	  inviterer	  eleverne	  indenfor	  og	  giver	  muligheder	  for	  alle	  elever.	  Begge	  sæt	  tilgodeser	  fagets	  tre	  
hovedområder	  godt.	  Hovedvægten	  er	  på	  nutidigt	  materiale.	  
	  
Opgaveformuleringerne	  er	  klare	  og	  utvetydige.	  Standardiseringen	  af	  opgaveformuleringer	  giver	  tilsy-‐
neladende	   anledning	   til	   øget	   klarhed	   i	   elevbesvarelserne.	  Hvor	   der	   tidligere	   år	   har	   været	   censorbe-‐
mærkninger	  om	  at	  eleverne	  ikke	  besvarer	  eller	  overser	  dele	  af	  opgaven,	  er	  der	  i	  år	  ikke	  nogen,	  der	  har	  
særlige	  bemærkninger	  til	  det	  område.	  
	  
Kommentarer	  vedrørende	  opgaveformuleringerne	  er	  af	  mere	  kernefaglig	  art,	  overordnet	  peger	  kom-‐
mentarerne	  imidlertid	  på	  en	  klar	  tendens	  til	  at	  genre-‐	  og	  opgavemestring	  er	  	  mere	  sikker	  end	  tidligere	  
år;	  ”Eksaminanderne	  mestrer	  de	  danskfaglige	  genrer	  og	  formidlingen	  meget	  bedre	  end	  for	  blot	  få	  år	  si-‐
den.	  Danskfagligheden	  har	  det	  generelt	  godt.	  ”	  	  
	  

Censorernes	  evaluering	  af	  besvarelserne	  
Analyserende	  artikel	  med	  udgangspunkt	  i	  afspillet	  tekst	  
I	  både	  25.	  maj	  og	  1.	  junisættet	  er	  det	  kun	  10%	  af	  eleverne	  der	  har	  valgt	  at	  skrive	  opgave	  1,	  en	  analyse-‐
rende	  artikel	  med	  afsæt	  i	  en	  afspillet	  tekst.	  Det	  undrer	  flere	  censorer,	  der	  fremhæver	  at	  eleverne	  kan	  
anvende	  redskaber	  fra	  både	  kortfilm-‐,	  dokumentar-‐	  og	  i	   junisættet	  kampagne/argumentationsforløb,	  
men	  alligevel	  har	  fravalgt	  muligheden.	  
Endvidere	  er	  der	  flere	  censorer	  der	  peger	  på	  meget	  forskelligartede	  analysestrategier	  i	  arbejdet	  med	  
medietekster	   (Der	   vil	   i	   efteråret	   2012	  blive	   udarbejdet	   en	  mere	  detaljeret	   beskrivelse	   af	   strategier	   for	  
arbejdet	  med	  levende	  billeder	  i	  relation	  til	  prøven	  i	  skriftlig	  dansk).	  
	  
	  
Analyserende	  artikel	  med	  udgangspunkt	  i	  litterær	  tekst	  
Censorkommentarerne	   til	   denne	   opgavetype	   går	   i	   år	   overvejende	   på	   genre-‐	   og	   sprogområdet.	  
I	   begge	   opgavesæt	   ligger	   karaktergennemsnittet	   ret	   højt	   for	   denne	   opgave.	  
Censorkommentarerne	  tyder	  på	  at	  det	  KAN	  skyldes	  de	  særlige	  udfordringer	  der	  er	  i	  tekstudvalget.	  Det	  
ser	   således	   ud	   til	   at	   både	  Haruki	  Murakamis	   novelle	  Om	   at	  møde	   den	   100	  %	   perfekte	   pige	   en	   smuk	  
aprilmorgen	  og	  Lone	  Hørslevs	  digt	  Giftige	  blomster	  og	  bær	  har	  den	  både	  enkelthed	  og	  dobbeltbundet-‐
hed	   der	   giver	   udfordringer	   til	   såvel	   den	   jævne,	   som	   den	   meget	   dygtige	   elev.	  
En	  enkelt	  censor	  finder	  det	  problematisk	  at	  opgavesættene	  anvender	  oversat	  tekst.	  Til	  dette	  er	  svaret	  
at	  verdenslitteratur	  i	  oversættelse	  er	  en	  del	  af	  det	  litterære	  kernefaglige	  pensum	  for	  danskfaget	  på	  stx,	  
og	  derfor	  kan	  det	  også	  indgå	  i	  både	  skriftlig	  og	  mundtlig	  eksamen.	  
	  
