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Forord	  
	  
Dette	  dokument	  henvender	  sig	  til	  skriftlige	  censorer	  og	  til	  alle	  dansklærere	  på	  hf,	  som	  skal	  forberede	  
elever	   på	   den	   skriftlige	   prøve	   i	   dansk.	   Dokumentets	   første	   del	   rummer	   karakterstatistik	   og	   et	   sam-‐
mendrag	  af	  censorernes	  rapporter	  om	  prøven	  i	  skriftlig	  dansk	  2012	  på	  hf.	  Foruden	  redegørelsen	  for	  
censorernes	   indtryk	   indeholder	   afsnittet	   forskellige	   præciseringer	   af	   opgavekommissionens	   tanker	  
bag	  opgavesættet.	  Evalueringen	  af	  den	  skriftlige	  eksamens	   forløb	  efterfølges	  af	  et	  afsnit	  med	  Råd	  og	  
vink,	  hvori	  der	  på	  baggrund	  af	  censorernes	  tilbagemeldinger	  angives	  en	  række	  fokuspunkter	  i	  forbin-‐
delse	  med	  forberedelsen	  og	  instrueringen	  af	  eleverne	  til	  prøven	  i	  skriftlig	  dansk.	  Her	  er	  inkluderet	  en	  
detaljeret	  gennemgang	  af	  en	  eksamensstil.	  Et	  efterfølgende	  afsnit	  bringer	  råd	  og	  vink	  om	  bedømmelse	  
til	  de	   skriftlige	   censorer	  og	   lærerne.	   Som	  bilag	  bringer	  vi	  øvelsesmateriale,	   oversigt	  over	  opgavesæt	  
2006-‐2012	  og	  desuden	  en	  stil	  i	  hver	  genre,	  bedømt	  til	  12:	  De	  kan	  bruges	  i	  undervisningen	  som	  eksem-‐
pler	  til	  inspiration	  mv.	  	  
	  
Teksten	  er	  udarbejdet	  af	  Anders	  Østergaard,	  formand	  for	  hf-‐opgavekommissionen	  og	  undertegnede.	  
Vi	  ønsker	  at	  rette	  en	  tak	  til	  censorerne	  for	  konstruktive	  tilbagemeldinger	  på	  den	  skriftlige	  eksamen.	  	  
	  
	  
Susan	  Mose	  
Fagkonsulent	  i	  dansk	  
	   	  



 
 
 

4 

	  

Sammenfatning	  og	  vigtigste	  udmeldinger	  
Rapporten	  gennemgår	  detaljeret	  censorkommentarerne	  og	  giver	  en	  række	  Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  
undervisning	  og	  til	  bedømmere,	  såvel	  censorer	  som	  lærere.	  Som	  en	  service	  er	  de	  vigtigste	  konklusio-‐
ner	  og	  udmeldinger	  samlet	  i	  stikordsform	  nedenfor.	  
	  
Karakterstatistik	  

• Gennemsnittet	  i	  skriftlig	  dansk	  på	  hf	  (5.0)	  er	  det	  hidtil	  højeste.	  
• Der	  er	  færre	  dumpede	  end	  i	  2011.	  
• Antallet	  af	  10-‐	  og	  12-‐taller	  ligger	  stabilt	  et	  godt	  stykke	  under	  den	  ønskede	  normalfordeling.	  
• Analyserende	  oplæg	  blev	  valgt	  af	  31%,	  færre	  end	  sidste	  år,	  men	  flere	  end	  sædvanligt.	  Gennem-‐

snittet	  (4.43)	  var	  her	  som	  altid	  lavere	  end	  i	  de	  andre	  opgaver.	  
• Introducerende	  artikel	  blev	  valgt	  af	  30.7%,	  dvs.	  lidt	  flere	  end	  vanligt.	  Gennemsnittet	  (5.25)	  var	  

højere	  end	  de	  sidste	  tre	  år.	  
• Argumenterende	  artikel	  blev	  valgt	  af	  38.3%,	  færre	  end	  vanligt.	  Gennemsnittet	  (5.35)	  blev	  som	  

sædvanlig	  højere	  end	  i	  de	  andre	  opgaver.	  
	  
Prøvesættet	  og	  besvarelserne	  af	  de	  tre	  opgaver	  

• Opgavekommissionen	  har	  valgt	  at	  understrege	  forventningerne	  til	  behandlingen	  af	  særteksten	  
ved	  i	  alle	  opgaver	  nu	  at	  skrive	  ”som	  en	  central	  del	  af	  din	  besvarelse..”	  

• Opgavekommissionen	  har	  valgt	  fra	  opgave	  2	  og	  3	  at	  fjerne	  angivelsen	  af	  mediet	  og	  dermed	  et	  
skel	  mellem	  avis	  og	  tidsskrift,	  som	  flere	  kursister	  har	  haft	  det	  svært	  med.	  Men	  der	  står	  stadig	  
”skriv	  en	  …	  artikel”	  –	  og	  dermed	  er	  impliceret:	  skriv	  med	  henblik	  på	  en	  uforberedt	  læser.	  	  Der	  
er	  således	  ikke	  tale	  om	  at	  svække	  på	  formidlingsdimensionen,	  men	  om	  at	  forenkle	  og	  fokusere	  
på	  det	  centrale.	  
	  

• Censorerne	  er	  ovenud	  tilfredse	  med	  årets	  prøvesæt	  om	  Det	  moderne	  gennembrud.	  
• I	  kommentar	  til	  censorudtalelser	  præciserer	  vi	  spørgsmål	  om	  bl.a.	  grundbegreber	  som	   ’argu-‐

mentationsform’	  og	  ’at	  karakterisere’	  foruden	  en	  formulering	  i	  opgave	  3.	  
• Censorerne	  fremhæver	  en	  række	  både	  genkommende	  og	  specifikke	  problemer	  i	  besvarelserne.	  

Særligt	  understreges	  kursisternes	  vanskeligheder	  med	  at	  hæve	  sig	  over	  det	  blot	  refererende,	  
specielt	  i	  det	  analyserende	  oplæg.	  

• Censorerne	  peger	  også	  på	  fremskridt,	  mere	  stedvis	  end	  generelt,	  særligt	  hvor	  der	   i	  undervis-‐
ningen	  synes	  at	  arbejdes	  systematisk	  med	  formidlingen.	  	  

• Nogle	  censorer	  peger	  på	  uenigheder	  i	  bedømmelsen.	  I	  den	  forbindelse	  understreger	  vi,	  at:	  
o Den	  enkelte	  karakter	  beror	  på	  en	  helhedsvurdering,	  der	  balancerer	  bedømmelsen	  af	  

besvarelsens	  styrker	  og	  mangler	  i	  forhold	  til	  alle	  fire	  bedømmelseskriterier,	  principielt	  
vægtet	  lige.	  

o Store	  principielle	  uenigheder	  i	  brugen	  af	  karakterskalaen,	  forståelsen	  af	  genrerne	  o.l.	  
bør	  afklares	  med	  fagkonsulenten	  på	  censormødet,	  så	  vurderingerne	  ikke	  automatisk	  
ender	  som	  kompromiskarakterer.	  Vær	  i	  øvrigt	  opmærksom	  på	  karakterbekendtgørel-‐
sens	  paragraf	  15	  om	  karakterfastsættelse	  i	  tilfælde	  af	  uenighed	  (på	  trods	  af	  genlæs-‐
ning):	  Der	  rundes	  op,	  hvis	  gennemsnittet	  ligger	  midt	  i	  mellem	  to	  karakterer.	  	  

	  
	  

• I	  Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning	  opsummerer	  vi	  de	  fokusområder,	  der	  har	  været	  gen-‐
nemgående	  de	  seneste	  år:	  

o Systematisk	  arbejde	  med	  undervisning	  i	  skriftlighed.	  	  	  
o Optimering	  af	  gruppearbejdet	  og	  brugen	  af	  hæfte	  1.	  
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o Arbejde	  med	  balance	  og	  sammenhæng	  i	  besvarelserne,	  dels	  mellem	  emne	  og	  tekstana-‐
lyse,	  dels	  mellem	  fællestekster	  og	  særtekst.	  	  

o Danskfaglighed	  og	  relevans.	  
o Styrkelse	  af	  formidlingsdimensionen	  
o Sproglig	  korrektur.	  	  
o Dertil	  kommer	  så	  genkommende	  særlige	  fokuspunkter	  i	  den	  enkelte	  genre	  

	  
• Desuden	  uddybes	  tre	  foreslåede	  fokusområder	  til	  undervisningen:	  

o Træning	  i	  prøveformen.	  Hertil	  knytter	  sig	  som	  bilag	  en	  længere	  skriveøvelse	  
o Det	  faglige	  taksonomiske	  løft	  
o Den	  gode,	  sammenhængende	  tekst	  

Til	  belysning	  af	  disse	  sidste	  områder	  bringer	  vi	  en	  grundig	  gennemgang	  af	  en	  eksa-‐
mensstil.	  Desuden	  bringes	  som	  bilag	  tre	  eksamensstile	  til	  12	  (se	  korte	  kommentarer	  
dertil	  under	  Råd	  og	  vink	  til	  undervisningen,	  underafsnittet	  ’Den	  gode,	  sammenhæn-‐
gende	  tekst’).	  
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Opgaveformuleringer	  31.05.2012	  
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Karakterstatistik	  	  2012	  
Gennemsnittet	  i	  skriftlig	  dansk	  på	  hf	  er	  i	  2012	  på	  5.0,	  hvilket	  er	  en	  markant	  stigning	  fra	  sidste	  års	  gen-‐
nemsnit	  på	  4.6.	  
I	  tabellerne	  nedenfor	  vises	  henholdsvis	  den	  generelle	  karakterfordeling	  og	  karakterfordelingen	  på	  de	  
tre	  opgaver.	  	  	  Gennemsnittet	  er	  som	  nævnt	  højere	  end	  sidste	  år,	  hvilket	  blandt	  andet	  hænger	  sammen	  
med,	  at	   flere	  dumpede	   i	  2011.	   	   I	  år	  dumpede	  7.1%	  af	  eksaminanderne,	  mens	  der	   i	  2011	  var	   tale	  om	  
11.3%.	  Sidst	  i	  dette	  afsnit	  er	  en	  opstilling	  af	  de	  samme	  tal	  for	  2007-‐2012.	  
	  

Karakter	   Antal	   Procent	  

12	   379	   3.4	  

10	   1227	   11.1	  

7	   2806	   25.5	  

4	   3635	   33.0	  

02	   2195	   19.9	  

00	   712	   6.5	  

-‐3	   71	   0.6	  

Total	   11025	   100	  

Gennemsnit	   5.00	  

	  

Igen	   i	   år	   fordeler	   kursisterne	   sig	   nogenlunde	   jævnt	   på	   de	   tre	   opgaver.	   Flest	   besvarer	   opgave	   3,	   og	  
samme	  opgavetype	  har	  det	  højeste	  gennemsnit.	  Besvarelser	  af	  det	  analyserende	  oplæg	  scorer	  det	  la-‐
veste	  gennemsnit,	  hvilket	  også	  var	  tilfældet	  sidste	  år.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  muligt	  entydigt	  at	  konklu-‐
dere,	  at	  denne	  opgavetype	  er	  sværere	  end	  de	  to	  andre.	  Vi	  ved	  ikke,	  om	  bestemte	  kursisttyper	  vælger	  
bestemte	  opgavetyper.	  
	  
	   Opgave	  1	   Opgave	  2	   Opgave	  3	  

12	   3.1	   3.5	   3.7	  

10	   8.7	   11.6	   12.8	  

7	   19.4	   27.9	   28.7	  

4	   33.0	   33.9	   32.5	  

02	   25.8	   18.6	   16.4	  

00	   9.6	   4.3	   5.7	  

-‐3	   0.4	   0.3	   0.2	  

Gennemsnit	   4.43	   5.25	   5.35	  

Opgavevalget	   i	  
procent	  

31.0	   30.7	   38.3	  
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Skriftlig	  dansk	  på	  hf	  er	  stadig	  et	  stykke	  fra	  den	  ønskede	  normalfordeling.	  I	  diagrammet	  nedenfor	  ses	  
udviklingen	  over	  de	  sidste	  4	  eksamener	  i	  skriftlig	  dansk.	  Som	  det	  fremgår,	  bruges	  karakterne	  10	  og	  12	  
markant	  mindre	  end	  den	  intenderede	  normalfordeling.	  Dette	  er	  en	  naturlig	   følge	  af	  et	   landsgennem-‐
snit,	   som	   trods	   en	   stigning	   i	   forhold	   til	   de	   seneste	   år	   stadig	   er	   lavt.	   Det	   kan	   samtidig	   bemærkes,	   at	  
landsgennemsnittet	  er	  på	  niveau	  med	  gennemsnittet	  i	  andre	  skriftlige	  prøver	  på	  hf.	  
	  
	  

	  
Opgavestatistik	  2007-‐2012	  
Nedenstående	  skema	  viser	  antal	  eksaminander,	  landsgennemsnit	  samt	  karaktergennemsnit	  og	  forde-‐
ling	   på	   de	   enkelte	   opgavetyper.	   Opgave	   1	   er	   analyserende	   oplæg,	   opgave	   2	   introducerende	   artikel,	  
opgave	  3	  argumenterende	  artikel.	  (Dog	  var	  introducerende	  artikel	  i	  2007	  opgave	  3,	  mens	  opgave	  2	  var	  
en	  ’diskuterende’	  artikel	  (forform	  til	  argumenterende).	  I	  skemaet	  er	  de	  imidlertid	  placeret	  under	  deres	  
”normale”	  numre	  for	  at	  lette	  sammenligningen).	  
	  

Total	  	   Karakterfordeling	   på	   enkel-‐
te	  opgaver	  

2007	   Antal	   6571	   1	   2	   3	  

Gennemsnit	   4,60	   4,29	   5,18	  	   4,59	  

Valgt	  af	  (%)	   23,2	   13,7	   63,1	  	  

2008	   Antal	   6755	   	   	   	  

Gennemsnit	   4,88	   4,58	   5,42	   4,81	  

Valgt	  af	  (%)	   24,1	  	   24,2	  	   51,7	  
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2009	   Antal	   7115	   	   	   	  

Gennemsnit	   4,77	   4,14	   4,48	   5,11	  

Valgt	  af	  (%)	   20,0	   23,6	   56,4	  

2010	   Antal	   8364	   	   	   	  

Gennemsnit	   4.82	   4.73	   4.61	   4.98	  

Valgt	  af	  (%)	   23.8	   25.0	   51.2	  

2011	   Antal	   10813	   	   	   	  

Gennemsnit	   4,60	   4.41	   4.99	   5,28	  

Valgt	  af	  (%)	   40,7	   25.0	   34,3	  

2012	   Antal	   11025	   	   	   	  

Gennemsnit	  	   5,00	   4.43	   5.25	   5.35	  

Valgt	  af	  (%)	   31.0	   30.7	   38.3	  



 
 
 

10 

Censorernes	  evaluering	  af	  prøvesættene	   	   	   	  
	  
Censorer	  udtrykker	  i	  år	  om	  muligt	  endnu	  større	  tilfredshed	  med	  prøvesættet,	  end	  de	  plejer.	  Flere	  kal-‐
der	   sættet	   ”fremragende”,	   ”virkelig	   godt”,	   ”meget	   vellykket.”	   ”Igen	   et	   gennemtænkt	   opgavesæt.”	   Eller	  
ligefrem	  ”enhver	  dansklærers	  hede	  drøm…	  hjerteblod”.	  Censorerne	  finder,	  at	  Det	  moderne	  gennembrud	  
er	  et	  godt	  emnevalg	  –	  det	  er	  kernestof,	  der	  sætter	  faglighed	  i	  centrum.	  Undervisningen	  har	  gjort	  noget	  
for	  at	  klæde	  kursisterne	  på	  her,	  og	  omvendt	  spår	  flere,	  at	  sættet	  vil	  blive	  brugt	  meget,	  så	  ”den	  skriftlige	  
eksamen	  er	  med	  til	  at	  højne	  niveauet	  i	  den	  daglige	  undervisning.”	  Der	  er	  tilfredshed	  med	  vinklingen	  af	  
perioden:	   undertrykkelse	   og	   frigørelse,	   ligesom	   sættets	   fokus	   på	   sociale	   og	   kønsmæssige	   forhold	  
fremhæves	   som	   relevant.	  Nogle	   få	  mener	  dog	  modsat	  de	   fleste,	   at	   disse	   forhold	  virker	   fjerne	  og	   ab-‐
strakte	  for	  eleverne.	  Og	  en	  enkelt	  ”har	  svært	  ved	  at	  forstå,	  hvorfor	  hf’ere	  skal	  sidde	  med	  en	  specifik	  peri-‐
ode.	  Hvor	  er	  lige	  det	  anvendelsesorienterede?”	  Mere	  repræsentativt	  er	  dog	  dette	  udsagn:	  ”Sættet	  er	  som	  
helhed	  supergodt,	  vedkommende	  tema	  og	  tekster	  og	  yderst	  velvalgte	  billeder.	  Teksternes	  sværhedsgrad	  er	  
passende	  og	  med	  en	  substans,	  der	  giver	  mulighed	   for	  udfoldelse	  både	   for	  den	   lidt	  svage	  elev	  og	   for	  den	  
dygtige	  elev.	  Det	  er	  godt	  med	  den	  historiske	  spændvidde.”	  	  
	  
Dette	  at	  sættet	  rummer	  udfordringer	  til	  alle,	   fremhæves	  af	  mange	  censorer	  som	  en	  væsentlig	  styrke.	  
Det	  hænger	  jo	  sammen	  med	  teksterne,	  som	  findes	  velegnede	  –	  om	  end	  begrundelserne	  kan	  svinge:	  De	  
kaldes	  ”nemme	  og	  letforståelige”	  eller	  ”komplekse”.	  Det	  er	   jo	  til	  enhver	  tid	  opgavekommissionens	  ud-‐
fordring	  at	  finde	  tekster,	  der	  har	  netop	  denne	  rummelighed,	  som	  samtidig	  tilsammen	  kan	  belyse	  tema-‐
et	  tilstrækkeligt,	  og	  som	  kan	  ”tale	  med	  hinanden”	  i	  forskellige	  kombinationer.	  Hæfte	  1	  indeholder,	  som	  
gennemgået	  i	  tidligere	  Råd	  og	  vink,	  typisk	  følgende	  slags	  materiale:	  	  
1. Teoritekst,	  der	  giver	  en	  danskfaglig	  tilgang	  til	  emnet,	   indkredser	  grundbegreber,	  aspekter	  og	  må-‐

ske	  særlige	  synsvinkler	  på	  emnet.	  I	  år	  en	  lærebogstekst,	  der	  giver	  den	  kortest	  tænkelige,	  men	  rele-‐
vante	   introduktion	   til	   perioden.	   Det	   kan	   jo	   ikke	   overraske,	   at	   denne	   tekst	   bruges	   i	   stilene!	  Men	  
censorerne	  ser	  forskelligt	  på,	  om	  det	  er	  et	  problem	  eller	  ej,	  at	  den	  bruges	  så	  tæt.	  Flere	  censorer	  kri-‐
tiserer	  også	  kursisternes	  brug	  af	  noter	  og	  medbragt	  faglitteratur,	  som	  ikke	  er	  ordentligt	  integreret	  
i	  fremstillingen.	  	  

2. Eksempeltekst,	  egnet	  til	  at	  træne	  analyse	  og	  inddrage	  teoribegreber	  og	  således	  udnytte	  gruppear-‐
bejdet	  til	  at	  afklare	  eventuelle	  problemer	  i	  koblingen	  teori/analyse.	  I	  år	  var	  der	  to	  sådanne	  tekster,	  
tekst	   3,	   Ibsen,	   og	   tekst	   4,	   Herman	  Bang	   –	  med	   hver	   sit	   aspekt	   af	   hovedtemaet,	  men	   begge	  med	  
tekstanalytiske	  udfordringer.	  Censorerne	  ser	  det	  ikke	  som	  et	  problem	  i	  bedømmelsen,	  at	  uddraget	  
kan	  give	  næring	  til	  den	  læsning,	  at	  Nora	  har	  skaffet	  penge	  ved	  prostitution	  e.l.	  Men	  et	  par	  stykker	  
anfægter,	  at	  der	  er	  valgt	  en	  så	  kendt	  tekst,	  og	  bemærker,	  at	  kursisterne	  så	  kan	  forskyde	  læsningen	  
væk	  fra	  det	  specifikke	  uddrag.	  	  

3. Debattekst,	  der	  typisk	  giver	  en	  holdningsmæssig	  tilgang	  til	  emnet,	  et	  mere	  personligt	  perspektiv	  på	  
det.	  I	  år	  særligt	  tekst	  2,	  om	  arbejderens	  trængsler.	  Men	  skellet	  er	  ikke	  altid	  så	  skarpt:	  tekst	  2	  kalder	  
med	  sin	  retorik	  også	  på	  tekstanalyse	  (selv	  om	  få	  kursister	  svarer!).	  Og	  både	  Ibsen	  og	  Bang	   inde-‐
holder	  debatstof.	  

4. Billeder,	   fx	   kunstneriske	   billeder	   eller	  mediebilleder.	   Ofte	   overset,	   skønt	   de	   kan	   være	   hurtigere	  
”læst”.	  Meningen	  er	  blot,	  at	  man	  skal	  prøve	  at	  få	  billedet	  til	  at	  tale	  med	  teksterne	  og	  sige	  noget	  om	  
emnet,	   gerne	   i	   en	  kort,	  pointeret	   form.	  Velegnet	   fx	   til	   anslag.	  Det	  gælder	  også	  årets	  billeder,	  der	  
matcher	  sættets	  fokuspunkter,	  kønsmæssige	  og	  (andre!)	  sociale	  forhold.	  En	  censor	  efterlyser	  flere	  
billedoplysninger.	  En	  anden	  spørger,	  om	  billederne	  behøver	  stå	  hengemt	  sidst	  i	  hæfte	  1.	  	  

De	  tre	  særtekster	  med	  tilhørende	  opgaver	  kan	  på	  forskellig	  vis	  spille	  sammen	  med	  dette	  materiale.	  De	  
fleste	  censorer	  kalder	  opgaveformuleringerne	  ”gode	  og	  præcise”	  og	  fremhæver	  at	  ”der	  er	  god	  sammen-‐
hæng	  mellem	  opgaveformuleringer	  og	  tekstmateriale.”	  At	  mange	  kursister	  ikke	  har	  forløst	  muligheder-‐
ne	  i	  opgaverne,	  er	  en	  anden	  sag,	  som	  tages	  op	  i	  et	  følgende	  afsnit.	  
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En	  censor	  mener,	  at	  opgaverne	  ligner	  hinanden	  –	  og	  at	  de	  ”lægger	  op	  til	  læsning	  af	  tekster	  som	  kilder	  til	  
socialpolitisk	  historie.”	  Det	  er	  nu	  ikke	  meningen,	  selv	  om	  nogle	  kursister	  måske	  læser	  sådan.	  Opgaverne	  
beder	  kursisten	  om	  at	  analysere	  og	  fortolke	  (opgave	  1)	  eller	  (i	  opgave	  2)	  om	  at	  ”karakterisere,	  hvordan	  
undertrykkelse	  kommer	  til	  udtryk”	   i	  teksten.	  Denne	  sidste	  formulering	  spørger	  et	  par	  censorer	  til.	  Vi	  
har	  tidligere	  taget	  begrebet	  ”karakterisere”	  op	  i	  Råd	  og	  vink.	  Meningen	  er	  her,	  at	  man	  netop	  ikke	  skal	  
opfatte	  teksten	  som	  ”kilde”,	  men	  som	  en	  forfatters	  litterære	  valg,	  hvor	  et	  undertrykkelsesmønster	  kan	  
få	  tekstligt	  udtryk	  på	  en	  bemærkelsesværdig	  måde.	  I	  uddraget	  fra	  Constance	  Ring	  kunne	  det	  være	  den	  
”Løgneinstitution”,	  Constance	  erfarer,	  herunder	  fx	  den	  detalje,	  at	  Maries	  skælvende	  stemme	  og	  fugtige	  
øjne	  fortæller	  en	  anden	  historie	  om	  smerten	  ved	  oplevet	  utroskab	  end	  den,	  hun	  udsiger.	  	  Flere	  gode	  hf-‐
læsere	  har	  faktisk	  set	  dette,	  jf.	  den	  eksempelstil,	  der	  gennemgås	  senere.	  
I	  opgave	  3	  hæfter	   flere	  censorer	  sig	  ved	  formuleringen	  ”kvinders	   frigørelse	  som	  debatemne…”	  og	  me-‐
ner,	  at	  den	  ”lægger	  blot	  endnu	  et	  parameter	  ind	  i	  besvarelsen”.	  ”Specielt	  vanskeligt	  bliver	  det,	  når	  kursi-‐
sterne	   skal	  diskutere	  de	  vigtigste	   synspunkter,	   for	  det	   skal	   vel	   i	   forhold	   til	   opgaveformuleringen	  være	   i	  
relation	  til	  emnet	  som	  debatemne?	  –	  og	  ikke	  i	  forhold	  til	  kvinders	  frigørelse?”	  Helt	  så	  snedigt	  eller	  kun-‐
stigt	  et	  skel	  havde	  vi	  nu	  ikke	  tænkt,	  at	  stilskrivere	  eller	  censorer	  skulle	  lægge;	  vi	  mente	  det	  mere	  sim-‐
pelt:	  Kvindefrigørelse	  er	  et	  debatemne	  i	  tekst	  7	  og	  8	  –	  hvad	  argumenteres	  der	  for/imod,	  og	  hvordan?	  
Det	  kræver	  tekstanalytisk	  kompetence	  at	  svare	  på	  det.	  I	  den	  forbindelse	  drøfter	  nogle	  censorer	  aspek-‐
tet	  ’karakteristik	  af	  argumentationsformen’	  (et	  krav,	  der	  typisk	  ekspliciteres	  i	  kronikgenren	  på	  stx).	  En	  
censor	  mener,	  at	  det	  er	  irrelevant	  i	  denne	  genre.	  En	  anden	  regner	  modsat	  med,	  at	  det	  desværre	  ikke	  
skal	  indgå,	  siden	  det	  ikke	  ekspliciteres,	  ligesom	  en	  censor	  ”oplevede	  uenighed	  på	  dette	  område	  fra	  nogle	  
af	  mine	  medcensorer	  da	   jeg	  bedømte	  det	  positivt	  at	  en	  kursist	  kaldte	  et	  belæg	  for	  et	  belæg.”	  Svaret	  må	  
her	  være,	  at	  en	  fjerde	  censor	  har	  ret,	  som	  ser,	  at	  vi	  har	  ”forsøgt	  med	  opgaveformuleringen	  at	  gøre	  op-‐
mærksom	  på	  det	  danskfaglige,	  netop	  ved	  at	  de	  skal	  skrive	  om	  kvinders	  frigørelse	  som	  debatemne”.	  Det	  vil	  
altid	  være	  en	  del	  af	  opgave	  3	  at	  inddrage	  argumentationsmåden	  (foruden	  kontekst,	  kommunikations-‐
situation	  mv.)	  –	  også	  selv	  om	  det	  ofte	  er	  mindre	  fremtrædende	  i	  virkelighedens	  argumenterende	  tek-‐
ster.	  Ligesom	  på	   stx	  gælder	  det,	   at	  prøvegenrerne	  nok	   tilnærmer	   sig	   reale	  genrer,	  men	  samtidig	  må	  
man	  jo	  tone	  dem	  med	  den	  faglighed,	  eksamen	  skal	  måle	  (gøre	  dem	  ”skolske”,	  som	  det	  hedder	  i	  didak-‐
tikjargon).	  Blot	  er	  der	   ikke	  noget	  krav	  om,	  at	  der	  skal	  gennemføres	  bestemte	   typer	  analyser	  af	  argu-‐
mentation	  og	  retorik.	  
Enkelte	   censorer	  bemærker	  med	   tilfredshed,	   at	  der	   i	   alle	  opgaver	  nu	   står	   ”Som	  en	  central	   del	   af	   din	  
besvarelse	  skal	  du…”.	  Det	  er	  sket	  for	  at	  minde	  kursisterne	  om,	  at	  særteksten	  skal	  underkastes	  en	  særlig	  
indgående	  behandling	  og	  ikke,	  som	  det	  ofte	  ses,	  stå	  som	  en	  slags	  appendiks	  i	  en	  stil,	  der	  i	  øvrigt	  hviler	  
mest	  på	   gruppearbejdet	   og	   fylder	   op	  med	  gennemgange	   af	   store	  dele	   af	   hæfte	  1.	   En	   censor	   skriver:	  
”Opgaveformuleringen	  "Som	  en	  central	  del"	  tror	  jeg	  mange	  opfatter	  som	  midten.	  Da	  typisk	  mange	  besva-‐
relser	  placerer	  særteksten	  i	  midten.”	  Det	  ser	  vi	  ikke	  som	  et	  problem.	  
	  