Kronikken	  
Nogle	  af	  censorerne	  mener	  at	  Unges	  sprog,	  der	  er	  tema	  for	  25.	  majsættets	  kronik,	  er	  et	  fortærsket	  em-‐
ne,	  som	  leder	  eleverne	  hen	  imod	  de	  sikre,	  men	  ikke	  særlig	  originale	  besvarelser,	  hvor	  eleverne	  let	  for-‐
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falder	   til	   almindeligheder.	   Til	   gengæld	   er	   det	   et	   emne,	   de	   har	   trænet	   i	   den	   daglige	   undervisning.	  
Emnet	  for	  kronikken	  i	  1.	  junisættet,	  Dialekter	  er	  mindre	  brugt.	  
	  
Flere	  hæfter	  sig	  ved	  at	  eleverne	  anvender	  det	  danskfaglige	  begrebsapparat	  meget	  skabelon-‐	  og	  model-‐
fikseret	   i	   denne	  opgavetype,	   og	   opgaverne	  bliver	   ofte	  mere	   redegørende	   end	   egentlig	   analyserende.	  
Argumentationsanalysen	  bliver	   let	   skematisk	  og	  ureflekteret.	   Flere	   censorer	  beklager	  at	   eksaminan-‐
derne	  ikke	  behersker	  argumentationsanalysen,	  men	  blot	  forfalder	  til	  karakteristikker	  á	   la;	  der	  er	  an-‐
vendt	  etos,	  logos	  og	  patos	  i	  artiklen.	  	  
	  
Essayet	  
De	  to	  essays	  i	  årets	  opgavesæt	  giver	  som	  vanligt	  anledning	  til	  divergerende	  meninger	  fra	  censorkorp-‐
set.	  	  Karaktergennemsnittet	  giver	  ikke	  noget	  svar	  på	  genrens	  egnethed	  eller	  ej	  som	  eksamensgenre,	  da	  
snittet	   i	   det	   ene	   sæt	   er	   sættets	   laveste	   og	   i	   det	   andet	   sæt	   ligger	   snittet	   i	   midten.	  
Tekstvalg	  og	  fokus	  i	  opgaverne	  er	  også	  til	  debat	  i	  censorkommentarerne,	  særlig	  opgaven	  om	  journali-‐
stikkens	  grænser	  i	   	  25.	  majsættet	  er	  genstand	  for	  diskussion.	  Teksterne	  fremhæves	  som	  gode	  og	  ud-‐
fordrende,	  men	  der	  er	  en	  del	  elever	  der	  bliver	  så	  optaget	  af	  at	  skrive	  om	  eksemplet,	  trainsurfing,	  at	  de	  
glemmer	   opgavens	   hovedsigte;	   journalistikkens	   grænser.	   Til	   gengæld	   er	   det	   også	   i	   disse	   opgaver	   at	  
man	  finder	  de	  meget	  vellykkede	  opgaver.	  De	  bevæger	  sig	  fra	  det	  undersøgende	  og	  undrende	  over	  det	  
konkrete	  eksempel	  på	  grænsesøgende	  journalistik,	  til	  genrens	  stigende	  popularitet	  og	  omfang	  i	  tiden,	  
og	  derfra	  tilbage	  igen	  til	  refleksioner	  over	  journalistikkens	  og	  mediernes	  rolle	  i	  nutidens	  samfund.	  
	  