En	  ændring	  i	  opgavesættet	  er	  gået	  næsten	  upåtalt	  hen:	  fra	  opgave	  2	  og	  3	  blev	  i	  år	  fjernet	  angivelsen	  af	  
mediet	  og	  dermed	  et	  skel	  mellem	  avis	  og	   tidsskrift,	   som	  flere	  kursister	  haft	  det	  svært	  med.	  Men	  der	  
står	  stadig	  ”skriv	  en	  …	  artikel”	  –	  og	  dermed	  er	  impliceret:	  skriv	  med	  henblik	  på	  en	  uforberedt	  læser.	  	  
Der	  er	  mao.	  ikke	  tale	  om	  at	  svække	  på	  formidlingsdimensionen,	  men	  om	  at	  forenkle	  og	  fokusere	  på	  det	  
centrale.	  
	  
Sammenfattende	  kan	  vi	   in	  extenso	  (!)	  citere	  en	  rekord-‐kort	  censorrapport,	  som	  ikke	  uden	  brod	  fast-‐
slår:	  ”Prøvesættet	  som	  helhed	  giver	  gode	  muligheder	  for	  at	  udfolde	  sig	  danskfagligt,	  hvis	  denne	  faglighed	  
er	  til	  stede.”	  	  
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Censorernes	  evaluering	  af	  besvarelserne	  
	  
Mere	  end	  11.000	  hf-‐kursister,	   flere	  end	  nogensinde	   før,	  var	   til	  eksamen.	  Og	  gennemsnittet	   steg	  med	  
0,4	  karakterpoint	  –	  det	  er	   ikke	  så	   lidt	  endda.	  Flere	  censorer	   fornemmer	  en	   forbedring	  og	  begrunder	  
den	  bl.a.	  med,	   at	   kursisterne	  er	  klædt	  på	   til	   emne	  og	   tekster.	  Men	  5.00	  bør	   ikke	  opfattes	   som	  et	   til-‐
fredsstillende	  landsresultat.	  På	  stx	  er	  resultatet	  6.17,	  på	  hhx	  5.75	  og	  på	  htx	  5.66.	  	  Mange	  censorer	  ud-‐
trykker	  da	  også	  bekymring	  for	  niveauet	  i	  besvarelserne,	  som	  det	  vil	  fremgå	  nedenfor.	  ”Eleverne	  befin-‐
der	  sig	  bedst	  på	  det	  refererende	  niveau.	  Danskfaglig	  viden	  og	  metode	  er	  nærmest	  fraværende	  i	  år.	  De	  har	  
svært	  ved	  at	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  teksterne	  i	  emnebehandlingen	  og	  komme	  fra	  det	  konkrete	  til	  det	  
abstrakte	  og	  øge	  progressionen.	  De	  tre	  genrer	  er	  relevante	  og	  gode	  til	  at	  træne	  elevernes	  kommunikati-‐
ons-‐	   og	  mediebevidsthed;	  men	  der	   er	  meget,	  meget	   langt	  mellem	  de	  gode	  besvarelser.”	  Men	  en	   censor	  
bemærker	  på	  den	  anden	  side:	  ”I	  sådan	  en	  evaluering	  bliver	  tonen	  nemt	  negativ	  og	  beklagende.	  Faktisk	  
er	  der	  rigtig	  mange	  gode	  skribenter	  derude	  der	  har	  lært	  meget	  ang.	  skriftlig	  fremstilling	  af	  et	  fagligt	  stof.	  
Især	   på	   hf	   er	   den	   skriftlige	   opgave	   en	   kompleks	   sag	  med	  mange	   tekster,	   to	   hæfter	   osv.	  Det	  må	   vi	   ikke	  
glemme.”	  	  
	  
Således	  er	  det	  allerede	  antydet,	  at	  censorerne	  ikke	  er	  ganske	  enige	  om,	  hvordan	  man	  skal	  opfatte	  ni-‐
veauet	  af	  besvarelserne,	  eller	  hvordan	  mangler	  og	  kvaliteter	  er	  fordelt.	  Det	  hænger	  rimeligvis	  sammen	  
med,	  at	  der	  er	  vitterlig	  spredning.	  ”Hf-‐feltet	  spænder	  vidt.	  Og	  det	  nuværende	  opgavesæt	  får	  det	  tydeligt	  
frem”.	  	  Men	  læsningen	  af	  rapporterne	  kan	  også	  skabe	  tvivl,	  om	  vi	  har	  så	  udpræget	  en	  konsensus,	  som	  
vi	  tror,	  og	  som	  vi	  skal	  have.	  Dertil	  kommer,	  at	  nogle	  censorer	  beretter	  om	  stor	  uenighed	  om	  bedøm-‐
melsen	  af	  den	  enkelte	  stil.	  Dette	  problem	  tages	  op	  i	  afsnittet	  Råd	  og	  vink.	  	  
	  
Censorerne	   tog	   i	   deres	   evaluering	   af	   elevernes	   besvarelser	   udgangspunkt	   i	   to	   spørgsmål:	   Hvordan	  
opleves	  1)	  elevernes	  færdigheder	  i	  skriftlig	  fremstilling,	  emnebehandling	  og	  brug	  af	  danskfaglig	  viden	  
og	  fagets	  grundlæggende	  metoder?	  Og	  2)	  eksaminandernes	  realisering	  af	  den	  modtagerrettede	  dansk-‐
faglige	  formidling?	  
	  
	  
Emnebehandling	  og	  faglighed	  
Som	  nævnt	  er	  censorerne	  ofte	  ganske	  uenige:	  ”Emnebehandlingen	  har	  næsten	  alle	  klaret	  flot	  i	  år	  -‐	  gan-‐
ske	   givet	   pga.	   gode	   tekster	   og	   opgaveformuleringer.	   Sættet	   gav	   også	   gode	   oplagte	   muligheder	   for	   at	  
bringe	  viden	  og	  metoder	  i	  spil.”	  Og	  heroverfor:	  ”Emnebehandlingen	  kom	  sjældent	  over	  det	  redegørende	  
niveau.	   Enkelte	   elever	   viste	   godt	   overblik	   over	   perioden	   og	   kunne	   bruge	   deres	   viden	   i	   forbindelse	  med	  
opgaverne.	  De	  danskfaglige	  metoder	  stod	  svagt.”	  
	  
Uenigheden	  gælder	  også	  noget	  så	  håndfast	  som	  omfang.	  Flere	  censorer	  bemærker,	  at	  besvarelserne	  er	  
længere	  end	  vanligt,	  ”fordi	  langt	  de	  fleste	  har	  noget	  at	  skrive	  om.”	  Men	  man	  læser	  også:	  ”Nogle	  er	  utrolig	  
korte,	  også	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  ganske	  velskrivende	  elever.	  Halvanden	  luftige	  sider,	  hvoraf	  en	  del	  kan	  
være	  citater,	  er	  ikke	  nok	  til	  en	  fyldestgørende	  besvarelse.	  Nogle	  kan	  ikke	  pine	  mere	  frem,	  det	  er	  tydeligt,	  
mens	  andre	  sagtens	  kunne	  gå	  mere	  i	  dybden.”	  Begge	  udsagn	  kan	  naturligvis	  være	  sande,	  ligesom	  dette:	  
”Jeg	  har	  bemærket	  at	  der	  er	  en	  markant	  forskel	  på	  besvarelsernes	  omfang	  i	  de	  enkelte	  klassesæt.	  I	  nogle	  
sæt	  er	  omfanget	  gennemgående	  på	  ca.	  3	  tætte	  sider,	  mens	  andre	  sæt	  ligger	  på	  1?-‐2	  tilsvarende	  sider.	  Ville	  
det	  evt.	  være	  en	  ide	  at	  anbefale,	  at	  man	  i	  undervisningen	  tog	  sammenhængen	  mellem	  kvantitet	  og	  kvali-‐
tet	  op	  til	  diskussion?”	  
Vi	  har	   ingen	  statistik	  på	  omfang.	  Men	  det	  er	  naturligvis	  afgørende,	  om	  det	  evt.	  øgede	  omfang	  bruges	  
fokuseret	  og	  relevant	  i	  besvarelsen	  af	  opgaven.	  I	  foregående	  afsnit	  blev	  nævnt	  et	  kendt	  problem,	  som	  
censorerne	  også	  er	  inde	  på:	  at	  kursister	  ofte	  inddrager	  for	  meget	  stof	  fra	  hæfte	  1.	  Det	  er	  fortsat	  sær-‐
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teksten,	  der	  skal	  stå	   i	   centrum	  og	  så	  perspektiveres	  vha.	   stof	   fra	  hæfte	  1,	  der	  udvælges	  med	  blik	   for	  
fokus	  og	  pointe.	  
	  
Selv	   om	  kursisterne	   synes	   trygge	   ved	   emnet	  Det	  moderne	   gennembrud,	   viser	   besvarelserne	   ofte	   en	  
meget	  firkantet	  opfattelse	  af	  perioden.	  ”Før	  var	  alt	  idyllisk	  og	  ”rosenrødt”,	  nu	  bliver	  tingene	  realistiske.	  
Hvis	  en	  fremstilling	  skildrer	  tingene	  makabert	  og	  grumt,	  så	  er	  den	  i	  sig	  selv	  mere	  realistisk.	  ”Geo	  Brande	  
mener	  at	  gud	  er	  død”.	  Og	  ”I	  Det	  moderne	  gennembrud	  var	  der	  stor	  forskel	  på	  de	  rige	  og	  de	  fattige””.	  	  Som	  
nævnt	  kritiseres	  omgangen	  med	  kilder:	  der	  er	  afsmitning	  eller	  umarkeret	  afskrift	  fra	  tekst	  1	  eller	  (an-‐
dre)	  litteraturhistorier.	  
	  
Mange	  kommentarer	  går	  på	  de	  enkelte	  opgaver.	  Modsat	  nogle	  censorers	  vurdering	  fordelte	  kursister-‐
nes	  opgavevalg	  sig	  mere	  jævnt	  end	  vanligt.	  Men	  der	  er	  store	  forskelle	  i	  karakterniveau.	  
 

Analyserende	  oplæg	  

Ofte	  vælges	  opgave	  1	  kun	  af	  ¼,	  selv	  om	  over	  40	  %	   i	  2011	  valgte	  at	  skrive	  om	  Sonnergaards	   ”Sex”	  –	  
med	  det	  laveste	  gennemsnit	  af	  alle	  opgaver.	  I	  år	  valgte	  31	  %	  opgave	  1	  –	  igen	  med	  det	  markant	  laveste	  
gennemsnit,	  4.43.	  Censorerne	  peger	  på	  store	  problemer	  med	  at	  indløse	  det	  faglige	  krav	  om	  analyse	  og	  
fortolkning.	  Det	  bliver	  ofte	  blot	  til	  et	  handlingsreferat,	  evt.	  til	  en	  ufokuseret	  gennemgang	  efter	  analyse-‐
skema	  og	  uden	  blik	  for	  ”Thomas	  Pontoppidans”	  virkemidler.	  ”Jeg	  har	  ikke	  rettet	  en	  opgave	  1,	  hvor	  ana-‐
lysen	  har	  været	  udfoldet.	  Pontoppidan	  og	  hans	  brug	  af	   ironi	  har	  tydeligvis	  været	  svært	  for	  kursisterne.”	  
En	   censor	   efterlyser	   fagtermer,	   perspektivering	  m.m.	  og	  beklager	   –	  med	  et	   tankevækkende	  ordvalg:	  
”Der	  var	  langt	  mellem	  snapsene”	  (!!).	  ”En	  del	  kursister	  ved	  ikke	  hvordan	  de	  skal	  analysere	  en	  tekst.	  I	  hvert	  
fald	   ikke	   skriftligt.	   Iagttagelser	  bliver	   ikke	  brugt.	  Der	  mangler	  konkluderende	  afsnit	  og	   i	  det	  hele	   taget	  
konklusioner.	  Specielt	  Pontoppidanteksten	  var	  slem:	  En	  del	  kursister	  mener,	  at	  Pontoppidan	  er	  efter	  de	  
fattige.	   Et	   par	   stykker	   får	   den	   fremmede	   og	   kromutter	   til	   at	   være	   ægtefolk.	   En	   enkelt	   mener,	   at	   den	  
fremmede	  får	  serveret	  afdødes	  hoved	  på	  kroen.”	  Det	  maner	  til	  eftertanke,	  at	  de	  mange,	  mange	  danskti-‐
mer,	   hvor	   litterær	   tekstanalyse	   står	   i	   centrum,	   tilsyneladende	  har	   så	   ringe	  effekt,	   når	  kursisten	   skal	  
arbejde	  helt	  på	   egen	  hånd.	  Men	  når	   en	   censor	   skriver:	   ”Besvarelserne	  af	   opgave	  1	   er	   evidens	   for	  den	  
nykritiske	  læsemådes	  sammenbrud”,	  kan	  der	  måske	  være	  grund	  til	  at	  minde	  om,	  at	  opgaven	  jo	  ikke	  skal	  
bedømmes,	  som	  om	  den	  gik	  ud	  på	  at	  give	  en	  udtømmende	  enkelttekstanalyse.	  Modsat	  på	  stx	  skal	  ana-‐
lysen	  bruges	  til	  at	  sige	  noget	  om	  et	  emne,	  og	  i	  den	  forbindelse	  skal	  der	  inddrages	  konkret	  andet	  stof	  
(hæfte	  1).	  Allerede	  af	  disse	  grunde	  må	  man	  modificere	  på	  kravene	  til	  særtekstanalysens	  udførlighed.	  
Hvilket	  ikke	  betyder,	  at	  den	  kan	  erstattes	  af	  ureflekteret	  referat.	  	  	  	  	  
	  

Introducerende	  artikel	  

”En	  underlig	  hybridfætter”,	  kalder	  en	  censor	  den!	  Valgt	  af	  30.7%	  med	  et	  gennemsnit	  på	  5.25,	  en	  klar	  
forbedring.	  Og	  det	  selv	  om	  mange	  censorer	  anfører,	  at	  kursisterne	  kun	  skriver	  om	  undertrykkelse	  og	  
ikke	  også	  om	  frigørelse	  –	  og	  måske	  kun	  om	  kvinder,	  selv	  om	  opgaven	  ikke	  beder	  om	  denne	  indsnæv-‐
ring	  i	  forhold	  til	  sættets	  materiale	  og	  temadefinition.	  	  ”Denne	  opgave	  fungerede	  klart	  bedst	  i	  opgavesæt-‐
tet,”	  mener	  en	  censor	  	  –	  	  der	  modsiges:	  ”Få	  formår	  at	  få	  teksterne	  til	  at	  spille	  sammen	  og	  løfte	  emnebe-‐
handlingen	   fra	  det	  konkrete	   til	  det	  abstrakte.”	   ”Mange	  havde	  store	  problemer	  med	  at	   finde	  ud	  af,	  hvad	  
der	  lå	  i	  kravet	  om	  skulle	  karakterisere	  undertrykkelseselementerne	  i	  Skram-‐teksten.	  Det	  blev	  til	  resuméer,	  
referater,	  redegørelser	  i	  stedet	  –	  med	  små	  stop	  undervejs,	  hvor	  der	  bliver	  kommenteret…”	  Se	  hertil	  nær-‐
mere	  om	  begrebet	  ”karakterisere”	  i	  afsnittet	  ovenfor	  om	  prøvesættet.	  
	  
Argumenterende	  artikel	  

Mindre	  udpræget	  en	  topscorer	  end	  ofte	  ellers,	  men	  dog	  valgt	  af	  38,3%	  og	  som	  det	  ofte	  har	  været	  til-‐
fældet:	   med	   højest	   gennemsnit,	   5.35.	   	   Alligevel	   finder	  man	   i	   censorrapporterne	  mange	   kritiske	   be-‐
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mærkninger	  om	  besvarelserne.	  (Se	  også	  diskussionen	  ovenfor	  om	  opgaveformuleringen	  ”…	  som	  debat-‐
emne”).	  Det	  har	  jo	  nok	  hjulpet	  på	  populariteten,	  at	  kursisterne	  her	  kunne	  inddrage	  deres	  egen	  tid.	  Men	  
det	  forklarer	  ikke	  nødvendigvis	  karaktererne.	  ”Især	  de	  der	  valgte	  den	  argumenterende	  artikel	  var	  ude	  i	  
vanskeligheder,	  typisk	  fordi	  det	  at	  redegøre	  ikke	  har	  siddet	  på	  rygmarven	  og	  i	  netop	  denne	  genre	  har	  jeg	  
oplevet	  at	  der	  er	  blevet	  excelleret	  i	  løse	  påstande,	  generaliseringer	  og	  alskens	  sniksnak	  uden	  meget	  hold	  i	  
noget	  danskfagligt.	  Mange	  starter	  med	  at	  diskutere	   teksterne	   førend	  de	  er	   færdige	  med	  at	  redegøre	  og	  
inddrager	  deres	  egen	  holdning	  allerførst	  og	  glemmer	  at	  forholde	  sig	  til	  teksterne	  som	  diskussionsobjek-‐
ter.”	  Mange	  siger	  noget	  lignende,	  selv	  om	  en	  mener	  at	  ”besvarelserne	  af	  opgave	  3	  generelt	  var	  de	  mest	  
vellykkede.	  Det	  var	  også	  dem,	  der	   i	  min	  rettegruppe,	   fik	  de	  højeste	  karakterer.	  Kun	  få	  gik	   i	  dybden	  med	  
eller	  bagom	  argumentationen,	  men	  de	  fleste	  redegjorde	  ganske	  pænt	  for	  teksterne	  og	  kunne	  diskutere	  på	  
et	  eller	  andet	  niveau.”	  ”Mange	  behandler	  tekst	  7	  og	  tekst	  8	  som	  to	  adskilte	  dele	  og	  mangler	  helt	  fornem-‐
melsen	  for,	  at	  teksterne	  i	  en	  argumenterende	  artikel	  skal	  tale	  sammen.”	  Kun	  få	  er	  på	  linje	  med	  den	  føl-‐
gende:	  ”Her	  findes	  de	  fagligt	  bedste,	  sjoveste	  og	  mest	  opfindsomme	  besvarelser.”	  	  
	  
Skriftlig	  fremstilling	  
År	   efter	   år	   er	   kursisternes	   færdigheder	   i	   at	   udtrykke	   sig	   ”præcist,	   nuanceret	   og	   formidlingsbevidst”	  
samt	  ”beherske	  skriftsprogets	  normer	  for	  korrekthed”	  (for	  at	  citere	   læreplanen)	  det	  punkt,	  der	  mest	  
stabilt	  samler	  censorerne	  i	  dyb	  beklagelse.	  ”Den	  skriftlige	  fremstilling	  er	  i	  udstrakt	  grad	  utilstrækkelig.”	  
En	  sukker:	  ”Det	  er	  som	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  transferværdi	  fra	  hverdagens	  arbejde	  til	  eksamenssituatio-‐
nen.”	  Og	  en	  anden	  spørger:	  ”Ville	  man	  hjælpe	  dem	  bedre	  på	  vej,	  hvis	  man	  lærte	  dem	  nogle	  mere	  jordnære	  
og	  realistiske	  skrivegenrer	  og	  måske	  fokuserede	  mere	  selve	  sproget	  i	  skrivningen?”	  Der	  er	  imidlertid	  vis-‐
se	  nuancer	  og	  gråtoner	  i	  sortsynet.	  ”Det	  går	  fra	  blændende	  sproglige	  præstationer	  til	  næsten	  uforståeli-‐
ge	  opgaver	  (som	  fylder	  mest)”.	  En	  censor	  mener,	  at	  der	  i	  stx-‐stile	  er	  en	  forbedring,	  som	  ikke	  ses	  på	  hf:	  
”Ganske	  mange	  hf-‐elever	  har	  en	  personlig	  stil	  og	  udtrykker	  sig	  farverigt	  og	  billedfyldt	  med	  energi	  og	  en-‐
tusiasme.	  Underholdningsværdien	  kan	  være	  ganske	  høj.	  Men	  de	  laver	  generelt	  alt	  for	  mange	  fejl.	  Bemær-‐
kelsesværdigt	   få	   elever	   er	   i	   stand	   til	   at	   udtrykke	   sig	   præcist,	   nuanceret	   og	   fejlfrit.	  Dette	   skyldes	   et	   lille	  
ordforråd	   og	   begrebsapparat,	   et	   lavt	   abstraktionsniveau	   samt	   manglende	   sproglig	   opmærksomhed.”	  
”Korrekturen:	  stavningen,	  kongruensen,	  bøjningerne,	  etc.	  Uha.	  I	  for	  mange	  tilfælde	  har	  notering	  af	  simple	  
sprogfejl	  sprængt	  rettearkets	  rammer”,	  skriver	  en	  censor,	  som	  ikke	  desto	  mindre	  fortsætter:	  ”Men	  selv	  
med	  disse	  skavanker	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  vore	  kursister	  der	  skriver	  herligt	  ubesværet	  og	  nogenlunde	  
korrekt.”	  	  
	  
Også	  andre	  istemmer	  de	  positive	  toner:	  ”Den	  sproglige	  færdighed	  oplever	  jeg	  som	  bedre	  i	  år	  end	  tidlige-‐
re,	  og	  jeg	  tror	  det	  skyldes	  at	  emnet	  og	  tekster	  opleves	  som	  nemme.”	  ”Sprogligt	  var	  besvarelserne	  generelt	  
meget	   bedre	   end	  dem,	   jeg	   for	   eksempel	   bedømte	   sidste	   år.	  Der	   var	   i	   almindelighed	  gode	   færdigheder	   i	  
ordvalg	  og	  sætningsopbygning,	  og	  kun	  i	  få	  tilfælde	  kunne	  egentlig	  sproglige	  sammenbrud	  opleves.”	  ”Sta-‐
vefejl,	   klicheagtige	   og	   upræcise	   formuleringer,	   ufærdige	   sætningskonstruktioner	   og	   tidsspring	   forekom	  
naturligvis,	  men	  helhedsindtrykket	  af	  det	  sproglige	  niveau	  var	  positivt.”	  
	  
Men	  det	  er	  nu	  opsummeringen	  af	  fejl	  og	  mangler,	  der	  fylder	  mest	  i	  rapporterne.	  ”Mange	  har	  svært	  ved	  
at	  formulere	  sig	  ubesværet	  på	  skrift.	  Og	  det	  gælder	  helt	  ned	  i	  detaljen,	  manglende	  nutids-‐r	  og	  r	  på	  infini-‐
tiv	  og	  problemer	  med	  sin	  ender	  man	  med	  næsten	  at	  blive	  immun	  over	  for,	  men	  også	  generelt	  brugen	  af	  
præpositioner,	  alting	  er	  enten	  'til'	  eller	  'fra'	  (on/off	  fra	  den	  digitale	  verden?)	  volder	  besvær	  og	  et	  varieret	  
sprog	  er	  næsten	  en	  sjældenhed.	  Ordforrådet	  er	  hos	  mange	  ikke	  stort.”	  	  	  
	  
Mange	  censorer	  peger	  på	  en	  helt	  udpræget	  mangel	  på	  korrekturlæsning	  –	  et	  evindeligt	  indsatsområde.	  
Og	  de	  kan	  opstille	  lister	  over	  fejltyper	  som	  disse:	  ”Også	  semantiske	  fejl	  er	  udbredte	  når	  der	  vælges	  ord	  
med	  forkerte	  betydninger	  i	  sammenhængen,	  måske	  i	  forbindelse	  medet	  lille	  ordforråd.	  På	  sætningsniveau	  
bidrager	  de	  mange	  manglende	  punktummer	  –	   eller	  punktum	  midt	   i	   sætningen:	   ”Hvis	  man	  går	   en	   tur	   i	  
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byen.	   Så	  kan	  man	   se…”	  –	   til	   vanskeliggørelsen	  af	   læsningen.	  På	   samme	  måde	   fungerer	  de	   forkert	   satte	  
kommaer	  og	  manglende	  kolon	  og	  citationstegn	  ved	  citater.	  Ang.	  grammatik	  og	  retstavning	  ses	  alle	  fejlty-‐
per	   fra	   særskrivning	  (”kvinde	   frigørelse”)	   til	  –r-‐fejl,	  manglende	  genitiv,	   forkert	  køn	  og	   tal	  på	   substanti-‐
verne	  og	  deres	  tilhørende	  adjektiver,	  dobbelt	  bestemthed	  på	  substantiver	  (”sin	  frigørelsen”)	  også	  blandt	  
indfødte	  danskere,	  vilkårlig	  brug	  af	  store	  og	  små	  bogstaver,	  deciderede	  stavefejl	  som	  ikke	  fanges	  i	  stave-‐
kontrollen…	  Alt	  dette	  kan	  sammenlagt	  give	  uigennemskuelige,	  uforståelige	  passager.”	  	  
”De	  færreste	  korrigerer	  tilsyneladende	  deres	  tekst.	  Det	  er	  måske	  en	  afsmitning	  fra	  den	  elektroniske	  kom-‐
munikation	  at	  eleverne	  ikke	  selv	  tager	  ansvar	  for	  deres	  sprog	  og	  fremstillingsform.	  	  

Der	  er	  mange	  formelle	  fejl,	  grammatiske	  fejl	  og	  syntaktisk	  usikkerhed	  er	  mere	  reglen	  end	  undtagelsen,	  fx:	  	  

• kongruens	  	  (fx	  egne	  krop,	  de	  almindelig	  hverdagens	  oplevelser)	  
• usikker	  brug	  af	  grammatisk	  form	  (fx	  velopdragende	  mennesker,	  modernede)	  	  
• r-‐fejl	  er	  i	  dag	  normen,	  snarere	  end	  undtagelsen	  (rent	  statistisk	  kan	  det	  undre	  at	  usikkerheden	  ik-‐

ke	  medfører	  at	  der	  undertiden	  kommer	  den	  korrekte	  endelse	  i	  hhv.	  præsens	  og	  infinitiv!)	  	  
• usikkerhed	  mht	  ordbillede	  af	  helt	  almindelige	  ord	  der	  fx	  nå	  =	  når,	  simpelhed	  =	  simpelthen,	  enlig	  =	  

egentlig	  eller	  enig,	  lige	  =	  lide,	  tryk/g,	  selvskab,	  ægtefælde,	  burgte)	   	  
• komposita	  af	  enhver	  art	  (fx:	  det	  moderne	  gennem	  brud,	  lige	  stillingen,	  mod	  sat,	  	  tone	  fald,	  nu	  ti-‐

den,	   fast	  holde,	   der	  hjemme,	  kort	   fattet,	   bekendt	   skaber,	   til	   hænger,	   ved	   lige	  holder,	   tage	  noget	  
forgivet,	  med	  mennesker,	  lige	  gyldigt)	   	  

• brug	  af	  dobbeltkonsonant	  (malerrier,	  derres)	  
• versaler	  (helt	  vilkårligt),	  majuskler	  efter	  forkortelsespunktum	  (computerautomatik!)	  	  
• +/÷	  e	  (fx	  fortage/foretage,	  forgå/foregå,	  forstille	  sig/forestille	  sig,	  forslå/foreslå)	  
• transitivt/intransitivt:	  (fx	  ligge	  vægt	  på,	  sidde	  sig	  ned)	  
• Idiomatik	  og	  sære	  ord	  (fx	  se	  gennem	  fingeren	  med,	  tage	  os	  til	  takke	  for)	  	  	  

Tegnsætning	   eksisterer	   ikke	   som	   et	   systematisk	   fænomen,	   ligesom	   mange	   elever	   har	   et	   usikkert	   sæt-‐
ningsbegreb.”	  
	  
	  
Den	  modtagerrettede	  danskfaglige	  formidling	  
Som	  det	  før	  er	  set,	  er	  der	  nogen	  divergens	  i	  censorernes	  vurdering	  af	  formidlingsdimensionen	  i	  besva-‐
relserne.	  Flere	  bemærker,	  at	  bevidstheden	  om	  modtageren	  ofte	  er	  mest	  udpræget	   i	  begyndelsen,	   fx	   i	  
form	  af	  et	  forsøg	  på	  fængende	  indledning,	  evt.	  andet	  formidlingsudstyr	  (selv	  om	  selve	  opgaverubrik-‐
ken	   ofte	   ikke	   er	   opfindsom).	   ”Derefter	   glemmes	   alt	   om	  modtagerforhold!”	  Flere	   censorer	   forsøger	   at	  
give	  bud	  på,	  hvor	  mange	  der	  lykkes	  helt	  eller	  nogenlunde	  med	  at	  honorere	  kravene.	  Fra	  10	  til	  25%	  er	  
typiske	  bud.	  Hos	  resten	  ”demonstreres	  der	  ringe	  eller	  slet	  ingen	  genrekendskab.”	  Hvorfor?	  ”De	  kæmper	  
så	  meget	  med	  både	  teksterne,	  genren	  og	  sprogrigtighed,	  at	  der	   ikke	  er	  overskud	  til	  metabevidsthed	  om	  
formidlingen”.	  ”Min	  oplevelse	  er,	  at	  de	  fleste	  hf-‐elever	  slet	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  målrette	  deres	  tekster.	  
For	  mange	  af	  dem	  har	  det	  klart	  været	  en	  udfordring	  overhovedet	  at	  få	  noget	  ned	  på	  papiret.	  Det	  oplever	  
jeg	  også	  i	  min	  egen	  undervisning.	  For	  forbløffende	  mange	  eksisterer	  den	  intenderede	  modtager	  ikke,	  hvil-‐
ket	  ses	  ved	  bl.a.	  en	  lystig	  refereren	  til	  tekst	  1,	  2	  osv.,	  linje-‐	  og	  sidehenvisninger	  i	  hobetal,	  manglende	  præ-‐
sentation	  af	  tekster	  og	  billeder	  samt	  fraværende	  fokus,	  herunder	  manglende	  overgange	  imellem	  tekstdele,	  
der	  omhandler	  noget	  forskelligt	  osv.”	  Og	  selv	  når	  man	  mærker	  en	  bestræbelse,	  kan	  resultatet	  være	  nok	  
så	  kikset	  –	  som	  misvisende	  mellemrubrikker	  eller	  opsætning	  i	  3	  spalter	  med	  helt	  uoverskueligt	  satsbil-‐
lede.	  Der	  er	  imidlertid	  nuancer,	  som	  er	  værd	  at	  hæfte	  sig	  ved:	  ”Det	  er	  i	  opgave	  1	  man	  oplever	  den	  mind-‐
ste	  formidlingsbevidsthed.	  ”Jeg	  har	  valgt	  at	  skrive	  om...”	  ”Tekst	  5	  i	  hæfte	  2”.	  Noget	  bedre	  står	  til	  i	  artikel-‐
opgaverne.”	  	  
Ovenfor	  er	  citeret	  et	  næppe	  utypisk	  suk	  over	  manglende	  transferværdi	  fra	  hverdag	  til	  eksamen.	  Men	  
censorerne	  anerkender	  dog	  gudskelov,	  at	  undervisning	  kan	  hjælpe,	  også	  –	  ja,	  måske	  ret	  udpræget	  –	  på	  
formidlingsområdet.	  ”Meget	  få	  har	  formidlingsbevidsthed.	  Det	  virker	  ikke	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  dagli-‐
ge	  undervisning	  i	  skr.	  Dansk	  i	  hf.	  En	  klasse	  havde	  arbejdet	  seriøst	  med	  det,	  derfor	  blev	  det	  meget	  tydeligt,	  
at	  de	  andre	  ikke	  havde.”	  Det	  bliver	  hos	  en	  anden	  til:	  ”Det	  er	  ganske	  tydeligt	  at	  nogle	  lærere	  gør	  mere	  ud	  
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af	  denne	  disciplin	  end	  andre,	  så	  det	  beviser	  trods	  alt,	  at	  det	  er	  noget,	  der	  kan	  arbejdes	  med	  med	  et	  vist	  
udbytte.”	  ”Undervisningen	  i	  eksamensstilegenrerne	  har	  båret	  frugt.	  I	  de	  allerfleste	  klassesæt	  kan	  man	  se	  
at	  der	  er	  arbejdet	  med	  overskrift,	  manchet,	  mellemrubrikker,	  indledning	  og	  afrunding,	  tekstpræsentation	  
og	  citatteknik.”	  Og	  tilsvarende:	  ”Der	  bliver	  stadig	  flere,	  der	  arbejder	  fornuftigt	  med	  manchet	  og	  mellem-‐
rubrikker.	  Da	  det	  er	  et	  punkt,	  som	  selv	  de	  svageste	  kan	  forholde	  sig	  til,	  er	  det	  værd	  at	  insistere	  på.”	  ”Hel-‐
digvis	  var	  der	  dog	  eksempler	  (fra	  et	  par	  hold)	  på	  fine	  kohæsive	  sammenbindinger:	  Tekstbånd/overgange,	  
mellemrubrikker	  og	  faktabokse/citatbokse,	  oftest	  layoutet	  med	  to	  eller	  tre	  kolonner.	  Disse	  tekstlingvisti-‐
ske	   landvindinger	   i	   ”avisartikler”	   kan	   vel	  markere	   vejen	   frem,	   når	   vi	   fastholder	   princippet	   om	   formid-‐
lingsbevidst	  skrivning?”	  
Dermed	  er	  der	  således	  allerede	  taget	  hul	  på	  Råd	  og	  vink.	  
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Råd	  og	  vink	  til	  den	  daglige	  undervisning	  	  
Tallenes	  hårde	  tale	  klinger	  blødere	   i	  år:	  Landsgennemsnittet	  er	  steget	   til	  det	  hidtil	  højeste	  under	  re-‐
formen,	  5.00.	  Det	  er	  glædeligt	  og	  kan	  tages	  som	  udtryk	  for,	  at	  noget	  er	  gået	  bedre.	  Tallet	  er	  imidlertid	  
ikke	  højt,	  og	  hf-‐gennemsnittet	  er	   fortsat	  det	   laveste	  blandt	  alle	   fire	  ungdomsuddannelser.	  Der	  er	  rig-‐
tignok	  store	  forskelle	  i	  prøveformer,	  materiale	  og	  opgaver,	  bedømmelseskriterier,	  så	  helt	  umiddelbart	  
kan	   tallene	   ikke	   sammenlignes.	  Men	  der	  også	  mange	   ligheder,	  og	   lærere	  kan	  have	  megen	  gavn	  af	   at	  
kende	  hinandens	  områder.	  Til	  det	  formål	  er	  gennemført	  et	  ministerielt	  udviklingsarbejde,	  Formidling	  
og	  genre	  på	  tværs,	  der	  sammenligner	  skriftlig	  dansk	  på	  de	  fire	  ungdomsuddannelser1.	  	  
	  
I	  gennemgangen	  af	  censorrapporterne	  er	  der	  gengivet	  et	  censorsuk	  over	  det	  ringe	  gennemslag	  i	  besva-‐
relserne	  af	  alle	  de	  gode	  råd	  fra	  hverdagen:	  Til	  eksamen	  synes	  alt	  glemt.	  Sådan	  er	  det	  trods	  alt	  ikke	  ved	  
mundtlig	  eksamen,	  hvor	  man	  kan	  opleve,	  at	  undervisningens	  anstrengelser	  omsider	  slår	  igennem.	  På	  
den	  anden	  side	  er	  der	  ovenfor	  også	  refereret	  censorer,	  som	  fastslår,	  at	  det	  er	  klokkeklart,	  at	  visse	  hold	  
er	  undervist	   systematisk	   i	  de	  skriftlige	  genrer	  og	  måske	  særligt	   i	   formidlingsbevidsthed.	  Hvad	  er	  nu	  
sandt?	  Er	  undervisning	  i	  skriftlighed	  formålsløs?	  Eller	  nytter	  den?	  Mon	  ikke	  både	  frustrationen	  og	  op-‐
timismen	  har	  ret	  i	  noget.	  Måske	  har	  to	  udsagn	  fat	  i	  hver	  deres	  ende	  af	  sandheden	  og	  taler	  om	  hver	  de-‐
res	   forhold.	  Der	   er	  undervisningsområder	   som	   fx	   formidling,	   hvor	  man	  kan	  opnå	   et	   ganske	  kontant	  
udbytte	  af	  en	  håndfast	  og	  systematisk	  træning.	  Og	  så	  er	  der	  det,	  som	  sukket	  gik	  på:	  frustrationen	  over,	  
at	   kursister	   kan	   glemme	   de	   generelle	   tekstanalysekompetencer,	   der	   er	   opøvet	   i	   time	   efter	   time,	   og	  
bare	  forfalde	  til	  mekanisk	  reproduktion.	  I	  begge	  tilfælde	  kan	  det	  jo	  betale	  sig	  at	  reflektere	  over,	  hvor-‐
for	  noget	  lykkes,	  andet	  ikke,	  og	  hvor	  der	  kan	  være	  grund	  til	  en	  særlig	  indsats.	  
	  
Hvad	  er	  det	  egentlig	  vi	  vil	  med	  prøveformen?	  Bag	  gymnasiereformens	  ændringer	  af	  skriftlig	  dansk	  i	  hf	  
–	  men	  på	   forskellig	   vis	   også	   i	   andre	  ungdomsuddannelser	   –	   lå	   bl.a.	   den	  kritik	   en	  EVA-‐rapport	   2004	  
havde	  refereret:	  ”Flere	  lærere	  vurderer,	  at	  den	  dansk	  stils	  form	  er	  uhensigtsmæssig:	  Opgavehæfterne	  
er	   ikke	   inspirerende,	   besvarelserne	   ikke	   lystbetonede,	   og	   formen	   har	   ringe	   relevans”.	   Svaret	   blev:	  
Skrivning	  med	   udgangspunkt	   i	   faget.	   Genrestyring.	   Styrket	   formidlingsaspekt:	   kommunikativ	   skriv-‐
ning.	  Og	  fokus	  på	  at	  sætte	  tekster	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  snarere	  end	  den	  meget	  nærsynede	  klassiske	  
enkelttekstanalyse.	  Blandt	  hf-‐lærere	  har	  det	  imidlertid	  fra	  reformens	  begyndelse	  været	  diskuteret,	  om	  
den	  valgte	  eksamensform	  gør	  prøven	   lettere	  eller	  sværere	   for	  den	  svage	  kursist?	  Man	  kan	  møde	  det	  
synspunkt,	   at	  genrerne	  og	  den	   faglige	  binding	  er	  en	  klods	  om	  benet	  på	  en	  mere	   lystfuld	   skrivning	  –	  
”bare	  skriv!”.	  Det	  kan	  dog	  indvendes,	  at	  et	  defineret	  fagligt	  grundlag	  for	  svage	  kursister	  ikke	  kun	  er	  en	  
udfordring,	  men	  også	  kan	  være	  et	  sikkerhedsnet,	  der	  fx	  gør	  det	  muligt	  at	  kende	  og	  træne	  kriterier	  for	  
besvarelserne.	  Et	  af	  problemerne	  er,	  at	  kursisterne	  har	  svært	  ved	  at	  udnytte	  gruppearbejdet,	  selv	  om	  
det	   just	  er	  tænkt	  som	  et	  stillads,	  der	  skal	   lette	  opgavebyggeriet.	  Netop	  derfor	  må	  en	  systematisk	  un-‐
dervisning	  sætte	  ind	  over	  for	  denne	  og	  de	  talrige	  andre	  udfordringer,	  prøven	  stiller.	  	  
	  
Disse	  udfordringer	  kan	  fx	  sammenfattes	  således:	  

• For	  at	  udnytte	  eksamensformen	  skal	  man	  optimere	  gruppearbejdet.	  	  

• For	  at	  løse	  opgaven	  skal	  man	  kunne	  læse	  opgaven:	  Forstå	  tekstmaterialets	  sammensætning	  og	  
afkode	  opgaveformuleringer.	  	  

• Man	  skal	  videre	  have	  styr	  på	  den	  relevante	  faglighed.	  	  

• Man	  skal	  finde	  en	  skriveidé,	  et	  fokus.	  

• Man	  skal	  kombinere	  tekstnærhed	  med	  behandling	  af	  emne	  og	  perspektiv.	  	  

• Man	  skal	  kunne	  konkretisere	  (relevant)	  så	  vel	  som	  abstrahere.	  	  

                                                
1	  Rapport	  fra	  udviklingsprojektet	  lægges	  medio	  september	  på	  http://fou.emu.dk/	  
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• Man	  skal	  skrive	  formidlende	  –	  og	  fagligt:	  Æggende,	  vækkende	  -‐	  og	  dækkende!	  

Faste	  fokusområder	  
Det	  er	  disse	  udfordringer	  for	  kursisterne,	  undervisningen	  skal	  træne	  dem	  i	  at	  møde.	  Og	  det	  er	  dem,	  der	  
år	  for	  år	  tages	  op	  i	  Råd	  og	  vink.	  Der	  er	  en	  klar	  tendens	  til,	  at	  de	  samme	  anbefalinger	  i	  de	  årlige	  Råd	  og	  
vink	  går	  igen	  og	  må	  gøre	  det	  –	  som	  tegn	  på,	  at	  det	  er	  et	  langt	  sejt	  træk	  at	  bygge	  disse	  kompetencer	  op.	  
Ikke	  sjældent	  jo	  også	  i	  kamp	  med	  en	  tendens	  til,	  at	  nogle	  kursister	  ikke	  udnytter	  elevtiden	  fuldt	  ud.	  De	  
nedenstående	  forslag	  til	  indsatsområder	  i	  undervisningen	  er	  dem,	  der	  er	  mest	  gennemgående,	  og	  som	  
synes	  uundværlige:	  	  
	  
• Systematisk	  arbejde	  med	  undervisning	  i	  skriftlighed.	  	  	  
• Optimering	  af	  gruppearbejdet	  og	  brugen	  af	  hæfte	  1,	  bl.a.	  ud	  fra	  en	  skærpet	  bevidsthed	  om,	  hvordan	  

og	  med	  hvilke	  hensigter	  materialet	  er	  sammensat.	  (Dette	  sidste	  er	  allerede	  taget	  op	  ovenfor	  under	  
sammenfatningen	  af	  censorrapporterne).	  Skriftlig	  dansk	  2011	  rummede	  et	  bilag,	  der	  gav	  konkrete	  
elevinstruktioner	  med	  dette	  formål.	  

• Arbejde	  med	   balance	   og	   sammenhæng	   i	   besvarelserne,	   dels	  mellem	   emne	   og	   tekstanalyse,	   dels	  
mellem	  fællestekster	  og	  særtekst	  –	  hvor	  den	  svagere	  besvarelse	  kan	  tendere	  til	  at	  fylde	  op	  med	  re-‐
sultaterne	  af	  gruppearbejdet	  ved	  at	  gennemgå	  hele	  materialet	  og	  således	  overskygge	  særtekstar-‐
bejdet.	  	  

• Danskfaglighed	  og	  relevans;	  fx	  kan	  man	  se	  en	  del	  besvarelser,	  der	  pr.	  automatik	  gennemgår	  appel-‐
former,	  uanset	  relevans.	  

• Styrkelse	  af	  formidlingsdimensionen,	  herunder	  det	  nødvendige	  hensyn	  til,	  at	  læseren	  ikke	  kender	  
materialet.	  

• Sproglig	  korrektur,	  herunder	  opmærksomhed	  på	  afsmitning.	  	  
	  
Dertil	  kommer	  så	  genkommende	  særlige	  fokuspunkter	  i	  den	  enkelte	  genre:	  
	  

Det	  analyserende	  oplæg	  

Typisk	  er	  det	  her	  anbefalet	  at	  have	  fokus	  på	  relevant	  inddragelse	  af	  danskfaglig	  viden	  og	  analysegreb	  
samt	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  skriver	  om	  et	  emne	  vha.	  analysen	  og	  ikke	  lader	  denne	  stå	  isoleret.	  	  
	  

Den	  introducerende	  artikel	  

Den	  typiske	  anbefaling	  til	  undervisere	  har	  her	  været	  at	  fokusere	  på	  bevægelsen	  fra	  konkret	  til	  abstrakt	  
og	  på	  forholdet	  mellem	  emne–	  og	  tekstbehandling,	  herunder	  på	  hvad	  der	  forventes,	  når	  man	  skal	  ’ka-‐
rakterisere’,	  ’undersøge’	  o.l.	  
	  

Den	  argumenterende	  artikel	  

Her	  har	  Råd	  og	  vink	  anbefalet	  et	  fokus	  på,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  diskutere	  synspunkter	  –	  og	  på	  balancen	  
mellem	  redegørelse	  og	  diskussion.	  	  
	  
Alle	  disse	  anbefalinger	  og	  foreslåede	  fokusområder	  er	  senest	  udførligt	  behandlet	  i	  Skriftlig	  dansk	  2011,	  
inkl.	  mange	   forslag	   til	  mere	  konkrete	   tiltag,	  øvelser	  m.m.	  Der	  er	  næppe	  én	  af	  disse	  anbefalinger,	  der	  
ikke	  med	  al	  god	  grund	  og	  med	  henvisning	  til	  censorrapporterne	  kunne	  føres	  frem	  atter	  i	  år.	  I	  stedet	  for	  
simpelt	  at	  gentage	  disse	  råd	  vil	  vi	  imidlertid	  generelt	  henvise	  til	  Skriftlig	  dansk	  for	  2011	  og	  tidligere	  år.	  
I	  det	  følgende	  vil	  vi	   i	  stedet	  koncentrere	  os	  om	  blot	  tre	  fokusområder,	  der	  forekommer	  at	  kunne	  op-‐
samle	  nogle	  hovedproblemer:	  	  

• Prøveformen	  og	  samspillet	  mellem	  dens	  elementer.	  	  
• Det	  faglige,	  taksonomiske	  løft.	  	  
• Den	  gode,	  sammenhængende	  tekst.	  
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Samtidig	  vil	  vi	  gå	  mere	  detaljeret	   til	  værks	  med	  konkrete	  eksempler:	  En	  øvelse	  med	  et	   skriveforløb,	  
der	  på	  en	  alternativ	  måde	  træner	  kursisterne	  i	  prøveformen.	  Og	  en	  udførlig	  gennemgang	  af	  en	  eksa-‐
mensbesvarelse,	  der	  gik	  til	  ombedømmelse.	  Hensigten	  er	  her	  at	  vise	  kompleksiteten	  i	  en	  bedømmelse	  
–	  og	  samtidig	  fokusere	  på	  det	  udviklingspotentiale	  hos	  kursisten,	  som	  besvarelsen	  vidner	  om.	  Vurde-‐
ringen	  af	  denne	   stil	   leder	  naturligt	  over	   i	   et	   afsnit,	  der	   ikke	   som	   i	  2011	   (hvor	  afsnittet	  blev	   indført)	  
hedder	  Råd	  og	  vink	  til	  de	  skriftlige	  censorer,	  men	  …	  til	  bedømmere	  –	  så	  sandt	  som	  vi	  alle	  er	  dét.	  
	  

Prøveformen	  og	  samspillet	  mellem	  dens	  elementer	  
Det	  er	  vel	  en	  selvfølge,	  at	  man	  må	  træne	  kursisterne	  meget	  direkte	  i	  eksamensformens	  elementer.	  Det	  
gælder	  elementerne	  hver	  for	  sig:	  hvordan	  kan	  man	  optimere	  gruppearbejdet,	  og	  hvad	  er	  særlig	  vigtigt	  
at	   fokusere	  på,	  når	  man	  sidder	  alene	  og	  skal	  have	  hul	  på	  særteksten	  –	  og	  få	  den	  til	  at	  spille	  sammen	  
både	  med	  hæfte	  1	  og	  med	  det	  overordnede	  emne.	  Og	  det	  gælder	  prøveformens	  elementer	  som	  samlet	  
flow.	  Det	  er	  vel	  også	  klart,	  at	  man	  må	  sætte	  undervisningstid	  af	   til	  dette.	  Den	  praktiske	   løsning,	  som	  
mange	  vælger,	  er	  regelmæssigt	  at	  bruge	  et	  undervisningsmodul	  til	  gruppearbejde	  med	  hæfte	  1,	  fulgt	  af	  
skrivning	  hjemme.	  Hvis	  hæftet	  er	  læst	  som	  lektie,	  vil	  man	  have	  sparet	  tid	  i	  forhold	  til	  eksamenssituati-‐
onen.	  Til	  gengæld	  for	  den	  lille	  afvigelse	  får	  man	  så	  desto	  flere	  muligheder	  for	  at	  gøre	  processen	  mere	  
refleksiv,	  gøre	  holdt	  undervejs,	  sammenligne	  gruppernes	  resultater	  so	  far,	   intervenere	  som	  lærer	  for	  
at	  justere	  i	  forhold	  til	  ”faldgrupper”	  i	  arbejdet	  osv.	  	  
	  
Det	   er	   fx	   en	  genkommende	  erfaring,	   at	  mange	  kursister	   i	   arbejdet	  med	  hæfte	  1	   ikke	   tager	  udgangs-‐
punkt	  i	  en	  viden	  om,	  hvordan	  materialet	  er	  sammensat	  (jf.	  under	  censorkommentarer	  til	  opgavesæt-‐
tet).	  Ligeledes,	  at	  mange	  ikke	  forholder	  sig	  til	  opgaveformuleringerne:	  De	  sikrer	  sig	  ikke,	  at	  alle	  i	  grup-‐
pen	  forstår	  nuancerne	  i	  opgavekravene	  eller	  den	  formodede	  mening	  med,	  at	  opgaven	  er	  skruet	  sam-‐
men,	  som	  den	  er.	  Og	  de	  bruger	  ikke	  de	  tre	  opgaveformuleringer	  som	  styrende	  for	  arbejdet:	  hvad	  synes	  
hver	  enkelt	  opgave	  at	  lægge	  op	  til?	  Desto	  vigtigere,	  at	  læreren	  får	  kursisterne	  til	  at	  gøre	  sig	  disse	  pro-‐
blemer	  og	  muligheder	  klart.	  
	  
Således	   kan	   undervisningen	   yderligere	   udbygge	   den	   stilladsering	   af	   eksamensskrivningen,	   der	   i	   sig	  
selv	  er	  hovedpointen	  med	  den	  todelte	  prøve.	  Men	  man	  kan	  gå	  videre	  endnu	  og	  eksperimentere	  med	  
formen	  –	  det	  kan	  skabe	  en	  mere	  elastisk	   læring,	   som	  på	   ingen	  måde	  er	   futil,	  blot	   fordi	  prøveformen	  
indtil	  videre	  ligger	  i	  faste	  rammer.	  I	  den	  igangværende	  forsøg	  med	  Dansk	  som	  andetsprog	  på	  hf-‐niveau	  
er	  prøveformen	  varieret,	  så	  kursisterne	   får	  hele	  materialet	   fra	  start	  og	  arbejder	  med	  det	   i	  grupper	  –	  
mens	  de	  først	  efter	  1½	  time	  får	  opgaveformuleringerne.	  Det	  er	  samme	  form,	  som	  blev	  anvendt,	  da	  en	  
todelt	  prøve	  kørte	  som	  (standard)forsøg	  på	  stx	  før	  reformen.	  På	  DSA	  er	  vægten	  klart	  på	  stilladsering	  af	  
tekstarbejdet,	  inkl.	  særtekst.	  Og	  man	  ser,	  at	  kursister	  i	  besvarelsen	  af	  én	  opgave	  kan	  inddrage	  tekster,	  
der	  i	  en	  anden	  er	  særtekst	  –	  hvilket	  på	  hf	  nærmest	  vil	  være	  en	  fejl.	  	  
	  
Man	  kan	  også	  eksperimentere	  med	  at	  vende	  processen	  om	  –	  som	  i	  den	  øvelse,	  der	  introduceres	  neden-‐
for.	  En	  begrundelse	  for	  denne	  omvending	  er,	  at	  den	  kan	  modvirke	  det,	  der	  i	  nogen	  grad	  er	  prøvefor-‐
mens	  achilleshæl:	  Kursisterne	  arbejder	  (i	  bedste	  fald)	  hele	  materialet	  grundigt	   igennem	  –	  men	  lærer	  
samtidig,	  at	  de	  ikke	  må	  bruge	  det	  hele.	  Men	  de	  kan	  dårligt	  vide,	  hvad	  i	  fællesmaterialet	  det	  evt.	  kunne	  
betale	  sig	  at	  tage	  lettere	  på,	  så	  længe	  de	  ikke	  kender	  særteksterne.	  De	  summariske	  oplysninger,	  de	  får	  
om	  dem,	  forfatternavn	  og	  genre,	  vil	   i	  hvert	  fald	  ofte	  ikke	  give	  klare	  signaler	  at	  selektere	  ud	  fra	  –	  selv	  
om	  opgaveformuleringerne	  kan	  give	  en	  hjælp.	  Resultatet	  er	  ofte	  en	  mekanisk	  ophobning	  af	  små	  tekst-‐
gennemgange	  uden	  indre	  forbindelse.	  
Derfor	  kan	  der	  være	  en	  pointe	  i	  lejlighedsvis	  i	  træningsøjemed	  stik	  modsat	  af	  prøveformen	  at	  begynde	  
med	   særteksten	   i	   en	   eller	   flere	  opgaver!	  Når	  den	   så	   er	   arbejdet	   igennem,	  kan	  holdet/gruppen	  gå	   til	  
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hæfte	  1	  og	  læse	  og	  vurdere	  det	  ud	  fra	  fokusspørgsmålet:	  hvordan	  spiller	  dette	  materiale	  sammen	  med	  
pointer	  og	  muligheder,	  som	  særtekstanalysen	  har	  givet?	  Denne	  rytme	  kan	  m.a.o.	  styrke	  kursisternes	  
sans	  for	  at	  tænke	  særtekstanalyse,	  perspektiveringstekster	  og	  emne	  sammen	  til	  en	  helhed.	  
	  