Formidling	  
Det	  går	  igen	  i	  censorindberetningerne	  for	  it-‐sættene,	  at	  det	  går	  fremad	  med	  den	  genrebevidste	  formid-‐
ling,	  men	  at	  essayet	  stadig	  er	  den	  genre,	  der	  volder	  flest	  problemer,	  og	  hvor	  eleverne	  oftest	  forfalder	  til	  
at	  ende	  i	  en	  redegørelse	  og	  diskussion.	  
	  
I	  forhold	  til	  IT-‐forsøget	  peges	  der	  på,	  at	  det	  sproglige	  flow	  går	  i	  stå	  for	  mange	  elever,	  når	  der	  henvises.	  
Flere	   censorer	   peger	   på	   muligheden	   for	   at	   genindføre	   fodnoter	   til	   netop	   dette	   formål.	  
Sproglig	  variation,	  personlig	  tone	  og	  flow	  er	  områder	  som	  særligt	  i	  it-‐opgaverne	  giver	  eleverne	  en	  sær-‐
lig	  udfordring,	  fordi	  kravet	  om	  anvendelse	  af	  eksterne	  kilder	  er	  specifikt	  her	  og	  skal	  indgå	  i	  opgaven	  og	  
i	  bedømmelsen	  af	  emnebehandling	  og	  formidling.	  
	  
Hvordan	  vurderes	  elevernes	  anvendelse	  af	  internettet?	  
Det	  er	  ganske	  få	  elever,	  der	  ikke	  har	  henvisninger	  til	  eller	  meget	  få	  henvisninger	  til	  internettet,	  som	  de	  
inddrager	  i	  en	  diskussion	  i	  opgaven.	  Det	  er	  ofte	  de	  samme	  henvisninger	  elever	  har	  fundet,	  der	  så	  an-‐
vendes	  på	   forskellig	   vis	   alt	   efter	   opgavens	   fokus.	  Der	   er	   en	   stigende	  kompetence	  hos	   eleverne	   til	   at	  
finde	  relevant	  materiale,	  men	  samtidig	  også	  store	  niveauforskelle	  i	  hvordan	  nettet	  anvendes	  i	  analyser	  
og	  diskussioner.	  
	  
Mange	  elever	  anvender	  med	  sikkerhed,	  og	  som	  en	  del	  af	  den	  løbende	  diskussion,	  kilder	  fundet	  på	  net-‐
tet,	  men	  mange	  som	  med	  fordel	  kunne	  have	  benyttet	  sig	  af	  eksterne	  kilder	  i	  de	  opgaver	  hvor	  internet-‐
anvendelse	  ikke	  er	  obligatorisk,	  udnytter	  ikke	  muligheden.	  	  
	  
En	  anden	  udfordring	  i	  elevernes	  anvendelse	  af	  internettet	  er	  deres	  omgang	  med	  materialet	  fundet	  på	  
nettet.	  Flere	  censorer	  peger	  på	  et	  problem	  i	  form	  af	  manglende	  henvisninger	  til	  nettet,	  dette	  ses	  i	  sær-‐
lig	  grad	  i	  præsentationen	  af	  analysematerialet,	  hvor	  der	  ofte	  benyttes	  anmeldelser,	  som	  gengives	  i	  en	  
mindre	  bearbejdet	  form,	  uden	  at	  henvise	  til	  forlægget.	  Ligeledes	  savnes	  der	  i	  kronikkens	  diskussion	  og	  
i	  essayet	  en	  præcisering	  af,	  hvor	  vidt	  synspunkterne	  er	  elevernes	  egne,	  det	  tekstlige	  forlægs	  eller	  an-‐
dres	  synspunkter.	  	  
	  