I	   øvelsen	  Baglæns	   til	   fuld	   stil	   (se	  Bilag)	  er	   en	   sådan	  omvendt	  proces	  beskrevet	  med	  udgangspunkt	   i	  
opgavesættet	  fra	  december	  2011	  om	  Sted,	  den	  introducerende	  artikel.	  Beskrivelsen	  er	  ganske	  udførlig,	  
fordi	  den	  samtidig	  for	  kursisterne	  skal	  kunne	  repetere	  (worst	  case:	  introducere!)	  de	  vigtigste	  råd	  om	  
selve	  prøveformen	  og	  dens	  elementer.	  Den	  kan	  selvsagt	  koges	  ned	  af	  heldige	  lærere,	  for	  hvis	  kursister	  
disse	  råd	  er	  selvfølgelige	  og	  overflødige.	  
	  

Det	  faglige,	  taksonomiske	  løft	  
En	  gennemgående	  beklagelse	   fra	   censorerne	  år	   efter	   år	  og	  med	  markant	   styrke	   i	   år	   er,	   at	   så	  mange	  
kursister	  ikke	  formår	  at	   løfte	  sig	  over	  et	  rent	  reproducerende	  niveau.	  De	  refererer	  omstændeligt	   løs,	  
skelner	   ikke	   mellem	   væsentligt	   og	   mindre	   væsentligt,	   gengiver	   omhyggeligt	   ethvert	   skridt,	   teksten	  
tager,	  og	  ender	  med	  en	  helt	  ufokuseret	  gengivelse,	  ofte	  iblandet	  kursistens	  egne	  kommentarer	  og	  vur-‐
deringer,	  så	  læseren	  sidder	  med	  et	  helt	  sløret	  billede	  af,	  hvem	  der	  siger	  hvad,	  og	  hvad	  der	  overhovedet	  
er	  det	  centrale.	  Et	  hav	  af	  stile	  får	  af	  den	  grund	  typisk	  02	  eller	  4.	  Hvad	  kan	  man	  gøre?	  	  
	  
Nu	  ved	  jo	  enhver	  lærer,	  at	  det	  at	  redegøre	  for	  indholdet	  er	  en	  kerneaktivitet,	  i	  dansk	  såvel	  som	  andre	  
fag.	  Enhver	  tekstbaseret	   fremstilling	  må	  gå	  vejen	  over	  redegørelsen.	   Ikke	  blot	   i	  den	  argumenterende	  
genre,	  som	  er	  det	  sted,	  hvor	  betegnelsen	  fast	  optræder	  i	  opgaveformuleringen.	  Også	  de	  typer	  af	  tekst-‐
analyse,	  der	  indgår	  i	  analyserende	  oplæg	  og	  introducerende	  artikel,	  vil	  indeholde	  elementer	  af	  redegø-‐
relse.	   Og	   utvivlsomt	   udfoldes	   der	  mange	   pædagogiske	   kræfter	   på	   at	   gøre	   det	   klart	   for	   kursisterne,	  
hvilke	  grundtræk	  der	  gælder	   for	   redegørelsen	   som	   forskellig	   fra	   fx	   referatet:	   fx	   at	  man	  må	  begynde	  
med	  at	  bortselektere,	  hvad	  der	   ikke	  hører	   til	  essensen,	  at	  man	  bør	  vise	  selvstændighed	  ved	  at	  gå	  på	  
tværs	  af	  tekstens	  rækkefølge	  og	  strukturere	  ikke	  kronologisk	  (først	  siger	  NN..,	  så…),	  men	  efter	  hoved-‐
indhold	  (den	  centrale	  påstand/pointe	  er…,	  til	  støtte	  herfor…,	  på	  den	  ene	  side…,	  på	  den	  anden	  side…),	  
at	  man	  skal	   fremstille	   i	  sit	  eget	  sprog	  uden	  afsmitning	  fra	  teksten,	  at	  man	  skal	  holde	  sine	  egne	  syns-‐
punkter	  ude	  fra	  redegørelsen	  for	  tekstens.	  Hvis	  en	  redegørelse	  lever	  op	  til	  sådanne	  krav,	  vil	  den	  selv-‐
sagt	  kunne	  vise	  en	  vigtig	  faglig	  kompetence.	  
	  
Alligevel	  er	  det	  jo	  noget	  andet,	  man	  tænker	  på,	  når	  man	  efterlyser	  et	  taksonomisk	  løft	  hos	  kursisterne.	  
Der	  er	  vel	  mindst	  to	  aspekter	  af	  dette.	  Det	  ene	  handler	  om	  at	  levere	  en	  tilfredsstillende	  tekstanalyse,	  
det	  andet	  om	  at	  løfte	  sig	  over	  teksten.	  Der	  er	  censorer,	  som	  udtaler,	  at	  næsten	  ingen	  formår	  at	  analyse-‐
re	   Pontoppidan-‐novellen	   og	   bruge	   relevante	   analyseværktøjer	   dertil.	   Karakterstatistikken	   fortæller	  
dog,	   at	   1/3	  har	   fået	   7	   eller	   derover,	   og	   selvfølgelig	   er	   der	   også	   leveret	   udmærkede	  besvarelser	   her.	  
Men	  det	  er	  klart	  et	  problem,	  at	  analyserende	  oplæg	  har	  så	  lavt	  et	  gennemsnit.	  Det	  burde	  jo	  være	  den	  
opgavetype,	  der	   lægger	  sig	  mest	  direkte	  op	  ad	  den	  mundtlige	  undervisning.	  Men	  der	  er	  forskel	  på	  at	  
bidrage	  med	  pip	  til	  timernes	  gennemgange	  og	  så	  at	  planlægge	  og	  gennemføre	  en	  fuld	  analyse	  i	  skrif-‐
tens	  forpligtende	  form.	  Der	  er	  nok	  ikke	  nemme	  genveje	  til	  dét.	  Men	  vi	  kan	  i	  det	  mindste	  i	  undervisnin-‐
gen	  fokusere	  på,	  at	  også	  svagere	  elever	  skal	  med	  op	  på	  niveauer	  over	  det	  simpelt	  redegørende.	  Selv	  om	  
meget	  taler	  for,	  at	  man	  ikke	  kan	  speede	  processen	  op,	  bør	  man	  ind	  imellem	  gøre	  det	  alligevel!	  Det	  kan	  
være	  en	  nyttig	  øvelse	  at	  koble	  skrivning	  på	  i	  (eller	  efter)	  timerne,	  når	  de	  mere	  elementære	  skridt	  er	  
overstået,	   så	   alle	   kursisterne	   skal	   give	   udkast	   til	   analytiske	   helhedsdannelser	   og	   tolkningsbud,	   som	  
dernæst	  kan	  sammenlignes	  og	  diskuteres	  på	  holdet.	  Mere	  direkte	  træning	  af	  dette	  at	  formulere	  sam-‐
menhænge	  i	  en	  tekst	  –	  tekstens	  tematik,	  dens	  projekt,	  fortællerholdning	  o.l.	  –	  synes	  nødvendig.	  	  
Det	  er	  også	  nødvendigt,	  at	  alle	  kursister	  er	  fuldt	  ud	  klar	  over	  hvad	  der	  forventes	  af	  tekstanalysedelen.	  
Man	  må	  træne	  ud	  fra	  eksempler	  –	  både	  gode	  analyseopgaver	  (og	  bl.a.	  derfor	  bringer	  vi	  som	  bilag	  en	  
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besvarelse	  til	  12	  af	  hver	  opgavetype)	  og	  eksempler,	  der	  netop	  holder	  sig	  til	  det	  refererende:	  hvordan	  
kan	  de	  forbedres?	  
	  
Et	   typisk	  problem	   i	   svagere	  opgaver	   er,	   at	   kursisten	   ikke	  bare	   arbejder,	  men	  også	   skriver	  ud	   fra	   en	  
analysemodel	   og	  måske	   endda	   udformer	   dele	   af	   analysen	   som	   punktopstilling.	   Begge	   dele	  må	  man	  
aflære	  i	  undervisningen.	  Og	  det	  går	  jo	  ikke	  at	  sløre	  skematikken	  rent	  sprogligt,	  hvis	  fremstillingen	  alli-‐
gevel	   i	   sit	   indhold	   er	   punktuel	   og	   usammenhængende.	   Det	   har	   både	   et	   tekstlingvistisk	   aspekt,	   som	  
hører	  til	  næste	  fokuspunkt:	  ’den	  gode,	  sammenhængende	  tekst’	  –	  og	  et	  analysefagligt:	  En	  analyse	  skal	  
vinkles,	   skal	   have	   et	   fokus	  og	   være	  båret	   af	   en	  helhedsopfattelse	   af	   teksten.	  Måske	   glemmer	  vi	   som	  
undervisere	  for	  ofte	  at	  lægge	  disse	  mere	  syntetiserende	  dele	  af	  analysen	  ud	  til	  forhandling	  og	  træning	  
blandt	   kursisterne.	   Desuden	   gælder	   det	   vel	   omtrent	   uden	   undtagelse,	   at	   tekstanalyse	   i	   danskfaglig	  
sammenhæng	  må	  stille	  det	  dobbelte	  spørgsmål	  om	  tekstens	  ’hvad’	  og	  ’hvordan’,	  om	  indholdsmæssige	  
og	  udtryksmæssige	  forhold.	  Det	  er	  ikke	  en	  bevidsthed,	  kursisterne	  nødvendigvis	  medbringer	  fra	  deres	  
tidligere	  danskundervisning.	  	  
	  
Dette	  dobbeltblik	  er	  i	  analyserende	  oplæg	  simpelthen	  underforstået	  og	  ikke	  noget,	  opgaveformulerin-‐
gen	  direkte	  tager	  op.	  I	  introducerende	  artikel	  er	  det	  derimod	  ofte	  det,	  der	  ligger	  bag	  et	  typisk	  fokuse-‐
rende	  hjælpespørgsmål	  som	  ”du	  skal	  karakterisere…”.	  Undertiden	  går	  det	  specifikt	  på	  udtryksforhold,	  
på	  tekstens	  ”greb”,	  undertiden	  mere	  på	  tekstens	  helhed	  af	  udtryk	  og	  indhold.	  Hvordan	  man	  kan	  gøre	  
det,	  fortjener	  en	  fremskudt	  plads	  i	  undervisningen!	  Begrebets	  centrale	  placering	  i	  dansk	  er	  taget	  op	  i	  
både	  Skriftlig	  dansk	  2009	  og	  2010	  ,	  jf.	  også	  ovenfor	  under	  gennemgangen	  af	  censorrapporterne.	  	  
Når	  det	  gælder	  argumenterende	  artikel,	  er	  det	  ofte	  spørgsmål	  om	  argumentationsformen	  der	  er	  den	  
parallelle	  problemstilling.	  Modsat	  i	  eksamensopgaverne	  i	  kronikgenren	  på	  stx	  er	  det	  på	  hf	  ikke	  et	  eks-‐
pliciteret	  krav	  at	  karakterisere	  argumentationsformen.	  Men	  det	  er	  en	  underforstået	  indlysende	  del	  af	  
tekstbehandlingen.	  Og	  igen:	  undervisningen	  må	  træne	  det,	  både	  hvad	  man	  i	  konkrete	  tilfælde	  kan	  gri-‐
be	   fat	   i,	   og	   hvordan	   man	   gøre	   det	   til	   en	   naturligt	   integreret	   del	   af	   redegørelsen	   for	   tekstens	  
synpunkt(er).	  
	  
Som	  vi	  minder	  om	  i	  afsnittet	  til	  bedømmere,	  var	  maj	  2012	  første	  eksamenstermin,	  hvor	  den	  revidere-‐
de	  Vejledning	  for	  lærere	  og	  censorer	  trådte	  i	  kraft.	  En	  af	  revisionerne	  er,	  at	  bedømmelseskriteriet	  ”Fag-‐
lig	   tyngde”	  nu	  hedder	   ”relevant	  anvendelse	  af	  danskfaglig	  viden	  og	   fagets	  grundlæggende	  metoder”.	  
Det	  er	  naturligvis	  en	  pointe.	  For	  det	  kan	  ikke	  nytte	  at	  tynge	  fremstillingen	  med	  fag	  i	  form	  af	  leksikalske	  
og	   litteraturhistoriske	  ophobninger,	   som	  der	  var	   tendens	   til	   i	   år	  –	  eller,	   som	  det	   sås	   i	  nogle	  år,	   af	  et	  
”gummistempel”	  om	  appelformer.	  	  ”’Relevant’	  sigter	  til,	  om	  kursisten	  formår	  at	  selektere	  i	  sin	  danskfag-‐
lige	  viden	  i	  forlængelse	  af	  tekstmateriale	  og	  opgaveformulering”,	  hedder	  det	  relevant	  i	  vejledningen.	  Se	  
også	  gennemgangen	  af	  en	  eksamenstekst	  nedenfor,	  hvor	  brugen	  af	  en	  fagtekst	  gennemgås	  detaljeret.	  
	  
En	  fokuseret	  tekstanalyse	  med	  relevant	  brug	  af	  analyseværktøj	  og	  fagbegreber	  er	  én	  stor	  faglig	  udfor-‐
dring.	  En	  anden	  er	  at	  hæve	  sig	  over	   teksten.	  Det	  er	   i	   alle	  opgavetyper	  en	  helt	   vital	  del	   af	  hf-‐prøven.	  
Ovenfor	  citeres	  en	  censor	  for	  at	  beklage	  den	  nykritiske	  læsemådes	  sammenbrud	  på	  hf	  –	  og	  kommenta-‐
ren	  er,	  at	  end	  ikke	  analyserende	  oplæg	  skal	  forstås	  som	  udtømmende	  enkelttekstanalyse.	  I	  alle	  genrer	  
skal	  tekstanalysen	  bruges	  til	  noget:	  den	  skal	  bringes	  til	  at	  sige	  noget	  om	  et	  emne.	  Og	  den	  skal	  sættes	  i	  
direkte	  forhold	  til	  mindst	  én	  anden	  tekst	  (fra	  hæfte	  1).	  Det	  kræver	  naturligvis	  løbende	  træning	  at	  op-‐
øve	  denne	  evne	  til	  at	  gå	  fra	  (fokuseret,	  selektiv)	  nærlæsning	  til	  ’perspektiveret	  fjernlæsning’.	  Heldigvis	  
giver	  selve	  danskundervisningens	  kontinuerte	  undervisningsrum	  med	  det	  væld	  af	  tekster,	  der	  løbende	  
hvirvles	  op,	  de	  bedste	  betingelser	  for	  at	  træne	  disse	  kompetencer.	  Forudsat	  at	  man	  udnytter	  mulighe-‐
derne	  og	  hele	  tiden	  lader	  kursisterne	  formulere	  sig	  om	  ligheder	  og	  forskelle	  mellem	  tekster,	  give	  bud,	  
på	  hvad	  tekstsammenstillinger	  kan	   fremvise	  af	  aspekter	  af	  et	  emne,	  hvilke	  principper	  man	  kan	  sam-‐
menstille	  tekster	  efter,	  osv.	  
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I	   det	   analyserende	   oplæg	   kan	   dette	   fjernlæsningsaspekt	   kaldes	   perspektivering,	   selv	   om	   ordet	   ikke	  
bruges	  netop	  i	  de	  opgaver.	  I	  introducerende	  artikel	  følger	  det	  naturligt	  af	  den	  bredde,	  opgaven	  ofte	  er	  
født	  med	  –	  ikke	  sjældent	  i	  en	  sammenstilling	  af	  litterære	  og	  fx	  journalistiske	  eller	  andre	  tekster	  (hvad	  
der	  også	  var	  en	  mulighed	   i	  år);	  at	  kursisterne	   for	  sjældent	  udnytter	  muligheden	   for	  at	  karakterisere	  
forskellen,	  er	  noget	  andet.	  I	  den	  argumenterende	  artikel	  er	  det	  knyttet	  til	  skrivehandlingen	  at	  ’diskute-‐
re’,	  undertiden	  tillige	  netop	  ’perspektivere’.	  Og	  meningen	  er	  også	  her,	  at	  kursisten	  skal	  løfte	  sig	  op	  over	  
det	   redegørende	   og	   ræsonnerende	   vende	   og	   dreje	   de	   synspunkter,	   en	   tekst	   eller	   en	   debat	   rummer,	  
drøfte,	  hvilke	  mulige	  konsekvenser	  de	  kan	  have,	  og	  hvor	  og	  hvordan	  holdninger	  står	  over	   for	  hinan-‐
den,	  direkte	  eller	   indirekte.	  Desuden	  gerne,	  men	   ikke	  nødvendigvis,	   tillige	  kommentere	  debatten	  ud	  
fra	  sin	  egen	  stillingtagen.	  Og	  igen:	  det	  kræver	  direkte	  og	  løbende	  træning	  at	  skærpe	  kursisternes	  kom-‐
petencer	  her.	  Ikke	  mindst	  de	  ikke	  så	  få	  kursister,	  der	  helst	  insisterer	  på	  en	  meget	  slavisk	  og	  reprodu-‐
cerende	  tilgang	  til	  tekster,	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  tvinge	  ud	  over	  det	  omstændeligt	  refererende,	  fx	  
ved	  helt	  ceremonielle	  selektioner.	  Der	  er	  naturligvis	  også	  en	  kursisttype,	  hvor	  bare	  sådan	  noget	  som	  
tekstnærhed	  i	  sig	  selv	  vil	  være	  et	  løft…	  
	  

Den	  gode,	  sammenhængende	  tekst	  
Det	  ovennævnte	  dobbeltblik	  på	   teksters	   ’hvad’	  og	   ’hvordan’	  kan	  uden	  videre	  overføres	   til	  kursistens	  
egen	  tekst.	  Stilens	  væsentlige	  ’hvad’	  er	  den	  fagligt	  understøttede	  emnebehandling,	  der	  besvarer	  opga-‐
ven	  relevant.	  Og	  man	  kan	  tilføje:	  gerne	  med	  en	  udførlighed,	  der	  rent	  ydre	  kan	  vise	  sig	  ved,	  at	  omfanget	  
er	  hen	  ved	  eller	  over	  3	  sider.	  	  
	  
Men	  den	  skriftsproglige	  faglighed	  drejer	  sig	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om	  at	  finde	  det	  passende	  ’hvordan’.	  Deri	  
indgår	  både	  formidlingsaspekter	  som	  at	  skrive	  kommunikerende	  med	  bud	  til	  læseren	  og	  ramme	  gen-‐
ren	  rent	  og	  dertil	  alle	  mulige	  sproglige	  elementer	  fra	  lokale	  til	  globale	  kvaliteter:	  Der	  skal	  både	  tilstræ-‐
bes	  sproglig	  korrekthed	  og	  klarhed	  og	  overblik	  over	  struktur	  og	  progression	  (et	  punkt,	  der	  i	  vejlednin-‐
gen	  står	  under	  formidlingsbevidsthed,	  men	  jo	  også	  kunne	  stå	  under	  skriftlig	  fremstilling).	  
	  
Det	  handler	  om	  at	  skabe	  en	  god	  tekst	  –	  som	  hænger	  sammen.	  Det	  er	  et	  så	  indlysende	  og	  alment	  mål,	  at	  
det	  ikke	  skorter	  på	  undervisningsmateriale	  dertil.	  I	  Anders	  Østergaards	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf	  er	  den	  ene	  
store	  hoveddel	  viet	  dertil,	  vinklet	  efter	  hf-‐opgaverne.	  Tilsvarende	  øvelsesmateriale	  findes	  bl.a.	  på	  skri-‐
veportalen.dk.	  Uden	  direkte	  hf-‐vinkling	   findes	   lignende	  materiale	   i	  næsten	  enhver	  undervisningsbog	  
om	  skriftlighed.	  	  
	  
Instruktioner	  og	  øvelser	  kan	  suppleres	  af	  gode	  eksempler.	  Som	  bilag	  til	  Skriftlig	  dansk	  2012	  bringer	  vi	  
tre	  stile,	  én	  fra	  hver	  genre,	  bedømt	  til	  12.	  Dertil	  kommer	  nytten	  af	  at	  studere	  mindre	  gode	  eksempler.	  
Afsnittet	  her	  om	  den	  gode	  tekst	  følges	  op	  af	  en	  nøje	  gennemgang	  af	  en	  noget	  jævnere	  stil	  med	  fokus	  på	  
dens	  udviklingspotentiale:	  hvordan	  kunne	  den	  blive	  en	  bedre	  tekst	  –	  og	  på,	  hvordan	  alle	  kriterier	  må	  
tages	  i	  betragtning	  ved	  bedømmelsen.	  	  
De	  tre	  stile	  til	  12	  er	  ikke	  nødvendigvis	  perfekte	  besvarelser	  –	  eller	  eksemplariske	  realiseringer	  af	  deres	  
genre.	  Men	  de	  har	  altså	  opnået	   topkarakter,	  og	  det	  er	  værd	  at	  bruge	  kræfter	   i	  undervisningen	  på	  at	  
drøfte	  hvorfor	  –	  evt.	  også	  hvad	  der	  måske	  yderligere	  kunne	  forbedres.	  
Stil	  A	   (analyserende	  oplæg)	   er	   en	  dygtig	   analyse	   –	   som	  måske	  med	   fordel	   kunne	   rense	  ud	   i	   enkelte	  
analyseemner,	  der	  kan	  synes	  anbragt	  mere	  af	  systematiske	  grunde,	  end	  fordi	  analysen	  skal	  bruge	  dem,	  
fx	  spørgsmålet	  om	  novellen	  er	  lineær.	  Den	  kunne	  også	  understøtte	  sin	  glimrende	  formidling	  vha.	  ud-‐
styr	  som	  mellemrubrikker.	  
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Stil	  B	   (introducerende	   artikel)	   kan	   synes	   skræmmende	  kompetent.	  Og	  mindre	  kan	  helt	   sikkert	   gøre	  
det.	   Faktisk	  kan	  man	  anlægge	  den	  betragtning,	   at	   topkarakteren	  her	   ikke	  gives	  på	  grund	  af,	  men	  på	  
trods	  af	  det	  brede	  og	  kompetente	  historiske	  rids,	  der	  fylder	  hele	  side	  1,	  og	  som	  ligger	  uden	  for	  opgave-‐
sættets	  materiale	  og	  opgavens	  fokus	  i	  snævrere	  forstand.	  Men	  der	  er	  kvaliteter	  nok	  i	  øvrigt	  til	  at	  be-‐
grunde	  12-‐tallet.	  
Stil	  C	  (argumenterende	  artikel)	  er	  en	  helstøbt	  stil,	  der	  viser	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  alle	  bedømmel-‐
seskriterier.	  Dens	  små	  sprogfejl	  kan	  absolut	  kaldes	  uvæsentlige.	  
	  
Censorrapporterne	  fremhæver	  hvert	  år,	  at	  kursisternes	  sprogbeherskelse	  ofte	  er	  ganske	  utilstrække-‐
lig.	  Enhver	   lærer	  må	   træne	  kursisternes	  sproglige	   fremstilling,	   i	  kamp	  mod	  tidspres	  og	  sten,	  der	  be-‐
standig	  triller	  ned	  igen.	  På	  emu.dk	  	  finder	  man	  anvendeligt	  materiale	  hertil,	  senest	  en	  henvisning	  un-‐
der	  stikordet	  Bedre	  skriftlig	  dansk.	  Der	  er	  måske	  grund	  til	  at	  gentage	  tidligere	  advarsler	  mod,	  at	  man	  i	  
det	  arbejde	  (eller	  som	  censor:	  i	  bedømmelsen!)	  overfokuserer	  på	  de	  trinlavere	  sprogniveauer	  og	  alene	  
træner	   fx	   retstavning,	   kongruens,	   tegnsætning	   o.l.	   Det	   sproglige	   område	   er	  mangfoldigt,	   og	   ligesom	  
man	  som	  censor	  skal	  sammentænke	  fire	  kriterier	  til	  en	  helhedsvurdering,	  skal	  man	  også	  som	  lærer	  og	  
censor	  få	  et	  helhedsblik	  på	  den	  skriftlige	  fremstilling.	  Tekstlingvistiske	  kvaliteter	  som	  afsnitsdannelse	  
og	  tekstbånd	  bør	  ikke	  stå	  mindre	  i	  centrum	  og	  trækker	  ikke	  mindre	  op	  eller	  ned.	  Det	  kan	  endda	  være	  
anbefalelsesværdigt	  at	  lære	  kursisterne	  at	  rette	  og	  forbedre	  deres	  tekster	  ”ovenfra	  og	  ned”:	  det	  globale	  
før	  det	  lokale.	  Et	  arbejde	  med	  tekstens	  kohærens	  griber	  selvsagt	  ind	  i	  de	  øvrige	  kriterier.	  Og	  de	  kohæ-‐
sive	  sammenbindinger	  kan	  findes	  på	  flere	  niveauer.	  Mange	  kursister	  er	  ikke	  nær	  nok	  opmærksomme	  
på	   betydningen	   af	   en	   klar	   strukturering	   i	   hovedafsnit	   –	  men	   et	   systematisk	   arbejde	  med	  mellemru-‐
brikker	  som	  del	  af	  det	  generelle	  arbejde	  med	  formidling	  kan	  hjælpe	  på	  det.	  Som	  sagt	  bemærker	  censo-‐
rer,	  når	  det	  lykkes.	  	  
Det	  gælder	  fx	  anslag,	  der	  i	  årets	  rapporter	  bemærkes	  som	  et	  vellykket	  fokusområde	  for	  nogle	  lærere.	  
Et	  digt	  af	  Thorkild	  Bjørnvig	  begynder:	  ”Træd	  ind,	  Veninde,/	  Anslag	  fylder	  Luften..”	  Det	  er	  vel	  drømmen	  
for	   enhver	   skriftlighedslærer!	   Kursisten	   kan	   demonstrere	   formidlingsbevidsthed	   fra	   tekstens	   første	  
åndedræt	  gennem	  et	  anslag,	  der	  vækker	  interesse,	  fanger	  læseren	  og	  derfra	  drejer	  opmærksomheden	  
hen	  på	  tekstens	  emne.	  Og	  det	  er	  meget	  taknemmeligt	  stof	  at	  arbejde	  med	  i	  undervisningen:	  Lad	  kursi-‐
sterne	  finde	  gode	  og	  mindre	  gode	  anslag	  i	  egne	  og	  andres	  tekster	  –	  og	  diskuter	  dem.	  
	  
”Godt	  begyndt	  er	  halvt	   fuldendt”.	  Det	  modsiges	  energisk	  af	  de	  samme	  censorer,	  som	  roser	  anslag.	  Er	  
anslag	  muligvis	  ved	  at	  slå	  an	  i	  hf,	  så	  er	  afslutning	  en	  klar	  fuser.	  Stilene	  holder	  som	  regel	  bare	  op.	  Aller-‐
værst	  ender	  de	  nede	  i	  en	  konkret	  tekstgennemgang.	  Igen	  ligger	  den	  pædagogiske	  indsats	  lige	  for:	  Sam-‐
le	  eksempler	  ind	  af	  forskellig	  type	  og	  kvalitet	  og	  arbejde	  systematisk	  og	  reflekteret	  med	  dem.	  Den	  syn-‐
liggørelse	  burde	  i	  sig	  selv	  kunne	  hjælpe.	  Også	  selv	  om	  det	  som	  sagt	  desværre	  tit	  er	  sådan,	  at	  gode	  råd	  
og	  højfokuseret	  træning	  af	  skrivekompetencer	  pludselig	  opløses	  i	  eksamensrummets	  fragmentations-‐
panik.	  Måske	  kan	  de	  allermest	  svedigt	  forvirrede	  kursister	  have	  nytte	  af	  så	  kontante	  råd	  som	  dem,	  der	  
gives	  i	  dette	  eksempel	  på	  en	  instruktion:	  
	  

Hvordan	  skal	  opgaven	  bygges	  op?	  