Særlig	  i	  essayet	  kan	  man	  se	  det	  er	  vanskeligt	  for	  eleverne	  at	  inkorporere	  kildehenvisninger	  på	  en	  na-‐
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turlig	   og	   sproglig	   varieret	  måde.	   For	   en	   nærmere	   beskrivelse	   af	   hvordan	   det	   kan	   gøres	   henvises	   til	  
Brev	  til	  forsøgslærere	  og	  skriftlige	  censorer	  2010-‐2011.	  	  
http://www.emu.dk/gym/fag/da/uvm/Susan/It-‐forsoeget	  i	  skriftlig	  dansk.pdf	  

	  
Råd	  og	  vink	  til	  forsøgslærerne	  
Nedenstående	  områder	  angiver	  censorerne	  som	  særlige	  fokusområder,	  man	  med	  fordel	  kan	  fokusere	  
på	  i	  den	  daglige	  undervisning.	  
1. Analyse	  af	  levende	  billeder.	  

I	  forhold	  til	  analysen	  af	  levende	  billeder	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  	  at	  antallet	  	  af	  analytiske	  fag-‐
begreber	  kan	  variere	  i	  den	  vellykkede	  besvarelse,	  mens	  anvendelsen	  og	  omfanget	  af	  analysen	  er	  i	  
fokus	   for	  bedømmelsen.	  Det	  er	  evnen	  til	   	  at	   lade	  de	  analytiske	  betragtninger	   indgå	   i	  et	  sammen-‐
hængende	  hele	  med	  den	  grundige	  og	  fagligt	  velfunderede	  analyse,	  der	  kendetegner	  den	  vellykkede	  
analyse.	  
Det	  er	  som	  med	  den	  litterære	  analyse	  nødvendigt	  og	  naturligt	  at	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  de	  cen-‐
trale	  virkemidler	  med	  eksempler	  og	  derfra	  bevæger	  analysen	  sig	  til	  andre	  analytiske	  iagttagelser,	  
der	  kan	  understøtte	  fortolkningen.	  
(Der	  vil	  i	  efteråret	  2012	  blive	  udarbejdet	  en	  mere	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  arbejdet	  med	  levende	  bille-‐
der	  i	  relation	  til	  prøven	  i	  skriftlig	  dansk).	  

2. Sammenhængen	  mellem	  sproglig	  fremstillingsform,	  henvisningsteknikker	  	  og	  formidling.	  
	  
	  

Råd	  og	  vink	  til	  de	  skriftlige	  censorer	  
1. Vær	  opmærksom	  på	  at	  der	  er	  plads	  til	  stor	  variation	  i	  henvisningspraksis.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  

vigtigt	  for	  alle	  opgavetyperne	  at	  det	  fremgår	  tydeligt,	  hvilket	  materiale	  man	  benytter	  sig	  af;	  tekst-‐
forlæg,	  net	   eller	   egne	  betragtninger.	   Se	  endvidere	   fagkonsulentens	  vejledning	  og	  anbefalinger	   til	  
henvisningspraksis:	   Brev	   til	   forsøgslærere	   og	   skriftlige	   censorer	   2010-‐2011,	   som	   ligger	   på	  
www.emu.dk	  
Fokus	  skal	  i	  bedømmelsen	  med	  andre	  ord	  ikke	  så	  meget	  være	  på,	  hvordan	  der	  henvises,	  men	  sær-‐
lig	  på	  at	  der	  henvises	  til	  den	  konkrete	  kilde.	  

2. I	  forhold	  til	  analysen	  af	  levende	  billeder	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  	  at	  antallet	  	  af	  analytiske	  fag-‐
begreber	  kan	  variere	  i	  den	  vellykkede	  besvarelse,	  mens	  anvendelsen	  og	  omfanget	  af	  analysen	  er	  i	  
fokus	  for	  bedømmelsen.	  	  

3. I	  de	  opgaver	  hvor	  netinddragelse	  er	  et	  krav	  til	  emnebehandlingen,	  spiller	  relevansen	  af	  materialet	  
en	  rolle	  for	  bedømmelsen	  af	  opgaven.	  

	  

	  