• Du	  skal	  ende	  med	  at	  skrive	  én	  af	  tre	  valgfri	  opgaver	  (i	  hver	  sin	  ”genre”).	  Din	  tekst	  skal	  handle	  
om	  et	  opgivet	  emne	  under	  hæfternes	  tema.	  Du	  skal	  både	  skrive	  overordnet	  om	  emnet	  og	  bely-‐
se	  det	  ved	  at	  gennemgå	  en	  tekst	  (”særtekst”)	   fra	  hæfte	  2	  samt	  sætte	  den	  i	   forhold	  til	  en	  eller	  
flere	  tekster/billeder	  fra	  hæfte	  1	  (det	  fra	  gruppearbejdet).	  I	  alle	  opgaver	  skal	  du	  skrive	  formid-‐
lende:	  du	  skal	  fange	  din	  læser,	  præsentere	  materialet	  (læseren	  kender	  det	  ikke!)	  som	  noget	  du	  
vil	  bruge	  for	  at	  vise	  noget	  (ikke	  som	  noget	  i	  et	  hæfte	  du	  har	  fået	  af	  skolen!),	   lave	  afsnitsover-‐
skrifter	  mm.!	  	  
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• Lav	  sidehoved	  med	  navn,	  skole	  +	  opgavenummer!	  Dette	  er	  en	  del	  af	  at	  du	  er	  til	  eksamen,	  men	  
ikke	  en	  del	  af	  din	  læserhenvendte	  stil,	  der	  skal	  tænkes	  uden	  for	  eksamenssituationen.	  NB:	  Du	  
skal	  ikke	  gentage	  opgaveformuleringen.	  

• Lav	  en	  interessant	  overskrift	  (=	  rubrik)	  +	  evt.	  underoverskrift	  og/eller	  manchet.	  	  
• Begynd	  selve	  stilen	  (artiklen)	  med	  et	  anslag:	  Noget	  konkret,	  der	  fanger	  læseren:	  Fx	  et	  af	  bille-‐

derne,	  et	  tekstcitat,	  en	  situation	  fra	  medier	  eller	  hverdag	  osv.	  –	  alt	  sammen	  for	  at	  åbne	  emnet	  
• Definér	  dernæst	  emnet	  (fx	  vha.	  den	  faglige	  artikel	  i	  hæfte	  1).	  	  
• Præsentér	  så	  særteksten	  (i	  hæfte	  2)	  –	  og	  analysér	  den	  grundigt.	  Sørg	  for	  at	  gøre	  alt	  hvad	  opga-‐

ven	  siger	  du	  skal.	  Lav	  en	  mellemrubrik	  (eller	  flere)	  til	  denne	  del.	  Du	  skal	  arbejde	  grundigt	  med	  
at	  analysere	  særteksten	  og	  overveje:	  1)	  hvordan	  du	  opfylder	  opgavens	  særlige	  krav,	  2)	  hvor-‐
dan	   teksten	   kan	   belyse	   emnet,	   3)	   hvordan	   den	   kan	   kombineres	  med	  materiale	   fra	   hæfte	   1.	  
Husk	  at	  særteksten	  skal	  fylde	  mest	  i	  din	  opgave	  –	  men	  ikke	  alt!	  Også	  hæfte	  1-‐stof	  skal	  inddra-‐
ges	  med	  en	  vis	  fylde	  og	  med	  pointer.	  	  

• Inddrag	  materiale	   fra	  hæfte	  1	  (tekster	  og/eller	  billeder)	  som	  du	  sammenligner	  med	  din	  sær-‐
tekst.	  Men	  NB:	  Ikke	  det	  hele,	  vælg	  ud!	  Lav	  også	  en	  mellemrubrik	  (eller	  flere)	  til	  denne	  del.	  Og	  
begynd	  med	  at	  binde	  sammen:	  ”Et	  andet	  eksempel	  på	  [emnet]	  finder	  vi	  i	  [noget	  fra	  hæfte	  1]”,	  
eller	  ”I	  modsætning	  til	  [særtekst]	  skriver	  xx...”	  

• Lav	  en	  udgang	  hvor	  du	  samler	  op	  på	  hvad	  du	  har	  sagt	  i	  din	  artikel.	  Inddrag	  evt.	  relevant	  mate-‐
riale	  uden	  for	  hæfterne.	  Prøv	  at	  sætte	  dine	  tekstanalyser	  i	  et	  bredere	  perspektiv:	  Hvordan	  kan	  
vi	  se	  at	  emnet	  er	  vigtigt?	  Og	  hvad	  viser	  din	  artikel	  om	  hvad	  disse	  tekster/billeder	  siger	  om	  em-‐
net?	  Slut	  med	  noget	  effektfuldt,	  fx	  at	  genoptage	  eksemplet	  fra	  dit	  anslag,	  så	  du	  ”binder	  sløjfe”.	  

• Husk	  at	   læse	  supergrundig	  korrektur:	  Du	  bliver	  bedømt	  på	  at	  have	  arbejdet	   i	  6	   timer,	   så	   lad	  
være	  at	  gå	  før	  tiden	  –	  det	  kan	  kun	  trække	  dig	  ned.	  Du	  kan	  altid	  forbedre	  din	  opgave:	  Når	  du	  er	  
”færdig”,	   skal	   du	   regne	  med	   at	   bruge	  ¾-‐1	   time	   på	   revision,	   i	   3	   forskellige	   runder:	   Indhold,	  
Formidling,	  Sprog.	  	  

	  
	  
	  

En	  eksamensstil	  –	  Bedømmelse	  og	  udviklingspotentiale	  	  
Nedenfor	  kommenteres	  en	  eksamensbesvarelse	  fra	  maj	  2012.	  Besvarelsen	  ligger	  som	  bilag	  2.	  Den	  er	  af	  
censorerne	  bedømt	  til	  02.	  Kursisten	  klagede,	  og	  kurset	  valgte	  efter	  censorernes	  svar	  at	  sende	  opgaven	  
til	  ombedømmelse.	  Ombedømmerne	  hævede	  karakteren	  til	  4	  med	  konklusionen:	  ”Samlet	  set	  kan	  be-‐
svarelsen	  med	  rimelighed	  kaldes	  en	  jævn	  præstation,	  der	  demonstrerer	  en	  mindre	  (men	  ikke	  som	  ved	  
02	  kun	  minimalt	  acceptabel)	  grad	  af	  opfyldelse	  af	  fagets	  mål,	  med	  adskillige	  væsentlige	  mangler.”	  Det	  
skete	  med	  begrundelser,	  der	  er	   indeholdt	   i	  nedenstående	  gennemgang	  (selvsagt	  stærkt	  udvidet;	  me-‐
ningen	  er	  ikke	  at	  sætte	  en	  standard	  for	  ombedømmelser!).	  	  
	  
Gennemgangen	  skal	   tjene	   to	   formål:	  1)	  Den	  skal	   illustrere	  kompleksiteten	   i	  bedømmelse,	  når	  de	   fire	  
kriterier	  skal	  spille	  sammen	  til	  en	  balanceret	  helhedsvurdering.	  Dette	  formål	  ligger	  også	  bag	  de	  eksa-‐
mensstile,	  som	  er	  kommenteret	  i	  Skriftlig	  dansk	  på	  hf	  –	  Vejledning	  for	  lærere	  og	  censorer	  (opdateret	  på	  
emu.dk	  2011),	  som	  gennemgangen	  her	  således	  supplerer.	  Dog	  er	  gennemgangen	  udformet	  anderledes,	  
med	  større	  vægt	  på	  de	  fokusemner,	  der	  særligt	  fremhæves	  i	  Råd	  og	  vink	  2012:	  Den	  gode,	  sammenhæn-‐
gende	  tekst	  og	  Det	  faglige	  løft.	  Dertil	  kommer	  et	  andet	  hensyn:	  2)	  Gennemgangen	  skal	  illustrere,	  hvor-‐
dan	  en	  bedømmelse	  kan	  tænkes	  fremadrettet:	  Hvilke	  fremadrettede	  råd	  kunne	  man	  give	  denne	  kursist	  
med	  henblik	  på	  at	  hæve	  niveauet?	  Den	  peger	  også	  derved	   frem	  mod	  det	  efterfølgende	  sidste	  afsnit	   i	  
Skriftlig	  dansk	  2012:	  Råd	  og	  vink	  til	  bedømmere.	  	  
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Stilen	  besvarer	  opgave	  2,	  den	  introducerende	  artikel	  om	  ”undertrykkelse	  og	  frigørelse	  som	  tema	  i	  Det	  
moderne	  gennembruds	   litteratur”,	  der	  centralt	   skal	   ”karakterisere,	  hvordan	  undertrykkelse	  kommer	  
til	  udtryk	  i	  uddraget	  fra	  Amalie	  Skrams	  Constance	  Ring”.	  
	  

Den	  gode,	  sammenhængende	  tekst?	  

Besvarelsen	  er	  bygget	  op	  af	  6	  hovedafsnit	  af	  forskellig	  længde	  plus	  rubrikudstyr:	  
0.	  Hovedrubrik	  +	  underrubrik	  	  
1.	  Introduktion	  til	  Det	  moderne	  gennembrud	  
2.	  Kort	  karakteristik	  af	  Herman	  Bangs	  ”Fattigliv”	  
3.	  Analyse	  af	  særteksten	  fra	  Amalie	  Skrams	  Constance	  Ring	  
4.	  Kort	  inddragelse	  af	  Ibsens	  Et	  Dukkehjem	  
5.	  Kort	  inddragelse	  af	  maleriet	  ”Ved	  thebordet”	  
6.	  Afslutning	  
	  
Hvilken	  idé	  ligger	  bag	  denne	  opbygning?	  	  –	  og	  hvad	  kunne	  med	  fordel	  ændres	  i	  den?	  Et	  formål	  har	  ty-‐
deligvis	  været	  at	  belyse	  emnet	  fra	  såvel	  en	  kønsmæssig	  som	  en	  klassemæssig	  synsvinkel:	  kvinder	  og	  
arbejderklasse/”underklasse”.	  Denne	  dobbelthed	  lægger	  opgavesættet	  også	  op	  til.	  Man	  kan	  så	  overve-‐
je,	  om	  der	  er	  medtaget	  rigeligt	  med	  materiale	  fra	  hæfte	  1	  –	  om	  ikke	  ideen	  kunne	  realiseres	  med	  grun-‐
digere	  behandling	  af	  færre	  nedslag.	  I	  hvert	  fald	  burde	  stilen	  med	  så	  meget	  materiale	  gøre	  mere	  ud	  af	  at	  
samle	  op,	  klarere	  vise	  den	  enkelte	  teksts	  plads	  og	  funktion	  i	  helheden,	  strukturere,	  lave	  overgange	  mv.	  
Dette	  kan	  som	  nævnt	  med	  fordel	  gøres	  til	  et	   fokusområde	  i	  hf-‐undervisningen.	  Men	  stilen	  behandler	  
dog	   særteksten	   med	   større	   omhu	   end	   de	   mange	   stile,	   hvor	   den	   kan	   drukne	   i	   fællestekster.	  	  
	  
Efter	  introen	  begynder	  vi	  med	  arbejderklassens	  vilkår.	  Så	  følger	  særteksten	  om	  ikke	  én,	  men	  to	  under-‐
trykte	  kvinder	  (mens	  den	  tredje,	  stuepigen,	  ikke	  regnes	  med,	  skønt	  det	  var	  en	  fin	  overgangsmulighed).	  
For	  helhedens	  skyld	  ville	  det	  være	  såre	  nyttigt,	  hvis	  afsnittet	  præciserede,	  at	  vi	  her	  er	  i	  borgerskabet.	  	  
Dernæst	  følger	  Et	  Dukkehjem.	  Overgangen	  er	  oplagt	  materiale	  for	  et	  pædagogisk	  arbejde,	  netop	  fordi	  
den	   næsten	   har	   klicheens	   usynlige	   selvfølgelighed:	   ”En	   anden	   stor	   forfatter	   i	   det	  moderne	   gennem-‐
brud	  var...”	  Men	  struktureringsprincippet	  i	  stilen	  er	  jo	  ikke:	  store	  forfattere!	  Kan	  man	  gøre	  kursisterne	  
bevidste	  om	  den	  slags	  brud,	  er	  meget	  opnået.	  Hvad	  skal	  dette	  afsnit	  vise?	  Tekststykket	  ”skildre	  meget	  
godt	  to	  modsætninger”	  –	  eller	  rettere	  én	  modsætning:	  ”Linde	  var	  undertrykt	  af	  hendes	  mand	  pga.	  hun	  
manglede	  penge.	  Nora	  derimod	  frigør	  sig	  fra	  sin	  mand	  og	  ændre	  på	  tingene	  ved	  selv	  at	  gør	  noget.”	  Det-‐
te	  er	  NB	  blot	  ét	  af	  to	  steder	  mellem	  stilens	  første	  og	  sidste	  sætning,	  hvor	  den	  taler	  om	  frigørelse.	  Re-‐
sten	   fokuserer	   (som	  mange	  besvarelser	  af	  opgave	  2	  og	   forståeligt	  nok)	  på	  undertrykkelse	  –	  uden	  at	  
dette	  forhold	  ekspliciteres,	  hvad	  der	  jo	  i	  sig	  selv	  ville	  hjælpe	  på	  skævheden	  i	  forhold	  til	  opgaven.	  Det	  
må	  bemærkes,	  at	  den	  citerede	  sætning	  om	  fru	  Linde	  halter	  –	  hvori	  består	  præcis	  undertrykkelsen	  af	  
hende?	  Men	  at	  hun	  repræsenterer	  andre	  sociale	  vilkår	  end	  Nora,	  er	  naturligvis	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  om	  
end	   det	   burde	   ske	   tydeligere	   end	   i	   stilen.	   Også	   Noras	   situation	   burde	   karakteriseres	  mere	   præcist,	  
herunder	   hvilken	   frigørelse	   hun	   repræsenterer	   –	   set	   ud	   fra	   uddraget	   og	   ikke	   alene	   ud	   fra	   stykkets	  
slutning	  (en	  fejl,	  der	  ikke	  er	  i	  denne	  stil,	  men	  som	  sås	  hos	  mange	  kursister	  med	  kendskab	  til	  Et	  Dukke-‐
hjem).	  	  
	  
Endelig	  inddrages	  til	  sidst	  billedet	  og	  dermed	  overklassens	  kvinder	  ”i	  skyggen	  af	  deres	  mænd”.	  Bille-‐
dets	  plads	  i	  helheden	  er	  således	  klart	  nok	  –	  om	  end	  behandlingen	  i	  øvrigt	  holder	  sig	  til	  det	  rent	  beskri-‐
vende,	  uden	  mange	  refleksioner.	  Men	  overgangen	  er	  igen	  misvisende:	  ”Det	  var	  ikke	  kun	  i	  de	  fattige	  lag	  
kvinderne	  blev	  undertrykt”.	  Tekstlingvistisk	  lyder	  det	  jo	  fint	  nok:	  sammenbinding	  via	  modsætninger.	  
Men	  indholdsmæssigt	  er	  den	  skæv:	  de	  to	  foregående	  tekster	  har	  jo	  handlet	  om	  borgerskabets	  kvinder,	  
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modstillet	   andre	   (som	   fru	  Linde).	  Det	   er	   endnu	  et	   argument	   for,	   at	  denne	  billedanalyse	  kunne	  være	  
sparet	  –	  hvis	  til	  gengæld	  klasseaspektet	  i	  teksterne	  var	  trukket	  skarpere	  op.	  	  
	  
Samlet	  set	  er	  der	  bestemt	  tænkt	  over	  at	  skabe	  en	  helhed	  –	  men	  altså	  også	  plads	  til	  forbedringer.	  Netop	  
sammensyningen	  og	  –tænkningen	  af	  de	  enkelte	  afsnit	  virker	  her	  som	  ”zone	  for	  nærmeste	  udvikling”.	  
Her	  kan	  denne	  kursist	   lære	  meget	  om	  ”rød	  tråd”	  ved	  simpel	  træning	   i	   tekstlingvistisk	  ”håndarbejde”	  
som	  overgange	  o.l.	  Frem	  med	  sytøjet.	  	  	  
	  
Til	   Den	   gode,	   sammenhængende	   tekst	   hører	   som	   bekendt	   også	   formidlingsbevidstheden	   –	   og	   den	  
sproglige	  fremstilling	  i	  øvrigt.	  Om	  det	  sidste	  er	  at	  konstatere,	  at	  der	  er	  flere	  fejl,	  men	  dog	  ikke	  i	  et	  om-‐
fang,	  der	  kan	  trække	  stilen	  ned	  på	  02.	  ”Nærmere”	  bliver	  til	  ”nærmer”,	  ”trykt”	  til	  ”trygt”,	  ”dobbeltmoral”	  
til	  ”dobbeltmorale”,	  mv.	  ”Sin”	  og	  ”hendes”	  forveksles,	  der	  mangler	  præsens-‐r	  osv.	  Men	  så	  mange	  fejl	  er	  
der	  heller	  ikke!	  Og	  der	  er	  på	  den	  anden	  side	  et	  fornuftigt	  flow	  i	  sproget,	  som	  generelt	  tjener	  tanken	  på	  
udmærket	  vis,	   selv	  om	  der	  ofte	  er	  behov	   for	  mere	  præcise	   formuleringer.	  Tegnsætningen	  er	  også	  et	  
udviklingsområde,	   fx	   kunne	  man	   lære	   kursisten	   at	   sætte	   komma	   omkring	   apposition:	   ”Sidst	   i	   1800	  
tallet	  nærmer	  præcis	  1870	  til	  1890	  kom...”	  ”Amalie	  Skram	  en	  kvindelig	  forfatter	  fik	  sit…”.	  Det	  er	  meget	  
enkelt.	  
	  
Hvad	  formidlings-‐	  og	  genrebevidstheden	  angår,	  har	  ovenstående	  gennemgang	  forsøgt	  at	  vise,	  at	  selve	  
opbygningen,	  selv	  om	  den	  halter	  lidt,	  dog	  går	  læserens	  ærinde	  i	  sit	  indholdsmæssige	  flow.	  Men	  til	  den	  
introducerende	   artikel	  må	  man	   anbefale	   et	   anslag,	   der	   sætter	   krog	   i	   læseren	   og	   haler	   hende	   inden-‐
bords,	  før	  man	  sejler	  ud	  mod	  større	  abstraktioner.	  Som	  nævnt	  mener	  flere	  censorer,	  at	  kursisterne	  er	  
ved	  at	  have	  lært	  anslag.	  Ikke	  denne	  kursist!	  ”Sidst	  i	  1800	  tallet	  nærmer	  præcis	  1870	  til	  1890	  kom	  det	  
moderne	  gennembrud”	  er	  ikke	  et	  anslag.	  ”Kig	  engang	  på	  disse	  to	  billeder:	  …”	  er	  et	  anslag.	  Som	  vil	  blive	  
så	  meget	  lettere	  at	  lave,	  når	  den	  digitale	  prøve	  breder	  sig	  til	  hf!	  	  Men	  selv	  om	  vi	  ved	  hf-‐eksamen	  endnu	  
er	   i	   den	   præteknologiske	   situation,	   der	   i	   tidernes	  morgen	   skabte	   det	   siden	   så	   udforskede	   fænomen	  
ekfrasen,	  den	  litterære	  billedbeskrivelse,	  så	  er	  det	  en	  given	  ting,	  at	  billeder	  er	  gode	  at	  bruge	  som	  an-‐
slag.	  Hurtige	  at	  afkode	  med	  en	  pointe,	  ikke	  blot	  for	  kursisten	  under	  prøven,	  men	  også	  for	  hendes	  læser.	  
Men	  der	  er	  selvsagt	  mange	  andre	  veje	  til	  at	  slå	  an,	  inden	  læseren	  kyndiggøres	  om	  temaer	  i	  Det	  moder-‐
ne	  gennembrud.	  	  
	  
I	  de	  generelle	  Råd	  og	  vink	  er	  det	  nævnt,	  at	  afslutninger	  er	  en	  mangelvare	  på	  hf.	  Stilene	  holder	  som	  re-‐
gel	  bare	  op.	  I	  denne	  stil	  løftes	  blikket	  dog	  op	  til	  sidst.	  Men	  mat:	  	  

Det	  moderne	   gennembrud	   ligger	  mange	   år	   tilbage,	  men	  det	   er	   uhyggeligt	   at	   tænke	  på,	   at	   der	   i	  
nogle	  dele	  af	  verden	  stadig	  hersker	  undertrykkelse	  af	  de	  svageste	  og	  hvor	  frigørelse	  kun	  er	  noget	  
man	  drømmer	  om.	  

	  
Rent	  bortset	   fra	   sætningsbruddet	   (”at	  der	   i	  nogle	  dele	  af	   verden…	  og	  hvor…”)	  er	  det	   simpelthen	   for	  
kort	  og	  uudfoldet	  til	  at	   fungere.	  Man	  mangler	  bl.a.	  en	  opsamling	  på	  stilen	  og	  sammenkobling	  af	  dens	  
elementer,	  Men	  ideen	  om	  en	  aktualisering	  er	  god	  nok.	  Blot	  efterlader	  den	  vel	  en	  tvivl	  hos	  læseren	  om,	  
hvad	  stilen	  egentlig	  har	  handlet	  om:	  ”undertrykkelse	  af	  de	  svageste”.	  Er	  dét	  egentlig	  så	  dækkende	  for	  
stilen?	  
	  
Dækkende	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  den	  underrubrik,	  stilen	  forsynes	  med,	  hvor	  kvinden	  glimrer	  ved	  sit	  fra-‐
vær:	  	  

Nedgørelse,	  slaveri	   og	  sult	  er	   kun	  nogle	   af	   de	   ting	   underklassens	  tilværelse	  var	  præget	  af	   i 	  1800	  
tallet	  
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Andet	  udstyr	   som	  mellemrubrikker	  kunne	   jo	  nok	  –	   sammen	  med	  de	  øvrige	   forbedringsforslag	  –	  un-‐
derstøtte	  sammenhængen	  i	  teksten.	  Formuleringen	  om	  Ibsen:	  ”hans	  uddrag	  af	  teaterstykket…”	  er	  na-‐
turligvis	  et	  genrebrud.	  
	  
Om	   andre	   ”eksternaliteter”	  må	   yderligere	   bemærkes	   en	  mangelfuld	   fremhævelse	   af	   titler	   (kursiv	   (i	  
hvert	  fald	  ved	  værktitler)	  eller	  citationstegn)	  og	  den	  layoutmæssige	  fælhed,	  at	  citater	  bringes	  ikke	  blot	  
i	  citationstegn,	  men	  også	  i	  kursiv	  og	  fed.	  	  
	  
	  
Faglighed	  i	  emnebehandlingen	  

Hvis	  det	  som	  hævdet	  i	  Råd	  og	  vink	  i	  forlængelse	  af	  censorrapporterne	  er	  et	  grundproblem	  at	  få	  kursi-‐
sterne	  til	  at	  løfte	  sig	  taksonomisk	  til	  overblik	  og	  helhedsforståelse,	  så	  er	  det	  også	  klart,	  at	  ovenstående	  
vink	   til	   at	   skabe	   en	   tydeligere	   sammenhængende	   og	   pointeret	   tekst	   ud	   af	   denne	   stil	   i	   sig	   selv	   ville	  
fremme	  det	  samme	  formål.	  Form	  og	   indhold	  hænger	   jo	  sammen.	  Selv	  om	  der	  altid	  er	  detaljer	  at	   for-‐
bedre	  også	  i	  tekstgennemgangene,	  så	  gælder	  det	  om	  at	  holde	  kursistens	  fokus	  på	  de	  større	  linjer.	  Det	  
vil	  give	  et	  fagligt	  løft.	  Men	  som	  også	  vist	  er	  det	  ikke	  kun	  et	  spørgsmål	  om	  sytråd:	  også	  kludene,	  der	  sys	  
sammen,	  skal	   ligne	  noget	  og	  have	  substans.	  Ovenfor	  er	  det	  anført,	  at	  stilens	  behandling	  af	  Et	  Dukke-‐
hjem	  og	  billedet	  er	  noget	  overfladiske.	  Det	  er	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  kvantitet,	  men	  om	  hvilken	  præcise-‐
ringsevne	  der	  udvises.	  Det	  korte	  afsnit	  om	  ”Fattigliv”	  viser,	  at	  kursisten	  har	  noget	  at	  byde	  på.	  Hun	  får	  
karakteriseret	   Bangs	   fremstilling	   som	   scenisk	   og	   sansende	  med	   relevante,	   lidt	   vel	  mange,	   citater	   til	  
dokumentation	  –	  og	  fastslår,	  at	  det	  handler	  om	  vilkår	  for	  de	  nederste	  lag.	  	  
	  
Som	  nævnt	  har	  opgavekommissionen	  valgt	  at	  understrege	  forventningerne	  til	  behandlingen	  af	  særtek-‐
sten	  ved	  i	  alle	  opgaver	  nu	  at	  skrive	  ”som	  en	  central	  del	  af	  din	  besvarelse..”	  En	  censor	  er	  ovenfor	  refere-‐
ret	  for	  at	  problematisere,	  at	  kursisterne	  så	  vil	  placere	  den	  i	  midten.	  Men	  det	  kan	  jo	  være	  en	  udmærket	  
ide	  –	  og	  det	  sker	  også	  i	  denne	  besvarelse.	  Analysen	  fylder	  ca.	  1/3	  af	  stilen	  –	  og	  hvis	  	  ellers	  pladsen	  bru-‐
ges	  fornuftigt,	  er	  det	  ikke	  i	  sig	  selv	  for	  lidt,	  men	  mindre	  bør	  det	  næppe	  være.	  Overgangen	  til	  særtekst-‐
analysen	  er	  igen	  her	  en	  svaghed	  i	  stilen,	  denne	  gang	  ved	  at	  der	  ikke	  er	  nogen:	  	  
	  
	   ”…Bang	  gør	  med	  sin	  artikel	  opmærksom	  på	  hvor	  slem	  det	  står	  til	  på	  samfundets	  nederste	  hylde.	  
	  
	   Amalie	  Skram	  en	  kvindelig	  forfatter	  fik	  sit	  gennembrud	  i	  slutningen	  af	  1800	  tallet...”	  	  
	  
Det	  er	  den	  slags,	  man	  let	  kan	  træne	  i	  undervisningen.	  For	  problemet	  er	  jo	  den	  abrupte	  overgang,	  ikke	  
at	   analysen	   indledes	  med	   den	   i	   øvrigt	   relevante	   intro	   om	   forfatteren.	   Og	   skønt	   stilen	   bl.a.	   helt	   ube-‐
grundet	  påstår,	  at	  ”hendes	  mands	  reaktion	  er	  hånlig”,	  fanger	  analysen	  alligevel	  nogle	  vigtige	  pointer	  i	  
teksten,	   som	  nævnt	  undertrykkelsen,	  men	  også	  Constances	   frigørelsesforsøg.	   Særligt	  må	   fremhæves	  
læsningen	  af	  Maries	  reaktion,	  som	  det	  kræver	  tekstanalytisk	  kompetence	  at	  se.	  Det	  er	  udtryk	  for	  en	  fin	  
nuancering,	  at	  kursisten	  ikke	  blot	  noterer	  sig,	  at	  også	  Marie	  er	  undertrykt,	  men	  tillige	  til	  dokumentati-‐
on	  giver	  det	  centrale	  citat	  om	  den	  skælvende	  stemme,	  der	  røber	  sandheden	  bag	  ordene.	  
	  
Som	  nævnt	  i	  de	  generelle	  Råd	  og	  vink	  kan	  det	  være	  et	  særligt	  tema	  at	  træne	  kursisterne	  i	  brugen	  af	  
faglitteratur.	  Hvordan	  bruges	  den	  relevant,	  med	  passende	  selektion	  og	  fokus	  –	  og	  på	  tilpas	  selvstæn-‐
dig	  måde,	  uden	  problematisk	  afsmitning?	  Også	  her	  byder	  den	  valgte	  besvarelse	  på	  glimrende	  illustra-‐
tionsstof.	  Som	  så	  ofte	  gælder	  det	  brugen	  af	  tekst	  1,	  den	  faglige	  introduktionstekst	  der	  altid	  indgår	  i	  
hæfterne.	  Censorerne	  kan	  udtrykke	  en	  vis	   træthed	  ved	  at	  se	  dens	   indhold	  gengivet	   igen	  og	   igen	  og	  
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igen.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  hensigten,	  at	  kursisterne	  skal	  sky	  teksten.	  Lad	  os	  se,	  hvordan	  denne	  kursist	  
har	  arbejdet	  med	   tekst	  1,	   som	  gengives	  her,	   fulgt	  af	  kursistens	   intro,	  opklippet	   i	  mindre	  dele,	  men	  
uden	  overspring:	  	  	  
	  
	  

Tekst	  	  1:	  
	  	  	  	  	  	  Det	  moderne	  gennembrud	  tager	  tråden	  op	  fra	  oplysningstiden.	  Den	  traditionelle	  litteraturhistori-‐
ske	  fortælling	  knytter	  én	  mand	  til	  dette	  gennembrud:	  Georg	  Brandes.	  Han	  stillede	  krav	  til	  litteraturen	  
–	  den	  skulle	  være	  realistisk	  og	  kritisk	  og	  bygge	  på	  et	  naturalistisk	  menneskesyn.	  Gud	  var	  død,	  og	  men-‐
nesket	  et	  dyr.	  Det	  moderne	  gennembruds	  forfattere	  rettede	  skytset	  mod	  alt,	  der	  havde	  præg	  af	  magt:	  
kirken,	  ægtemanden,	  bondestanden,	  fabriksejeren,	  provsten,	  og	  de	  blotlagde	  samfundets	  og	  menne-‐
skets	  sygdomme:	  fattigdommen,	  alkoholismen,	  sindssygen,	  kvindeundertrykkelsen.	  
Som	  ved	  de	  tidligere	  perioder	  kom	  inspirationen	  udefra,	  først	  og	  fremmest	  fra	  Tyskland	  og	  Frankrig,	  
hvor	  revolutionære	  bevægelser	  rystede	  samfundene.	  	  
Brandes’	  definitive	  krav	  til	  litteraturen	  om	  at	  sætte	  samfundet	  under	  debat	  skabte	  den	  moderne	  litte-‐
rære	  prosaform	  realismen.	  Det	  er	  den	  litterære	  norm	  i	  dag.	  Fremstillingen	  skal	  være	  realistisk	  i	  betyd-‐
ningen	  ’genkendelig’.	  Personerne	  skal	  være	  ’typer’,	  det	  vil	  sige	  repræsentative	  for	  en	  gruppe	  eller	  klas-‐
se,	  og	  konflikterne	  ’samfundsrelevante’.	  
	  	  	  	  	  Men	  også	  periodens	  angreb	  på	  samfundets	  magtinstanser,	  hvad	  enten	  det	  er	  kirken	  eller	  ægteman-‐
den,	  kan	  overføres	  til	  i	  dag.	  Gælder	  forholdene	  stadigvæk	  i	  dag?	  Hvad	  blev	  der	  af	  kvindebevægelsen,	  
samfundets	  forpligtelse	  over	  for	  dets	  svageste?	  

	  

Kursisten	  begynder	  stilen	  sådan	  –	  ikke	  med	  et	  genrepassende	  anslag,	  men	  mere	  klassisk	  ”akademisk”:	  

Sidst	   i	   1800	   tallet	  nærmer	  præcis	  1870	   til	   1890	  kom	  det	  moderne	  gennembrud.	   	  To	   stærke	   temaer	  
som	  bliver	  forbundet	  med	  dette	  gennembrud	  er	  undertrykkelse	  og	  frigørelse.	  Georg	  Brandes	  er	  den	  vi	  
i	  dag	  knytter	  til	  det	  moderne	  gennembrud,	  han	  havde	  store	  krav	  til	  litteraturen,	  den	  skulle	  være	  kritisk	  
og	  ikke	  mindst	  realistisk.	  

En	  logisk	  bevægelse	  udefra	  og	  indad:	  Periodeafgrænsning	  >	  tidens	  temaer	  >	  litteraturen.	  De	  to	  første	  
sætninger	   udnytter	   ikke	   tekst	   1,	   men	   opgavesættets	   temamanchet,	   men	   krydrer	   den	   (fx	   ”stærke”).	  
Dernæst	  låner	  kursisten	  fra	  tekst	  1	  i	  sætningen	  om	  Brandes.	  Tekstens	  forbehold	  (”traditionel”	  littera-‐
turhistorie)	  droppes,	  og	  den	  rummer	  jo	  heller	  intet	  alternativ	  til	  Brandes-‐centrismen,	  som	  dog	  får	  en	  
tand	  mere	  hos	  kursisten..	  	  
Så	  henviser	  hun,	  lidt	  brat,	  til	  kilden:	  

Lise	  Ammitzbøl,	  Henrik	  Poulsen	  og	  Dorthe	  Østergren-‐Olsen	  har	  skrevet	  en	  fagtekst	  som	  definerer	  det	  
moderne	  gennembrud.	  De	  beskriver	  kort	  hvordan	  forfatterne	  gjorde	  opmærksom	  på	  samfundets	  pro-‐
blemer	  som:	  …	  

	  
Det	  kunne	  gøres	  enklere,	  for	  modsat	  hvad	  mange	  kursister	  tror,	  er	  det	  ikke	  nødvendigt	  at	  medtage	  alle	  
oplysninger	  (opgavekommissionen	  frygter	  altid	  at	  genfinde	  hver	  en	  detalje	  om	  skribenters	  uddannelse	  
m.m.).	  Fx:	  ”I	  lærebogen	  Vild	  med	  dansk	  (2009)	  beskrives	  det	  hvordan	  forfatterne…”.	  Kursisten	  vælger	  i	  
øvrigt	  relevant	  til	  og	  fra	  i	  tekst	  1	  –	  relevant	  i	  forhold	  til	  det,	  hun	  skal	  bruge	  i	  sin	  stil.	  Men	  formulerin-‐
gerne	  ligger	  for	  tæt	  på	  kilden,	  selv	  om	  rækkefølgen	  byttes	  om	  –	  og	  der	  tilføjes	  et	  (ubegrundet!)	  ”især”:	  

Sindssyge,	  fattigdom	  og	  kvindeundertrykkelse.	  Men	  også	  alt	  hvad	  der	  handlede	  om	  magt	  fx.	  ægteman-‐
den,	  kirken	  og	  især	  fabriksejeren	  blev	  der	  skrevet	  om.	  
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Den	   første	  af	  de	   følgende	  sætninger	  er	   ikke	   taget	   fra	   tekst	  1,	  ej	  heller	   slutsætningen,	  der	  udmærket,	  
men	  ikke	  helt	  sømløst	  afrunder	  introen:	  

Brandes	  ville	  skabe	  debat	  om	  hvordan	  samfundet	  virkelig	  så	  ud	  under	  overfladen.	  Et	  meget	  brugt	  
citat	  omkring	  det	  moderne	  gennembrud	  er:	  "At	  sætte	  problemer	  under	  debat''.	  Det	  moderne	  gen-‐
nembrud	  betød	  også	  at	  der	  skete	  et	  brud	  med	  traditionerne	  og	  livsformer	  ændrede	  sig.	  

	  
Er	  det	  en	  problematisk	  brug	  af	  tekst	  1?	  Ikke	  for	  alvor.	  Den	  viser	  en	  god	  forståelse	  af	  teksten	  og	  selekte-‐
rer	  relevant.	  Der	  er	  absolut	  en	   faglighed	   i	  dette.	  Men	  man	  kan	  helt	  sikkert	   lære	  denne	  kursist	  at	  øge	  
selvstændigheden	  og	  undgå	  den	  grad	  af	  afsmitning,	  som	  præger	  afsnittet.	  
	  
Forhåbentlig	   kan	   ovenstående	   gennemgang	   foruden	   at	   give	   eksempler	   på	   kursistens	   skrivemæssige	  
udviklingspotentiale,	   som	  undervisningen	   jo	   bør	   tage	   op,	   også	   bidrage	   til	   at	   belyse,	   hvor	   komplekst	  
samspillet	  mellem	  bedømmelseskriterierne	  kan	  være,	  når	  man	  –	  som	  altid!	  –	  står	  over	  for	  en	  specifik	  
stil	  med	  dens	  mangeartede	  plusser	  og	  minusser.	  Hvis	  der	  kan	  opnås	  konsensus	  blandt	  lærere	  og	  cen-‐
sorer	  om,	   at	   eksempelstilen	   ikke	  er	   til	   02,	  men	   til	   4,	   kan	  gennemgangen	  måske	  også	  bidrage	   til	   den	  
nødvendige	   fortsatte	   udvikling	   af	   rummelig,	   nuanceret	   bedømmelsesskik.	   Nogle	   mere	   principielle	  
problemer,	  som	  bedømmere	  møder	  –	  lærere	  såvel	  som	  censorer	  –	  skal	  tages	  op	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  



 
 
 

30 

Råd	  og	  vink	  om	  bedømmelse	  
	  
Enhver	  underviser	  er	  også	  bedømmer.	  Det	  følgende	  afsnit	  har	  derfor	  bud	  til	  både	  lærere	  og	  censorer.	  	  
	  
Alle	  involverede,	  herunder	  både	  nye	  og	  allerede	  etablerede	  censorer,	  bør	  naturligvis	  være	  fuldstændig	  
på	  det	  rene	  med,	  hvad	  der	  står	  i	  alle	  relevante	  styredokumenter.	  Før	  og	  under	  retteperioden	  må	  man	  
fx	  holde	  sig	  orienteret	  om	  informationer	  på	  den	  hjemmeside,	  der	  henvises	  til	  i	  allokeringsbrevet.	  Men	  
først	  og	  fremmest	  må	  man	  som	  lærer	  og	  censor	  gøre	  sig	  fuldstændig	  fortrolig	  med	  dokumentet	  Skrift-‐
lig	  dansk	  på	  hf	  –	  vejledning	  for	  lærere	  og	  censorer.	  Den	  reviderede	  version,	  som	  ligger	  på	  emu.dk,	  trådte	  
i	  kraft	  netop	  ved	  majeksamen	  2012.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  substansen,	  der	  er	  ny,	  som	  visse	  formulerin-‐
ger	  –	  der	  dog	  reformulerer	  og	  præciserer	  bedømmelseskriterierne:	  
	  	  
•	  Skriftlig	  fremstilling	  
•	  At	  besvare	  den	  stillede	  opgave	  (tidligere:	  Emnebehandling)	  
•	  Relevant	  anvendelse	  af	  danskfaglig	  viden	  og	  metode	  (tidligere:	  Faglig	  tyngde)	  
•	  Genre-‐	  og	  formidlingsbevidsthed	  (tidligere:	  Formidling)	  
	  

Flere	  hf-‐censorer	  end	  vanligt	  rapporterer	  i	  år	  om	  besværligheder	  med	  at	  nå	  frem	  til	  en	  sikker	  konsen-‐
sus	  i	  vurderingen	  af	  opgaverne.	  ”Også	  i	  år	  synes	  jeg,	  der	  er	  for	  langt	  mellem	  karaktererne	  hos	  de	  to	  cen-‐
sorer.	  Denne	  gang	  var	  det	   især	  én,	  som	  havde	  meget	   lavere	  karakterer	  end	  os	  andre.	  Grunden	  til	  at	   jeg	  
skriver	  det	  er,	  at	  da	  hun	  var	  ny,	  havde	  hun	  brugt	  retteeksemplerne	  fra	  fagkonsulenten	  som	  forbillede.	  Og	  
blandt	  dem	  er	  der	  ingen	  dårlige	  stile,	  som	  der	  er	  mange	  af	   i	  sættene.	  Retteeksemplerne	  er	  for	  mig	  at	  se	  
lidt	  idealiserede.”	  Nuvel,	  hvis	  der	  menes	  de	  tre	  eksamensstile,	  der	  gennemgås	  i	  vejledningen	  for	  lærere	  
og	  censorer,	  bør	  det	  nævnes,	  at	  de	  er	  bedømt	  til	  4,	  02	  og	  10.	  Under	  alle	  omstændigheder	  kan	  ovenstå-‐
ende	  grundige	  retteeksempel	  (stil	  hævet	  til	  4	  ved	  ombedømmelse)	  måske	  rette	  lidt	  op	  på	  det.	  En	  an-‐
den	  censor	  skriver	  ganske	  mistrøstigt:	  ”Jeg	  synes	  ikke	  –	  ud	  fra	  censormødet	  –	  at	  de	  kriterier,	  der	  står	  i	  
vejledningen	  for	  opgaveretningen,	  blev	  fulgt.	  (…)	  Mit	  indtryk	  –	  også	  ud	  fra,	  hvad	  jeg	  hørte	  ved	  censormø-‐
det	  –	  var,	  at	  var	  sproget	  forståeligt,	  kunne	  man	  bestå,	  selv	  om	  indholdet	  var	  yderst	  magert,	  og	  omvendt:	  
var	   indholdet	  nogenlunde,	  gjorde	  det	   ikke	  noget,	   at	   sproget	   var	  miserabelt.	   	  Og	   således	  bliver	  de	   fleste	  
glade.”	  Det	   er	   et	   bekymrende	  udsagn.	   Forhåbentlig	   står	   det	  mere	   nuanceret	   til.	   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	  pr.	  automatik	  ender	  som	  kompromiskarakte-‐
rer.	  Vær	  i	  øvrigt	  opmærksom	  på	  karakterbekendtgørelsens	  paragraf	  15	  om	  karakterfastsættelse	  i	  til-‐
fælde	  af	  uenighed	  (på	  trods	  af	  genlæsning):	  Der	  rundes	  op,	  hvis	  gennemsnittet	   ligger	  midt	   i	  mellem	  to	  
karakterer.	  	  

Man	  hører	  dog	  også	  modsatte	  udsagn	  om	  en	  censur	  præget	  af	  stor	  enighed.	  Og	  da	  det	  trods	  alt	  stadig	  
kun	  er	  få,	  som	  udtaler	  sig	  om	  divergenser,	  tør	  man	  måske	  derfor	  regne	  med,	  at	  problemet	  ikke	  er	  me-‐
get	   stort.	  Men	  det	   fortjener	   naturligvis	   opmærksomhed,	   og	   det	   er	   en	   af	   grundene	   til,	   at	   det	   nævnte	  
retteeksempel	  er	  kommet	  med	   i	   år.	  Dertil	  kommer	  de	   tre	  eksempler	  på	   stile	   til	  12,	  der	  bringes	   som	  
bilag.	  	  
	  
Som	  det	  betones	   i	  Skriftlig	  dansk	  på	  hf	  –	  vejledning	   for	   lærere	  og	  censorer,	   skal	  den	  enkelte	  karakter	  
bero	  på	  en	  helhedsvurdering,	  der	  balancerer	  bedømmelsen	  af	  besvarelsens	  styrker	  og	  mangler	   i	   for-‐
hold	  til	  de	  fire	  bedømmelseskriterier:	  Kriterierne	  vægter	  principielt	  lige,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  sådan,	  
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at	  en	  censor	  ændrer	  på	  det	  princip	  ud	  fra	  en	  personlig	  præference.	  Men	   i	  vurderingen	  af	  en	  specifik	  
besvarelse	  kan	  der	  være	  tale	  om,	  at	  et	  bedømmelsesparameters	  styrker	  eller	  svagheder	  i	  denne	  stil	  er	  
så	  påfaldende,	  at	  det	  særskilt	  kommer	  til	  præge	  karakterfastsættelsen.	  Det	  samme	  gælder	  forskellige	  
typisk	  indgående	  delelementer	  i	  opgavegenrerne;	  ovenfor	  er	  fx	  refereret	  en	  uenighed	  mellem	  censorer	  
i	  opfattelsen	  af	  krav	  til	  den	  argumenterende	  genre	  (argumentationsform),	  og	  det	  er	  forsøgt	  præciseret,	  
hvordan	  ministeriet	  ser	  på	  dette.	  Tilsvarende	  kan	  der	  i	  det	  enkelte	  års	  opgavesæt	  opstå	  fortolknings-‐
diskussioner	   blandt	   censorer	   om	   opgaveformuleringer	   –	   jf.	   fx	   drøftelserne	   om	   formuleringen	   ”som	  
debatemne”	  –	  eller	  om,	  hvad	  man	  forventer	  indeholdt	  af	  en	  besvarelse	  af	  en	  bestemt	  opgave.	  Den	  slags	  
diskussioner	  er	  uundgåelige	  og	  for	  så	  vidt	  velkomne.	  Det	  er	  således	  heller	  ikke	  muligt	  at	  give	  endegyl-‐
dige	  svar	  på,	  hvilke	  fejltyper	  eller	  kvaliteter	  der	  præcis	  udløser	  de	  enkelte	  karakterer.	  	  
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BILAG	  
	  

Bilag	  1:	  Øvelse/skriveforløb:	  	  Alternativ	  vej	  til	  eksamensstil	  
Baglæns	  til	  fuld	  stil	  –	  Introducerende	  artikel	  om	  STED	  
Nedenstående	   øvelse	   er	   et	   helt	   lille	   skriveforløb.	   Slutmålet	   er	   at	   skrive	   opg.	   2	   i	   eksamenssættet	   de-‐
cember	  2011.	  Øvelsen	  fylder	  mange	  ord	  fordi	  den	  samtidig	  repeterer	  en	  masse	  grundstof	  fra	  Skriftlig	  
dansk	  i	  hf:	  Den	  forklarer	  hvad	  en	  introducerende	  artikel	  er,	  hvordan	  hæfte	  1	  og	  2	  kan	  kobles	  sammen,	  
hvordan	  man	  skaber	  en	  sammenhængende	  artikel	  –	  og	  hvordan	  man	  forbedrer	  den.	  	  
Normalt	   følger	   hf-‐eksamensopgaver	   dette	   forløb:	   Først	   gruppearbejde	   om	   hæfte	   1	   (som	   indeholder	  
diverse	  ”perspektiv”tekster)	  –	  så	  soloarbejde	  om	  hæfte	  2,	  hvori	  den	  centrale	  tekst	  står.	  Denne	  øvelse	  
går	  den	  omvendte	  vej	  –	  for	  at	  give	  dig	  en	  mere	  sammenhængende	  oplevelse	  ved	  at	  gå	  fra	  centrum	  og	  
udefter.	  
Opg.	  2	  er	  altid	  genren	  ”introducerende	  artikel”.	  Læs	  om	  genrens	  hovedtræk	  i	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  91-‐
92:	  Introducerende	  artikel.	  Hovedsagen	  er	  at	  du	  skal	  fange	  og	  fastholde	  en	  læser	  der	  ikke	  kender	  dit	  
materiale,	  og	  føre	  denne	  læser	  ind	  i	  et	  emne,	  typisk	  ved	  at	  bevæge	  dig	  fra	  et	  konkret	  udgangspunkt	  i	  
eksempler	  hen	  til	  noget	  mere	  sammenfattende,	  et	  overblik	  over	  emnet.	  
	  
Opgave	  2,	  december	  2011,	  lyder:	  

Skriv	  til	  et	  almenkulturelt	  tidsskrift	  en	  introducerende	  artikel	  om	  forskellige	  måder	  at	  skildre	  steder	  på.	  
Som	  en	  del	  af	  artiklen	  skal	  du	  karakterisere,	  hvordan	  stedet	  fremstilles	  i	  Jeppe	  Aakjærs	  digt	  (tekst	  6.a)	  
og	  i	  Dy	  Plambecks	  digt	  (tekst	  6.b).	  
Du	  skal	  desuden	  inddrage	  dele	  af	  materialet	  fra	  hæfte	  1.	  

	  
1. Kernen	  i	  din	  artikel:	  ’Nærlæsning’	  

Særteksten	  
Den	  centrale	  tekst	  (sær-‐teksten)	  er	  altså	  her	  to	  digte,	   Jeppe	  Aakjær:	  ”Se	  dig	  ud	  en	  sommerdag”,	   først	  
trykt	   i	   bladet	  Provins,	   og	   Dy	   Plambeck:	   ”Rav-‐Lassen”	   fra	   hendes	   digtsamling	  Buresø-‐fortællinger,	   en	  
titel	  der	  er	  værd	  at	  bemærke.	  	  
Du	  skal	  lave	  en	  fokuseret	  analytisk	  læsning	  af	  dem	  –	  ikke	  supergrundig	  i	  alle	  detaljer,	  men	  en	  læsning	  
der	  viser	  hvordan	  digtene	  hver	  især	  skildrer	  steder.	  Det	  er	  dét	  der	  ligger	  bag	  opgaveformuleringen:	  at	  
du	  skal	  ”karakterisere	  hvordan	  stedet	  fremstilles”.	  Det	  betyder:	  Hvad	  er	  det	  særlige	  ved	  digtenes	  måde	  
at	  gøre	  det	  på?	  Og	  svaret	  forudsætter	  en	  analyse,	  blot	  mindre	  grundig	  og	  ”udtømmende”	  end	  i	  genren	  
Analyserende	  oplæg.	  Analysen	  kan	  fokusere	  på	  disse	  spørgsmål:	  
Hvad	  vælger	   forfatteren	  at	   sige	   for	  at	  give	  os	  et	   indtryk	  af	  det	  sted	  der	  beskrives?	  Hvad	   fremhæves,	  
hvad	  udelades,	  hvilken	  holdning	  har	  digtets	  fortæller,	  hvilke	  virkemidler	  tages	  i	  brug,	  hvordan	  er	  dig-‐
tet	   som	   digt	   (form,	   skrivemåde)	   –	   og	   hvordan	   kommer	   digtet	   til	   at	   sige	   noget	   særligt	   om	   stedet?	  	  
Det	  er	  underforstået	  at	  du	  skal	  sammenligne	  digtene	  ud	  fra	  dit	  fokus.	  

1. Begynd	  med	  at	  læse	  Aakjærs	  digt	  omhyggeligt.	  Diskuter	  de	  nævnte	  spørgsmål	  i	  gruppen.	  
2. Lynskriv	  derefter	  en	  analyse	  af	  digtet	  (15’).	  
3. Del	  &	  stjæl:	  Oplæs	  i	  gruppen	  jeres	  lynanalyser	  for	  hinanden.	  Skriv	  derefter	  stikord	  til	  at	  revide-‐

re	  din	  analyse	  (5’)	  
4. Gentag	  ovenstående	  3	  trin	  med	  Plambecks	  digt.	  Du	  må	  gerne,	  hvis	  du	  foretrækker	  det,	  med	  det	  

samme	  sammenligne	  det	  med	  Aakjærs.	  Ellers	  kommer	  det	  som	  et	  efterfølgende	  led	  for	  sig.	  	  
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5. Sørg	  for	  at	  din	  tekst	  konkluderer	  noget	  vigtigt	  om	  digtenes	  forskellige	  måder	  at	  skildre	  et	  sted	  
på!	  
	  
	  

2. Perspektivet	  i	  din	  artikel:	  ’Fjernlæsning’	  
At	  inddrage	  hæfte	  1	  

I	  skal	  nu	  i	  gruppen	  gennemdrøfte	  hæfte	  1:	  I	  ved	  (jf.	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  52)	  at	  hæfte	  1	  foruden	  en	  vig-‐
tig	   temadefinition	   altid	   indeholder	   (evt.	   i	   anden	   rækkefølge	   og	   evt.	   flere	   af	   samme	   type)	  
	  

1. En	  teoritekst	  om	  emnet	  med	  begreber,	  analyseværktøjer	  o.l.	  der	  skal	  bruges	  
2. En	  eksempeltekst	  I	  skal	  øve	  jer	  på	  at	  analysere	  –	  og	  som	  kan	  sammenlignes	  med	  tekster	  i	  hæfte	  

2	  
3. En	  debattekst	  med	  synspunkter	  på	  emnet	  (kan	  evt.	  ligne	  tekst	  1	  af	  type)	  
4. Billeder,	  der	  både	  kan	  bruges	  som	  intro	  til	  emnet	  eller	  i	  direkte	  sammenligning	  med	  tekster	  fra	  

hæfte	  2.	  
Hvordan	  passer	  det	  mønster	  med	  hæfte	  1	  i	  dette	  tilfælde?	  

1.	   Anne	  Bech-‐Danielsen:	   Intet	   finder	   sted	   uden	   sted	   (Et	   interview	  med	   litteraturforskeren	  Dan	  Ring-‐
gaard,	  der	  har	  udgivet	  en	  bog	  om	  hæftets	  emne!)	  
2.	  Christian	  Monggaard:	  Der	  er	  så	  dejligt	  ude	  på	  landet	  (En	  avisartikel	  om	  hvordan	  provinsen	  skildres	  i	  
nye	  danske	  film)	  
3.	  Dan	  Turèll:	  Alhambravej	  1,	  1826	  Kbhvn.	  V.:	  En	  provins	  (Et	  digt	  om	  en	  gade	  på	  Vesterbro	  i	  Kbh.)	  
4.	  Henrik	  Nordbrandt:	  Døden	  fra	  Lübeck	  (Et	  citat	  fra	  forfatterens	  erindringer,	  her	  om	  et	  særligt	  sted)	  
Billeder:	  
Side	  10:	  Johannes	  Larsen:	  Lærken	  (maleri	  af	  dansk	  landskab)	  	  
Side	  11:	  Palle	  Nielsen:	  Fortvivlelse	  (billede	  af	  mand	  i	  byen)	  

	  
Udfyld	  noteark	  for	  hver	  tekst:	  Notér	  (henvisninger	  til)	  vigtige	  citater,	  stikord	  om	  hvad	  I	  synes	  er	  vigtigt	  
i	  teksten,	  stikord	  om	  hvordan	  teksten	  (billedet)	  kan	  relateres	  til	  de	  andre	  tekster,	  dels	  i	  hæfte	  1,	  dels	  i	  
hæfte	  2	  (det	  sidste	  kan	  du	  gøre	  nu	  fordi	  vi	  er	  gået	  baglæns	  fra	  hæfte	  2	  til	  1).	  
Nu	  skal	  du	  udvide	  din	  stil	  om	  de	  to	  digte	  med	  materiale	  fra	  hæfte	  1.	  Der	  er	  mange	  veje	  at	  gå.	  Det	  eneste	  
du	  ikke	  skal	  gøre,	  er	  (jf.	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf)	  at	  inddrage	  alt	  materiale	  fra	  hæfte	  1!	  Men	  en	  vis	  bredde	  er	  
ok	  især	  i	  introducerende	  artikel	  –	  og	  netop	  med	  det	  emne	  denne	  har	  (hvad	  var	  det	  nu?).	  

A. Du	  kan	  udvide	  belysningen	  af	   litterær	  stedsskildring	  ved	  at	   inddrage	  Turèll	  eller	  Nordbrandt	  
og	  skrive	  et	  lille	  afsnit	  om	  hvordan	  dén	  tekst	  beskriver	  sted.	  Uanset	  hvad:	  Gør	  det	  kortere	  end	  
analyserne	   af	   Aakjær/Plambeck.	   Du	   kan	   anbringe	   dette	   afsnit	   før	   eller	   efter	   din	   digt-‐
sammenligning.	  Men	  sørg	  for	  at	  formulere	  en	  pointe	  med	  at	  inddrage	  det.	  

B. Du	  kan	  også	  vælge	  at	  du	  vil	  inddrage	  film	  i	  din	  belysning	  af	  forskellige	  måder	  at	  skildre	  steder	  
på.	  Så	  skal	  du	  inddrage	  tekst	  2.	  Igen:	  før	  eller	  efter	  din	  digt-‐sammenligning.	  Men	  mon	  ikke	  det	  
er	  bedst	  at	  gå	  fra	  central-‐teksterne	  til	  film-‐udvidelsen	  af	  perspektivet?	  

C. En	  tredje	  mulighed	  er	  at	  inddrage	  billederne	  –	  på	  cirka	  samme	  måde	  som	  i	  A.	  Med	  mindre	  du	  
vil	  bruge	  dem	  (eller	  et	  af	  dem)	  som	  indgang/anslag	  til	  stilen!	  

D. Der	  er	  flere	  muligheder	  (nemlig	  noget	  om	  tekst	  1,	  men	  den	  gemmer	  vi	  lige	  lidt)	  
Vælg	  mellem	  A,	  B	  og	  C.	  Diskuter	  evt.	  mulighederne	  i	  gruppen.	  Skriv	  dét	  afsnit!	  Giv	  respons	  på	  hinan-‐
dens.	  
Kig	  på	  din	  samlede	  stil	  so	  far:	  Har	  du	  (jf.	  genrekravet)	  bevæget	  dig	  op	  fra	  de	  konkrete	  eksempler	  til	  at	  
sige	  noget	  sammenfattende	  om	  emnet?	  Det	  kan	  tekst	  1	  hjælpe	  med	  til	  (næsten	  altid	  og	  også	  her).	  Noter	  
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først	   i	   fx	   3	   punkter	   hvad	  du	   har	   sagt	   i	   stilen	   om	   emnet.	   Brug	   tekst	   1	   og	   dine	   noter	   til	   den:	  Overvej	  
hvordan	  det	  Dan	  Ringgaard	  siger	  om	  sted,	  passer	  (eller	   ikke	  passer)	  med	  din	  stil.	  Sammenskriv	  der-‐
næst	  dine	  3	  punkter	  +	  dine	  Ringgaard-‐overvejelser,	   inkl.	  mindst	  ét	  godt	  citat	   fra	  ham,	   til	  et	  afsnit	  på	  
mindst	  10	  linjer.	  
	  

3. At	  skabe	  en	  sammenhængende	  artikel	  
Nu	  har	  du	  en	  stil	  med	  en	  ”krop”!	  Og	  de	  10	  sammenfattende	  linjer	  kan	  måske	  bruges	  som	  ”hale”.	  Men	  
den	  mangler	  et	  hoved.	  Eller:	  du	  har	  huset	  –	  men	  mangler	  (for)indgang	  (og	  måske	  (bag)udgang?).	  
	  
Indgang	  
Din	   indledning	   skal:	   1)	   fange	   læseren,	   skabe	  nysgerrighed,	  2)	   slå	   emnet	  klart	   fast.	  Det	  behøver	   ikke	  
tage	  en	  masse	  plads	  –	  men	  du	  skal	  pusle	  med	  det.	  	  Se	  listen	  over	  anslag,	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  65.	  Kan	  
du	   fx	  bruge:	  et	  citat	   fra	  en	   tekst	   i	  hæfte	  1-‐2?	  (Det	  kan	  godt	  være	  Ringgaard,	  også	  selv	  om	  du	  bruger	  
ham	  i	  slutningen).	  Kan	  du	  åbne	  med	  et	  af	  billederne?	  Vil	  du	  begynde	  med	  at	  beskrive	  dit	  yndlingssted	  i	  
verden?	  Osv.!	  Uanset	  hvad:	  Sørg	  for	  at	  du	  følger	  anslaget	  op	  med	  at	  koble	  fra	  dit	  anslags-‐eksempel	  til	  
emnet:	  Dette	  handler	  om	  måder	  at	  skildre	  steder	  på!	  Blabla.	  
Udgang	  
Tjek	  dit	  sammenfattende	  afsnit:	  Er	  dets	  sidste	  sætning	  en	  god,	  stærk	  sætning	  at	  slutte	  hele	  din	  artikel	  
af	  med?	  Ellers	  find	  en	  bedre	  måde	  at	  slutte	  stilen	  på	  så	  den	  virkelig	  slutter	  og	  ikke	  bare	  holder	  op	  (se	  
Skriftlig	  dansk	  i	  hf	  om	  udgange,	  fx	  66f).	  Det	  er	  tit	  en	  god	  idé	  at	  vende	  tilbage	  til	  hvad	  du	  skrev	  i	  begyn-‐
delsen/anslaget	  og	  således	  ”binde	  sløjfe”	  på	  stilen.	  
Hvad	  består	  din	  stil	  af	  nu?	  

1. Indgang	  –	  med	  anslag	  og	  kort	  forklaring	  af	  emnet	  
2. Evt.:	  (her	  eller	  efter	  pkt.	  3):	  Et	  kortere	  afsnit	  der	  viser	  hvordan	  sted	  skildres	  i	  en	  tekst	  fra	  Hæf-‐

te	  1	  
3. Din	  læsning	  og	  sammenligning	  af	  Aakjær/Plambeck	  
4. Evt.:	  Et	  afsnit	  der	  udvider	  emnet	  fra	  litteratur	  til	  film	  
5. Et	  afsnit	  der	  sammenfatter	  emnet	  og	  bevæger	  sig	  op	  fra	  eksemplerne	  til	  at	  tale	  mere	  generelt	  
6. En	  udgang	  der	  evt.	  tager	  tråden	  op	  fra	  pkt.	  1	  –	  og	  i	  hvert	  fald	  sparker	  røv	  

Forbedring	  –	  tjek/tjek/tjek/	  (tjek)	  
Nu	  er	  din	  stil	  færdig.	  I	  første	  udkast	  som	  helhed.	  Så	  begynder	  arbejdet	  med	  at	  forbedre	  den:	  	  
1.	  Du	  skal	  tjekke	  om	  indholdet	  er	  ok	  som	  det	  står	  (se	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  172:	  tjekliste	  Indhold).	  	  
2.	  Du	  skal	  tjekke	  om	  stilen	  kommunikerer	  godt	  og	  klart,	  om	  der	  gode	  overgange	  mellem	  afsnit,	  har	  du	  
lavet	  relevante	  afsnitsoverskrifter	  –	  og	  en	  god	  overskrift	  til	  hele	  stilen	  m.m.	  (se	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  
174:	  tjekliste	  Formidling).	  	  
3.	  Og	  du	  skal	  tjekke	  om	  sproget	  flyder	  godt	  og	  fejlfrit	  så	  læseren	  ikke	  snubler	  over	  dine	  ord	  hvert	  andet	  
øjeblik	  (se	  Skriftlig	  dansk	  i	  hf,	  s.	  176:	  tjekliste	  Sprog).	  	  
4.	  Du	  tjekker	  også	  lige	  at	  du	  har	  lavet	  sidetal,	  sidehoved	  med	  dit	  navn,	  opgavenummer	  o.l.	  
Og	  så	  afleverer	  du	  den	  (uploader	  på	  Lectio),	  pavestolt	  og	  glad.	  
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Bilag	  2:	  Eksamensstil	  (4),	  opgave	  2	  
(Behandlet	  i	  afsnittet	  En	  eksamensstil	  –	  Bedømmelse	  og	  udviklingspotentiale)	  

	  

Selvrespekt	  eller	  undertrykkelse	  
	  
	  

Nedgørelse,	  slaveri	   og	  sult	  er	   kun	  nogle	   af	   de	   ting	   underklassens	  til-‐
værelse	  var	  præget	  af	  i	  1800	   tallet	  
	  
Sidst	  i	  1800	  tallet	  nærmer	  præcis	  1870	  til	  1890	  kom	  det	  moderne	  gennembrud.	  	  To	  stærke	  temaer	  
som	  bliver	   forbundet	  med	  dette	   gennembrud	   er	   undertrykkelse	   og	   frigørelse.	   Georg	  Brandes	   er	  
den	  vi	  i	  dag	  knytter	  til	  det	  moderne	  gennembrud,	  han	  havde	  store	  krav	  til	  litteraturen,	  den	  skulle	  
være	  kritisk	  og	  ikke	  mindst	  realistisk.	  Lise	  Ammitzbøl,	  Henrik	  Poulsen	  og	  Dorthe	  Østergren-‐Olsen	  
har	  skrevet	  en	  fagtekst	  som	  definerer	  det	  moderne	  gennembrud.	  De	  beskriver	  kort	  hvordan	  forfat-‐
terne	   gjorde	   opmærksom	   på	   samfundets	   problemer	   som:	   Sindssyge,	   fattigdom	   og	   kvindeunder-‐
trykkelse.	  Men	  også	  alt	  hvad	  der	  handlede	  om	  magt	  fx.	  ægtemanden,	  kirken	  og	  især	  fabriksejeren	  
blev	  der	  skrevet	  om.	  Brandes	  ville	  skabe	  debat	  om	  hvordan	  samfundet	  	  virkelig	  så	  ud	  under	  over-‐
fladen.	  Et	  meget	  brugt	  citat	  omkring	  det	  moderne	  gennembrud	  er:	  "At	  sætte	  problemer	  under	  de-‐
bat''.	  Det	  moderne	  gennembrud	  betød	  også	  at	  der	  skete	  et	  brud	  med	  traditionerne	  og	   livsformer	  
ændrede	  sig.	  
	  
Herman	  Bangs	  artikel:	  Fattigliv	  som	  blev	  trygt	  i	  Nationaltidende	  19.	  december	  188ø	  beskriver	  me-‐
get	  scenisk	  hvordan	   	  vilkårene	  så	  ud	  for	  de	  nederste	   lag	   i	  samfundet	  på	  den	  tid.	  Artiklen	  skildrer	  
hvordan	  en	  fattig	  familie	  boede,	  i	  et	  lille	  rum	  som	  var	  lejet	  ud	  til	  10	  kroner	  om	  måneden.	  "I	  et	  
hjørne	  stod	  en	  seng	  med	  nogle	  bylter	  af	  klude,	  en	  grå,	  farveløs	  masse,	  pjalter	  af	  noget,	  som	  
engang	  har	  været	  tæpper	  og	  klædningsstykker".	   	  Alle	  sanserne	  bliver	  brugt,	  man	  får	  et	  indblik	  i	  
hvor	  slidt	  der	  ser	  ud,	  hvor	  høj	  fugtigheden	  er	  i	  det	  lille	  loftrum,	  og	  lugte	  sansen	  kommer	  også	  i	  spil.	  
"Det	  var	  luften	  som	  jog	  mig	  tilbage.	  Man	  smagte	  den	  væmmelighed.	  Det	  var	  en	  stank	  af	  syges	  
uddunstninger,	  af	  fordærvet	  føde,	  af	  snavs;	  man	  måtte	  være	  født	  i	  denne	  luft	  for	  at	  kunne	  ånde	  
den."	  Artiklen	  gengiver	  hvad	  Herman	  Bang	  og	  en	  politimand	  bliver	  mødt	  med	  på	  det	  lille	  loftrum.	  
"Politimanden	  trak	  det	  ene	  barn	  frem.	  Det	  var	  skrækkeligt	  magert,	  denne	  rystende	  magerhed	  
hos	  børn,	  der	  sulter.	  Kinderne	  indfaldne,	  blåagtige;	  øjnene	  store,	  men	  helt	  inde	  i	  hovet,	  slø-‐
ve.	  (....)	  Og	  skindet-‐	  bronzegult	  hos	  dem	  alle	  -‐	  der	  var	  trukket	  	  over	  disse	  tynde	  knogler,	  var	  
dækket	  med	  sår."	  
Bang	  gør	  med	  sin	  artikel	  opmærksom	  på	  hvor	  slem	  det	  står	  til	  på	  samfundets	  nederste	  hylde.	  
	  
	  
Amalie	  Skram	  en	  kvindelig	  forfatter	  fik	  sit	  gennembrud	  i	  slutningen	  af	  1800	  tallet.	  Hun	  ville	  gøre	  
op	  med	  mændenes	   dobbeltmorale	   og	  mange	   af	   hendes	   tekster	   handler	   om	  kvindernes	   skuffelse	  
over	  kærlighedslivet.	  Hun	  blev	  selv	  gift	  med	  en	  dansk	  mand	  og	  bosatte	  sig	   i	  Danmark,	  men	  gen-‐
nemlevede	  en	  del	  personlige	  kriser	  selv,	  og	  blev	  af	  flere	  omgange	  indlagt	  på	  et	  hospital	  for	  sindsli-‐
dende.	  
Hendes	  roman:	  Constance	  Ring	  fra	  1885,	  handler	  om	  en	  ung	  kvinde	  Constance	  som	  har	  giftet	  sig	  
med	  en	  16	  år	  ældre	  mand	  Ring.	  En	  dag	  hun	  er	  på	  vej	  hjem	  til	  deres	  store	  hus,	  finder	  hun	  manden	  i	  
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gang	  med	  at	  kysse	  deres	  stuepige	  Alette	  i	  spisestuen.	  Hendes	  mands	  reaktion	  er	  hånlig:	  "Med	  en	  
hurtig	  	  bevægelse	  vendte	  Ring	  sig	  om	  og	  skotted	  med	  langsomme	  øjekast	  fro	  den	  ene	  til	  den	  
anden.	  Der	  kom	  en	  slap	  trækning	  om	  hans	  mundvige,	  et	  slagsfjollede	  smil."	  Constance	  	  er	  dybt	  
chokeret	  og	  ved	  ikke	  hvad	  hun	  skal	  gøre,	  så	  hun	  opsøger	  sin	  kusine	  Marie	  som	  er	  gift	  med	  en	  af	  
Rings	  gode	  venner.	  Constance	   	  regner	  med	  at	  få	  hendes	  kusines	  opbakning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  
som	  hun	  møder.	  Hun	  mener	  tværtimod,	  det	  er	  meget	  uskyldigt	  at	  Ring	  har	  kysset	  stuepigen.	  Det	  
kunne	  jo	  være	  meget	  værre.	  Hun	  sætter	  i	  stedet	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  det	  ikke	  er	  Constances	  
egen	  skyld.	  Hun	  syntes	  hun	  altid	  er	  kold	  og	  afvisende	  over	  for	  hendes	  mand.	  Det	  mener	  i	  hvert	  fald	  
både	  hendes	  mand	  Rikard	  og	  hende	  selv.	  Constance	  	  er	  dybt	  rystet	  over	  det	  hun	  hører.	  Marie	  for-‐
tæller	  hvor	  få	  mænd	  som	  egentligt	  er	  deres	  koner	  tro,	  det	  er	  mere	  normen	  ende	  undtagelsen.	  
"Vis	  Dig	  nu	  højmodig.	  Constance	  	  og	  tilgiv	  ham,	  saa	  skal	  Du	  se,	  Du	  faar	  velsignelse	  of	  det.	  Ofte	  
er	  en	  slig	  hændelse	  et	  middel	  i	  Guds	  Haand	  til	  at	  bringe	  Hjerterne	  nærmere	  sammen,	  naar	  ba-‐
re	  vi	  bruger	  det	  paa	  den	  rette	  maade."	  Sådan	  slutter	  uddraget	  af	  Skrams	  roman.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  
se	  at	  begge	  de	  to	  kvinder	  bliver	  undertrykt	  	  af	  deres	  mænd.	  	  I	  modsætning	  til	  hendes	  kusine	  prøver	  
Constance	  at	  frigøre	  sig	  fra	  sin	  mand	  og	  vil	  ikke	  acceptere	  hvad	  det	  er	  der	  foregår,	  hun	  har	  en	  selv-‐
respekt	  hun	  vil	  opretholde.	  Hendes	  kusine	  på	  den	  side	  er	  blevet	  undertrykt	   	   så	  meget	  af	  hendes	  
mand	  Rikard,	  at	  hun	  syntes	  det	  er	  helt	  i	  orden	  det	  Ring	  har	  gjort.	  Det	  som	  står	  mellem	  linerne	  er	  at	  
Rikard	  har	  gjort	  det	  mange	  gang	  før,	  og	  har	  undskyldt	  sig	  med	  at	  det	  er	  helt	  acceptabelt	  og	  Marie	  
har	  lært	  at	  leve	  med	  det,	  eller	  prøver.	  "Maries	  stemme	  vibrerte,	  og	  hendes	  øjne	  var	  fugtige".	  Det	  
er	  et	  tegn	  på	  at	  hun	  selv	  har	  nogle	  følelser	  hun	  slås	  med.	  
	  
En	  anden	  stor	  forfatter	  i	  det	  moderne	  gennembrud	  var	  norske	  Henrik	  lbsen.	  Hans	  uddrag	  af	  tea-‐
terstykket	  et	  dukkehjem,	   skildre	  meget	  godt	   to	  modsætninger.	   Stykket	  handler	  om	   to	  kvinder	  
som	  taler	  om	  deres	  liv.	  Den	  ene	  Fru	  Linde	  har	  giftet	  sig	  på	  grund	  af	  penge,	  på	  trods	  at	  hun	  ikke	  
hold	  af	  sin	  mand.	  Men	  hun	  havde	  brug	  for	  penge	  fordi	  hendes	  mor	  var	  meget	  syg.	  Den	  anden	  Nora	  
har	  selv	  skaffet	  penge	  på	  egen	  hånd,	  for	  	  at	  hun	  og	  sin	  mand	  kunne	  komme	  til	  ltalien.	  Fur	  Linde	  
viI	   ikke	  tro	  sine	  egne	  øre;"	  Nej,	  en	  kone	  kan	   jo	   ikke	   låne	  uden	  sin	  mands	  samtykke".	  Nora:	  "Jeg	  
kan	   jo	  have	   fået	  dem	  af	  en	  eller	  anden	  beundrer.	  Når	  man	  ser	  så	  vidt	   tiltrækkende	  ud	  som	  
jeg".	  
De	  to	  Kvinder	  er	  på	  ingen	  måder	  enige	  i,	  om	  det	  kan	  vær	  e	  rigtigt	  at	  Nora	  tiere	  ting	  for	  sin	  mand.	  
Fru	  Linde	  var	  undertrykt	  af	  hendes	  mand	  pga.	  hun	  manglede	  penge.	  Nora	  derimod	  frigør	  sig	  fra	  sin	  
mand	  og	  ændre	  på	  tingene	  ved	  selv	  at	  gør	  noget.	  
	  
Det	  var	  ikke	  kun	  i	  de	  fattige	  lag	  kvinderne	  blev	  undertrykt,	  også	  overklassens	  kvinder	  kunne	  leve	  i	  
skyggen	  af	  deres	  mand.	  Det	  ses	  tydeligt	  på	  Elin	  Danielson-‐Gambogis	  maleri	  1890:	  Ved	  thebordet.	  
Det	  forstiller	  en	  kvinde	  i	  midten	  af	  20erne,	  hun	  sidder	  i	  en	  fin	  cremefarvet	  kjole	  og	  ryger.	  Hun	  
støtter	  sit	  hoved	  på	  sin	  højre	  hånd.	  Hendes	  ansigtsudtryk	  er	  trist	  og	  hun	  ser	  ligeglad	  ud.	  Hun	  sidder	  
ved	  et	  spisebord	  hvor	  der	  højst	  sandsynligt	  lige	  er	  blevet	  spist	  morgenmad.	  Der	  står	  en	  tallerken	  
på	  pladsen	  ved	  siden	  af	  hende,	  det	  er	  formodentligt	  der	  hvor	  hendes	  han	  har	  siddet.	  Der	  ligger	  
noget	  brød	  ved	  siden	  af	  tallerken	  og	  en	  tændt	  cigaret.	  Han	  er	  gået	  uden	  at	  rydde	  op.	  Hendes	  
opgave	  i	  tilværelsen	  er	  at	  rydde	  op	  og	  opvarde	  sin	  mand.	  

	  
Det	  moderne	   gennembrud	   ligger	  mange	   år	   tilbage,	  men	  det	   er	  uhyggeligt	   at	   tænke	  på,	   at	   der	   i	  
nogle	  dele	  af	  verden	  stadig	  hersker	  undertrykkelse	  af	  de	  svageste	  og	  hvor	  frigørelse	  kun	  er	  noget	  
man	  drømmer	  om.	  
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Bilag	  3:	  Eksamensstil	  A	  (12),	  opgave	  1	  
 

Nye alvorlige emner 

En analyse af det moderne gennembruds kritik af underklassens forhold. 

"Det vil vel neppe være vanskeligt at opnaae Enighed om, al den danske Litteratur ingensinde i dette Aarhundrede har 
befundet sig i en saadan hendøen som i vore Dage. " Dette skrev Georg Brandes i 1872. Kritikken var rettet 
mod den danske litteraturs naivitet. Han savnede debat. Han savnede litteratur der kunne sætte pro-
blemer under belysning, og skabe debat i samfundet. Brandes var med til at igangsætte bølgen af reali-
stiske fortællinger om bla. kvindeundertrykkelse og underklassens forfald. Fortællinger skrevet af forfat-
tere som Henrik Pontoppidan, Herman Bang og Amalie Skram, der endelig havde interesse i hvad der 
foregik i samfundet, og ikke lod sig forføre af naiv biedermeier idyl. I dette oplæg vil jeg fokusere på det 
moderne gennembruds kritik af underklassens forhold, og til det vil jeg bruge Henrik Pontoppidans 
novelle "En stor Dag" fra 1891. 

 

"En stor Dag" handler om et fordrukkent sølle par, uden navn, der bruger alle deres hårdt tjente penge 
på sprut, og alt deres energi på at skændes (i så fald at der ikke er mere sprut tilbage). En dag, efter et 
skænderi, løber manden bort fra hjemmet og hænger sig selv oppe på loftet i en ubeboet rønne. Dette 
skaber stort postyr, og det tager lang tid at få myndighederne til byen, så resten af dagen fungerer liget 
nærmest som en lokal attraktion. En fremmed tilrejsende kommer for at se liget, hvorefter han støder 
ind i faderens søn, der for første gang i sit liv får en lille smule opmærksomhed. Den fremmede tilrej-
sende forlader stedet, vender tilbage til kroen hvor han tidligere på dagen havde været, og er pludselig 
stødt af bare lugten af brændevin. 

Pontoppidan starter novellen med en glidende indføring, der leder os ind i en lille indsidderstue. Han 
bruger her en alvidende fortæller, med fokus på ydre syn, til at introducere os til det fordrukne ægtepar. 
Fortælleren forklarer, med bagudsyn, det fattige pars last: "Begge levede kun for eet: Brændevin." (s. 3. 
1. 3). Pontoppidan bruger en berettende fortællemåde, til hurtigt at tage os igennem begivenhederne, 
men også i nogle dele af historien den sceniske, som f.eks. da den fremmede tilrejsende møder den dø-
de mands søn, og de to har en dialog. (s. 3, 1. 35) 

Miljøet i novellen beskrives indirekte, og kan karakteriseres som sølle. Vi befinder os i en lille landsby, i 
udkanten af byen (s. 3. 1. 1) hvor politiet eller myndighederne sjældent kommer ud. Da mandens lig 
bliver fundet, og da han er død uden vidner, må ingen flytte liget før en offentlig myndighed har været 
og inspicere det. Det er dette der skaber den morbide fascination blandt landsbyens indbyggere, og 
historien om ægteparrets pinsler bliver delt, med godt humør, til alle der vil lægge øre til. Landsbyens 
indbyggere bliver ikke beskrevet som sønderligt forstyrrede af hvad der er sket. Det er ikke nødvendig-
vis naturligt, men det er måske heller ikke nødvendigvis fremmed for dem. Anderledes er det for den 
tilrejsende, der først bliver beskrevet som at have moret sig over: "Kromandens Fortællinger om det fordrukne 
Ægtepars vilde Kampe i Sengen om Flasken, " (s. 4, 1. 53). Da han endelig møder det sørgelige syn, og deref-
ter bliver præsenteret for mandens søn, bliver alt dette pludselig for virkeligt for ham. Dette er ikke en 
virkelighed han er vant til. 
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De forskellige personer kan beskrives som typer, der er billeder på Pontoppidans meninger om de for-
skellige grupper eller klasser, ligesom det står i "Vild med dansk" (2009), af Line Ammitzbøl, Henrik 
Poulsen og Dorte Østergren-Olsen: "Personerne skal være ”typer”, det vil sige repræsentative for en gruppe eller 
klasse.” (s. 4, 1. 13) Det fordrukne ægtepar lever solidt i bunden af underklassen, de tigger og beder for 
at spare nok sammen til at købe brændevin, og den enes død er så ligegyldig for overklassen at liget 
ligger og forrådner på loftet i en forladt rønne. Det eneste de lever for er brændevinen, det er der deres 
drømme ender. Det er det bedste de kan håbe på. Det regulerer også deres forhold. Jo mere brændevin, 
jo gladere er de for hinanden, og omvendt. Alt er styret af, hvad vel kun kan beskrives som deres karak-
ter fejl. Den tilrejsende kan beskrives som middelklassen. Fascineret men skræmt af underklassens for-
færdeligheder. Moret af historier om ægteparrets forfald, men forarget over landsbyens distræte forhold 
til mandens død. Da han vender tilbage til kroen, efter at have besøgt rønnen, bliver han mødt med en 
brændevinskaraffel, hvorefter han prompte svarer: "Aa hør, go 'e Kone -gør mig den Tjeneste at tage det Djævel-
skab der væk!" (s. 4, 1. 58) 

Fortællingen er lineær, da den tilrejsende virker til at opleve en udvikling i sin personlighed, og ægtepar-
rets forhold er splittet op. Det er muligt at konen forbliver i sin fordrukne tilstand, men jeg vil mene at 
der er nok udvikling og forandring til at det forbliver en lineær fortælling. 

Hvad handler "En stor Dag" egentlig om? Er det om et ægteskab der ender ulykkeligt? En søn der mi-
ster sin far? En nysgerrig tilrejsende der lærer noget nyt? Det er nok ikke så simpelt. Temaet om under-
klassen der bliver trådt på af overklassen er noget Pontoppidan har været inde på før (bla. med novellen 
'Ane Mette', som jeg vil snakke om senere). Underklassen er en eftertanke. Der bliver aldrig gjort tid 
eller plads til dem, de bliver måske tilset når der ikke er andet på bordet. Dette er en novelle efter Bran-
des hoved. Er det virkelig sådan det er for underklassen? Bliver de konstant undertrykt? Uanset svaret 
skaber det debat. Det moderne gennembruds kritik af behandlingen af underklassen er stærk, selvom 
den måske ikke altid er direkte. I Herman Bangs artikel "Fattigliv" fra 1880, beskriver han sin oplevelse 
blandt de sultende fattige. Via. reportagens virkemidler skaber Bang en billedrig beskrivelse af de for-
færdelige ting han ser, og derved efterlader han et indtryk i læseren. Bang beskriver et sultende barn: 
"Det var skrækkeligt magert, denne rystende magerhed hos børn, der sulter. Kinderne indfaldne, blåagtige; øjnene store, 
men helt inde i hovedet, sløve. " (s. 8, l. 16) Han fortsætter og beskriver de forfærdelige levevilkår de befinder 
sig i, og til sidst fortæller han at de ord han har fundet frem ikke er stærke nok til at beskrive hvor for-
færdeligt det var: -Hvad vi så på hin vandring, kan jeg ikke male: men er der i mine ord blot en understrøm af forfær-
delig medlidenhed en understrøm, som har gjort mig fattig på billeder, fattig på lignelser, fattig på, farver til at male de 
farveløse - da forstår man af min mangel på evne, at hvad vi så, var forfærdeligt " (s. 9, 1. 52) 

Et andet eksempel kan man se i Christian Krohg's maleri "Kampen for Tilværelsen" (1888-89), hvor en 
hel flok fattige, voksne og børn, kæmper for at modtage en hid brød fra den bogstavelige "hjælpende 
hånd". I baggrunden går en velklædt herre (muligvis politimand), og ser ganske velfornøjet ud. Der er 
en stor kontrast i mellem de fattige, i laset og forskelligt farvet tøj, og den pænt klædte lidt buttede poli-
timand i baggrunden Men bare i titlen har Krohg givet sin mening til kende. For disse mennesker er 
overlevelse ikke en selvfølge, det er en konstant kamp, som mange af dem taber. 
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"En stor Dag" er ikke den eneste gang Pontoppidan har beskæftiget sig med underklassens undertrykkel-
se. Han fortæller i novellen "Ane Mette", om en fattig mor der bliver tvunget til at flytte sit døde barn til 
et andet gravsted, fordi et andet barn fra overklassen skal bruge Ane Mettes gravplads. Ikke nok med at 
hun skal grave sit døde barn op igen, så finder hun ud af at de faktisk allerede havde begravet en død 
drukkenbolt oven på lille Ane Mette. Men moderen siger ingenting, forbliver tavs. Om hun er stærk 
eller svag er svært at sige. Præcis som i en "En stor Dag" må underklassen forme sig efter hvad over-
klassen har planlagt. 

Teksterne fra det moderne gennembrud var hårdtslående, kyniske og provokerende. Langt væk fra ro-
mantikkens naive sødme, disse nye forfattere havde noget at sige om samfundet, og de ville sørge for at 
folk hørte efter og forstod. Kritikken vedrørende underklassens undertrykkelse og hvordan dette blev 
fremstillet var i stærk kontrast til romantikkens små hyggelige idealer. Folk lider og dør, og livet fortsæt-
ter., ligegyldigt hvor svært det må være, og ligegyldigt hvor ligeglade overklassen end må være. 
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Bilag	  4:	  Eksamensstil	  B	  (12),	  	  opgave	  2	  	  
 
Den forsinkede oplysning 
1800-tallet var revolutionernes epoke, men Danmark vedblev at halte bagefter udviklingen i 
resten af Europa indtil slutningen af århundredet, hvor oplysningstiden kom til udtryk i det 
moderne gennembrud 
 
I slutningen af det attende århundrede var "frihed, lighed og broderskab" et altoverskyggende mantra i 
det turbulente Frankrig. Den store, franske revolution i 1789 har den dag i dag en nærmest mytologisk 
status i den franske selvbevidsthed. Den var kulminationen på årtiers sociale spændinger og filosofiske 
kvantespring. Revolutionen var næret af oplysningstiden, der med tænkere som Rosseau og Locke i 
spidsen formulerede banebrydende ideer for samfundets indretning og borgernes status i det. De skrev 
i enevældens periode, hvor monarker regerede med uindskrænket magt, godt hjulpet af adelige og gejst-
lige. Oplysningsfilosofferne skrev om menneskets medfødte frihed, der ikke kunne realiseres under det 
totalitære styre. Deres ideer blev samlingspunktet for det franske borgerskab og den amerikanske uaf-
hængighedsbevægelse, i kampen mod henholdsvis adelsstand og kolonimagt. En omfattende krigsind-
sats fra de fleste europæiske stormagter mod Frankrig kunne ikke forhindre, at en række andre lande i 
Europa oplevede deres egne, borgerlige revolutioner i midten af 1800-tallet. 
 

Men hvor befandt Danmark sig i denne udvikling? Med undtagelse af Struensees ultima-
tivt fejlslagne forsøg på at indføre en række borgerrettigheder var Danmark langt bagefter den revoluti-
onære udvikling, og det afspejles i litteraturen. Romantikken var den dominerende litterære retning fra 
ca. 1800-1870. Næret af alvorlige, danske nederlag og territorialafgivelser efter Napoleonskrigene søgte 
forfatterne og digterne indad, dyrkede den danske oldtid, natur, flaget og den tværsociale enhed, der 
kaldes folket, i deres forsøg på at skabe nationalt sammenhold og lyspunkter i en ellers for nationen 
mørk tid. Romantikken idylliserede det, der nu engang var i Danmark, og dens malere gjorde gerne den 
flade, danske natur lidt mere kuperet, end den egentlig er. Det var familiære relationer der var i højsæ-
det, mere end det var sociale. Her var ingen klassekamp, og kun samfundskritik i beskeden grad. Hele 
denne situation vendtes nærmest på hovedet omkring 1870 med begyndelsen af en ny litterær periode, 
hvis indtog traditionelt set knyttes til Georg Brandes. 
 
Velkommen til det moderne gennembrud 
"Det, at en litteratur lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat" sagde Brandes (1842-1927). 
Hans ideer om litteratur som samfundskritisk kraft fik stor indvirkning på andre forfattere i samtiden, 
deriblandt Amalie Skram og Henrik Pontoppidan. Brandes mente, at litteratur som ikke blotlagde sam-
fundets problemer manglede integritet. Disse problemer opdelte Brandes senere i fire hovedgrupper: 
forholdet til religionen, de sociale problemer der opstår på baggrund af klassesamfundet, forholdet mel-
lem kønnene og modsætningen mellem tidsaldre. Brandes ønskede, at litteraturen skulle behandle disse 
problemstillinger sandfærdigt og usminket, med genkendelige miljøer og personer. Herman Bang skulle 
blive en af det moderne gennembruds mest berømte forfattere, og han opnåede også berømmelse som 
journalist. I en artikel bragt i Nationaltidende 19. december 1880 skriver Bang om sit besøg i et eks-
tremt fattigt og usselt hjem, hvor sult og desperation har suget den sidste rest af værdighed ud af bebo-
erne. Bang beskriver yderst detaljeret det forfald, som han så både i ejendommen og i de sulthærgede 
børn, politiet fandt i den. Igennem sådan en artikel skrevet i et sådant sprog kunne Bang åbne folkets 
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øjne for den utrolige fattigdom, som var en realitet for titusindvis af mennesker på det tidspunkt i 
Danmark. Hans ærinde adskiller sig på den måde fra romantikkens forfattere og deres idealiserede nati-
on af glade, anstændige patrioter og deres harmoniske liv i en harmonisk nation. Ud fra denne devise 
voksede den moderne litteratur, som kaldes realismen. 
 
 De forfattere, som forbindes med det moderne gennembrud, skrev da også en for den tid 
ganske kritisk litteratur, som inspireret af oplysningstiden sigtede mod de traditionelle magtinstanser, 
fra ægtemanden og kirken til fabriksejeren. De gjorde det klart, at menneskers personlige og sociale 
problemer ikke blot er arbitrære og flygtige fænomener, men at de strømmer fra de modsætninger, som 
klassesamfund, patriarkalske familiemønstre og brandbeskattende kirkeinstitutioner fører med sig. Un-
dertrykkelse og frigørelse blev temaer i det moderne gennembruds litteratur. Pontoppidans berømte 
roman Isbjørnen er en fortælling om en præst, som opnår stor sympati og loyalitet blandt sine sognebørn 
for sin solidaritet med de fattige og hårdtarbejdende. Med denne indflydelse søsætter han en plan om 
afskaffelse af den rest af det gamle feudalsystem, som tvinger bønderne til at betale store værdier til 
kirken. Ligeså meget som bønderne elsker ham, ligeså meget hader den traditionelle præsteklasse ham. 
De er for Pontoppidan indbegrebet af den traditionsbundne, undertrykkende kirke, der står som en 
afgørende forhindring for folkets sociale, økonomiske og filosofiske frihed. 
 
Kønskamp og kvindeundertrykkelse 
Den norske forfatter Amalie Skram (1846-1905) hørte til blandt de, som tog Brandes opfattelse af litte-
raturens opgave til sig. Hun var med sit forfatterskab en tidlig stemme for den feministiske bevægelse, 
da hun skildrede kvinder, som konfronteredes med problemer affødt af patriarkalisme og datidens 
kvindesyn. Hendes roman Constance Ring (1885) indeholder en scene, hvor den teenageunge Constance 
kommer hjem og finder sin 16 år ældre ægtemand i hed omfavnelse med parrets stuepige. Amalie 
Skram bruger denne situation til at illustrere undertrykkelsen og negligeringen af kvinden. Selvom Hr. 
Ring afsløres på førstehånd i utroskab af sin unge hustru, er hans anger umiddelbart til at overse, i for-
hold til hvor alvorlig situationen ville være i dag: "Saa gik han hen til Buffeten, flytted et Glas og en 
Flaske bag Temaskinen, og stilled sig op i en skraa Stilling med Haandfladen hvilende på Buffeten." Hr. 
Rings reaktion på afsløringen er roligt at stille sig i en afslappet positur, hvorefter han fortæller Con-
stance, at det ikke var ondt ment. Constance Ring er formentlig for ung til rigtig at forstå tidens kvinde-
syn. Derfor chokeres hun blot yderligere, da hun opsøger sin kusine Marie for vejledning og trøst. Ma-
rie underspiller nemlig utroskabens alvor, og henleder den til mandens natur. Ifølge Marie har kvinden 
ansvaret for, at ægteskabet bliver godt. Hun mener, at det er Constances egen skyld at manden kyssede 
tjenestepigen. Hun havde altid været "saa kold og overlegen mod ham", hvilket formentlig i praksis 
betyder, at Constance har haft svært ved at acceptere sin ægtemands dominans. Det er kusinens hold-
ning, at Constance skal tilgive Hr. Ring, og opfatte den ubehagelige hændelse som Guds forsøg på at 
bringe parret tættere sammen. Men Constance er ikke interesseret i Guds indvirkning på hendes status 
som kvinde. Hun sætter spørgsmålstegn ved selve ægteskabet som institution, og på den måde bliver 
hun den typiske kvindelige hovedperson i det moderne gennembruds litteratur. 
 
 En anden skildring af kvindeundertrykkelse findes i Henrik Ibsens Et dukkehjem fra 1879, 
hvor kvinden Nora fortæller veninden Kristine om, hvordan hun skaffede penge til behandlingen af sin 
syge mand. Det indikeres, at Nora i al hemmelighed har prostitueret sig for at optjene pengene. Det var 
hende ikke muligt at låne den store sum, der var nødvendig for ægtemanden Torvalds helsende rejse til 
Italien, da kvinder ikke kunne låne penge uden sin mands samtykke. Nora afviser at betro sig til sin 
mand om, hvordan pengene blev til, da det er afgørende for hende, at Torvald ikke føler, at han skylder 
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sin hustru noget. Det ville være et skår i Torvalds selvfølelse som mand, at hans kvinde skulle have en 
sådan magt over ham - det ville være pinligt og ydmygende, og det ville true stabiliteten og eksistensen 
af deres "skønne lykkelige hjem". 
 
 
Oplysningens æra 
Det var essentielt for Brandes, at litteraturen kunne benyttes som kampmiddel for nye ideers udbredel-
se. Den ide tog hans ligesindede op i en grad, som har været kontroversiel i samtiden. Behandlingen af 
de samfundsrelaterede emner i det moderne gennembrud kan af og til virke banale og patosfyldte i for-
hold til, hvorledes en sådan behandling kunne foregå i moderne litteratur. Men sikkert er det, at vær-
kerne af Pontoppidan, Bang, Skram og de andre af gennembruddets forfattere fik løftet nogle øjenbryn 
i slutningen af 1800-tallet. Det er også et bemærkelsesværdigt skift i litteraturen, som der sjældent er set 
mage til siden: fra romantikkens idealisering af fortiden, flaget og idéen til det moderne gennembruds 
fokus på nutiden, samfundskritik og realisme. Med mange års forsinkelse nåede de store oplysningsfilo-
soffers tankesæt til den danske litteratur, endda udviklet og tilpasset forhold for andre befolkningsgrup-
per end borgerskabet. Det moderne gennembrud varede 20 år, og producerede megen bemærkelses-
værdig litteratur, ligesom den affødte realismen i dansk litteratur. Årtier senere ville forfattere som Mar-
tin Andersen Nexø og Hans Kirk skærpe den sociale indgangsvinkel til realismen. Men deres litterære 
arv kan ultimativt føres tilbage til de forfattere, som for første gang bragte oplysningen til den brede 
befolkning, uden som Struensee at miste hovedet i forsøget. 
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Bilag	  5:	  Eksamensstil	  C	  (12),	  opgave	  3	  	  
 

Kvindefrigørelsen	  -‐	  Frihed	  eller	  Tvang?	  	  

I	  mere	  end	  100	  år	  har	  diskussionen	  omkring	  kvindens	  frihed	  eller	  mangel	  på	  samme	  hærget.	  
Den	  har	  handlet	  om	  kvindernes	  ligestilling	  i	  politisk	  valgret	  og	  deres	  betydning	  heri.	  Dette	  var	  
Johanne	  Meyer,	  dansk	  kvindesagsforkæmper,	  meget	  varm	  fortaler	   for	  tilbage	  i	  1888.	  Over	  tid	  
har	  udviklingen	  på	  kvindeområdet	  dog	  gjort,	  at	  den	  eneste	  acceptable	  kvindeindstilling	  til	  til-‐
værelsen	  er	  den,	  at	  man	  skal	  udnytte	  sine	  ligeværdige	  rettigheder	  for	  at	  blive	  accepteret	  som	  
en	  kvindelig	  succes.	  Dette	  taler	  Katrine	  Winkel	  Holm	  om.	  Derfor	  er	  kvindens	  kamp	  for	  frihed	  
paradoksalt	  nok	  blevet	  en	  tvang	  til	  at	  udnytte	  denne	  frihed.	  Vil	  det	  virkelig	  sige,	  at	  ligestillin-‐
gen	  og	  kvindefrigørelsen	  har	  en	  bagside,	  og	  er	  det	  i	  så	  fald	  et	  problem?	  	  
	  
Kvindekampen	  	  
Hovedpåstanden	  i	  Johanne	  Meyers	  tale	  "Kvindens	  politiske	  Valgret	  og	  Valgbarhed"	  fra	  1888	  er	  den,	  at	  
kvinderne	  skal	  have	  valgret	  og	  politisk	   indflydelse	  på	  samme	  niveau	  som	  mændene.	  Meyer	  kommer	  
med	   flere	  belæg	   for	   sin	  påstand.	  For	  det	   første	  mener	  hun,	   at	  det	   er	  på	   tide,	   at	  kvinderne	  bliver	   til-‐
tænkt	  nogle	   rettigheder,	   da	   tidligere	  kampe	   for	   rettigheder	   ikke	   er	  kommet	  dem	   til	   gode.	  De	   fylder,	  
som	  hun	  selv	  udtrykker	  det,	  trods	  alt	  "Halvdelen	  af	  Menneskeslægten".	  Med	  andre	  ord	  handler	  det	  om,	  
at	  kvinden	  også	  vil	  have	  frihed	  og	  indflydelse	  på	  tilsvarende	  stadie	  som	  mændene.	  For	  det	  andet	  me-‐
ner	  Meyer,	   at	   det	   kun	   er	   på	   sin	   plads,	   at	   kvinden	   får	   lige	   valgret,	   da	   hun	  bliver	   straffet	   ens	  med	   en	  
mand	  i	  forbrydelsessager.	  For	  det	  tredje	  mener	  hun,	  at	  kvinden	  i	  kraft	  af	  hendes	  værdier	  og	  evner	  som	  
fx	   "Moderlighed,	   sin	   ømhed	  og	   forståelse	   af	   de	   lidende"	   kan	  bidrage	   til	   samfundet,	   da	   dette	   også	   er	  
vigtige	  ting	  at	  have	  for	  øje	  på	  samfundsplan.	  Kvinder	  kan	  med	  andre	  ord	  se	   lidt	  anderledes	  på	  nogle	  
ting,	  end	  mænd	  er	  i	  stand	  til.	  Dermed	  kan	  man	  formulere	  hjemmelen	  i	  Meyers	  tale	  som	  værende	  noget	  
i	  retning	  af,	  at	  kvindefrigørelsen	  og	  kvindekampen	  er	  entydig	  positiv	  for	  alle	  parter.	  	  
Hvad	  angår	  Katrine	  Winkel	  Holm,	  dansk	  teolog	  og	  samfundsdebattør,	  er	  hendes	  ærinde	  et	   lidt	  andet	  
end	   Meyers.	   Hendes	   hovedpåstand	   i	   teksten	   "Jeg	   anklager	   feminismen"	   fra	   Berlingske	   Tidende	   26.	  
september	  2010	  er	  den,	  at	  man	   ikke	  bliver	  en	  større	  kvindelig	  succes,	  hvis	  man	   i	   tidens	  ånd	  hopper	  
med	  på	   ligestillingsvognen	  og	  gør	  sig	   til	  karrierekvinde	  med	  stort	  K,	  end	  hvis	  man	  ikke	  gør.	  Dermed	  
gør	  hun	  front	  mod,	  hvad	  hun	  kalder	  "den	  statsfeministiske	  opfattelse	  [af],	  at	   ikke-‐karrierekvinder	  er	  
ressourcespild."	  Samtidig	  anklager	  kun	   feministerne	   for	  selv	  at	  have	   foragt	   for	  kvindens	  ansvars-‐	  og	  
arbejdsområder.	  Holm	  kommer	  også	  med	  flere	  belæg	  for	  sin	  påstand.	  For	  det	  første	  mener	  hun	  ikke,	  at	  
hun	  er	  et	  problem	  som	  ikke-‐karrierekvinde.	  Hun	  har	  i	  stedet	  for	  karriere	  fokuseret	  på	  at	  opfostre	  tre	  
børn,	  som	  ikke	  er	  forsømte,	  og	  en	  familie	  som	  ikke	  er	  splittet.	  Det,	  mener	  hun	  også,	  har	  meget	  værdi.	  
For	  det	  andet	  kommer	  hun	  med	  det	  belæg,	  at	  hun	  gennem	  sin	  rolle	  er	  støtte	  for	  sin	  ægtefælle	  og	  der-‐
med	  passer	  på	  familien	  tarv.	  For	  det	  tredje	  er	  hendes	  position	  ifølge	  hende	  selv	  ikke	  noget	  at	  skamme	  
sig	  over,	  da	  der	  også	  er	  noget	  biologisk,	  der	  determinerer,	  at	  hun	  ikke	  har	  støttet	  op	  om	  ligestillingen.	  
Dette	  biologiske	  aspekt	  er,	   som	  hun	  siger,	  bl.a.:	   "Jeg	  ammede	  bedre	  end	  min	  mand,	   synes	   jeg",	  og	  at	  
kvinder	  kun	  er	  fødedygtige	   i	  den	  periode,	  hvor	  de	  skal	  gøre	  karriere.	  Så	  må	  man	  vælge.	  Dermed	  kan	  
man	  sige,	  at	  hjemmelen	  i	  Holms	  tekst	  er,	  at	  kvindefrigørelsen	  ikke	  er	  entydig	  positiv.	  Årsagen	  er,	  at	  der	  
i	  dag	  ligger	  en	  latent	  forestilling	  om,	  at	  man	  partout	  skal	  udnytte	  kvindefrigørelsens	  frihed.	  Dermed	  er	  
fronterne	  trukket	  op,	  men	  er	  der	  virkelig	  et	  problem	  forbundet	  med	  kvindefrigørelsen?	  	  
	  
Den	  almendannende	  funktion	  	  
Hvis	  man	  starter	  med	  at	  se	  det	  fra	  Meyers	  synsvinkel,	  er	  der	  først	  det	  at	  sige,	  at	  hun	  kan	  have	  en	  poin-‐
te,	  når	  hun	   siger,	   at	   kvinderne	   skal	   stilles	  politisk	   lige	  med	  mændene.	  Man	  ville	  kunne	   fremføre	  det	  
argument,	  at	  kvinderne	  også	  er	   individer	  på	   lige	  fod	  med	  mænd.	  Derfor	  må	  de	  også	  have	  den	  funda-‐
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mentale	  ret	  til	  at	  få	  deres	  stemme	  hørt.	  Omvendt	  ville	  nogen	  måske	  sige,	  at	  kvinderne	  i	  kraft	  af	  deres	  
daværende	  position	  sidst	  i	  1800-‐tallet	  ikke	  er	  dem,	  der	  bidrager	  til	  samfundet	  med	  arbejde,	  så	  derfor	  
skal	  de	  heller	   ikke	  have	  politisk	   indflydelse.	  Som	  modargument	   til	  dette	  ville	  nogen	  måske	   fremføre	  
det	  argument,	   at	  kvinderne	  skal	  have	  politiske	   indflydelse,	  da	  det	  har	  en	  uddannende	  og	  almendan-‐
nende	  funktion	  i	  samfundet.	  Det	  kunne	  hjælpe	  kvinderne,	  der	  som	  regel	  dengang	  kun	  orienterede	  sig	  i	  
en	  hjemmesfære	  med	  at	   få	  øjnene	  op	   for,	  hvordan	  samfundet	  er	  skruet	  sammen,	  og	  at	  samfundet	  er	  
større	  end	  bare	  lige	  den	  hjemlige	  intimsfære.	  Det	  kan	  hjælpe	  nogle	  af	  de	  fine	  damer	  fra	  fine	  familier	  til	  
at	  se,	  at	  verden	  måske	  ikke	  er	  så	  enkel,	  som	  de	  måske	  tror.	  Samtidig	  kunne	  det	  måske	  give	  dem	  noget	  
selvstændighed.	  	  
I	  det	  hele	   taget	  er	  de	  meget	  naturligt	  at	  emnet	  om	  kvindefrigørelsen	  kommer	   frem	  her	  sidst	   i	  1800-‐
tallet,	  da	  vi	  befinder	  os	  i	  tidsperioden	  "Det	  moderne	  gennembrud."	  Lise	  Ammitzbøl,	  Henrik	  Poulsen	  og	  
Dorte	   Østergren-‐Olsen	   viser	   gennem	   deres	   tekst	   "Det	  moderne	   gennembrud"	   fra	   "Vild	  med	   Dansk"	  
(2009),	  at	  denne	  debat	  er	  knyttet	  til	  denne	  periode.	  Som	  de	  udtrykker	  i	  teksten,	  er	  det	  netop	  kende-‐
tegnende	  for	  denne	  periode,	  at	  litteraturen	  skal	  sætte	  samfundsmæssige	  problemer	  under	  debat	  her-‐
under	  kvindespørgsmålet,	  og	  at	  forfatterne	  orienterer	  sig	  om	  de	  instanser,	  der	  sidder	  på	  magten	  her-‐
under	  ægtemanden.	  Aspektet	  med	  ønsket	  om	  en	  kvindelig	   selvstændighed	  og	  en	  øjenåbner	   for	  dem	  
kan	  man	  fx	  møde	  i	  Henrik	  Ibsens	  "Et	  Dukkehjem".	  Her	  er	  der	  klare	  kontraster	  mellem	  hovedpersonen	  
Nora	  og	  hendes	  veninde	  Kristine	  Linde.	  Linde	  er	  den	  erfarende	  kvinde,	  der	  ved,	  hvordan	  den	  barske	  
virkelighed	  ser	  ud.	  Over	  for	  hende	  har	  vi	  Nora,	  som	  bare	  er	  en	   lille	  pyntedukke	  i	  hjemmet	  og	  for	  sin	  
mand	  Thorvald.	   Ibsen	  sætter	  dermed	  også	  kvindens	  stilling	   i	   samfundet	  og	  ægteskabet	  under	  debat.	  
Da	  Nora	  forlader	  sin	  mand	  til	  sidst	  i	  stykket,	  viser	  Ibsen	  os	  også,	  at	  individet	  har	  krav	  på	  at	  skal	  skabe	  
sig	  selv.	  Dermed	  kan	  man	  bruge	  Henrik	  Ibsens	  "Et	  Dukkehjem"	  som	  billede	  på	  diskussionen	  om	  kvin-‐
dens	  rettigheder.	  Samtidig	  ville	  nogen	  måske	  føre	  det	  argument,	  at	  man	  kan	  bruge	  Ibsens	  stykke	  til	  at	  
vise,	  hvilken	  betydning,	  det	  har	  for	  kvinden	  ikke	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  se	  hvordan,	  samfundet	  er	  stykket	  
sammen.	   Så	  bliver	  de	   som	  børn	  eller	  pyntedukker	   som	  Nora.	  Derfor	   skal	  de	  have	   ret	   til	   at	  deltage	   i	  
samfundet	  fx	  gennem	  valgret,	  da	  det	  som	  nævnt	  ovenfor	  måske	  kan	  have	  almendannende	  funktioner.	  	  
	  
Tvangen	  Nu	  	  
Skal	  man	   se	  denne	  diskussion	   sådan	  mere	   fra	  oven	  er	  der	  det	   at	   sige,	   at	   forskellene	   i	   opfattelsen	  af	  
kvindefrigørelsens	  situation	  er	  meget	  naturlig,	  fordi	  der	  er	  forholdsvis	  stor	  tidsmæssig	  afstand	  mellem	  
de	   to	   teksters	   udgangspunkt.	   Som	   nævnt	   taler	   Meyer	   med	   udgangspunkt	   i	   "Det	   moderne	   gennem-‐
brud",	  og	  Holm	   taler	  med	  udgangspunkt	   i	   situationen	   i	  dag.	  Dermed	  er	  der	  sket	  en	  udvikling	   i	  dette	  
som	  debatemne.	  Det	  giver	  naturligvis	  nogle	  forskelle.	  Man	  kan	  sige,	  at	  Meyer	  taler	  om	  den	  fundamen-‐
tale	  frihed	  for	  kvinden,	  mens	  nogen	  måske	  vil	  sige,	  at	  billedet	  Holm	  beskriver	  i	  dag	  er	  mere	  komplekst,	  
fordi	  kvinden	  har	  opnået	  en	  vis	  ligestilling	  med	  mændene.	  Hvad	  der	  er	  mere	  interessant,	  er,	  som	  Holm	  
omkredser,	  at	  kampen	  for	  friheden	  nu	  paradoksalt	  nok	  nærmest	  er	  blevet	  en	  tvang	  til	  at	  udnytte	  frihe-‐
den.	  Dermed	  kan	  man	  måske	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  den	  moderne	  kvinde	  overhovedet	  er	  fri,	  
eller	  om	  hun	  nu	  bare	  er	  underlagt	  et	  latent	  pres.	  Nogle	  vil	  måske	  sige,	  at	  Holm	  kan	  have	  en	  pointe	  i,	  at	  
friheden	  er	  begrænset,	  når	  hun	  antyder,	  at	  kvinden	  er	  underlagt	  en	  form	  for	  feminismepres.	  Årsagen	  
er,	  at	  det	  så	  ikke	  giver	  den	  enkelte	  lov	  til	  selv	  bestemme,	  om	  man	  vil	  være	  en	  moderne	  karrierekvinde,	  
eller	  om	  man	  vil	  fravælge	  dette	  til	  fordel	  for	  noget	  andet.	  Omvendt	  vil	  nogen	  måske	  sige,	  at	  det	  er	  no-‐
get	  pjat	  at	  tale	  om	  pres,	  da	  man	  jo	  bare	  kan	  lade	  være	  med	  følge	  strømmen.	  	  
Man	  kan	  spørge	  sig	  selv	  om	  det,	  at	  kvindens	  frihed	  til	  at	  skabe	  sig	  selv	  er	  blevet	  en	  tvang	  for	  kvinden	  til	  
at	  skabe	  sig	  selv	  efter	  et	  bestemt	  mønster,	  overhovedet	  er	  et	  problem.	  Nogen	  vil	  måske	  sige,	  at	  det	  er	  
det	  ikke,	  fordi	  det	  faktisk	  er	  et	  luksusproblem	  for	  kvinderne	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  de	  vil	  benytte	  en	  frihed	  
eller	  ej.	  Man	  kunne	  indvende,	  at	  det	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  fravælge	  en	  frihed	  er	  bedre	  end	  slet	  ikke	  
at	  have	  frihed	  overhovedet.	  Man	  ville	  kunne	  sige,	  at	  kvinderne	  er	  privilegerede	  i	  dag,	  da	  der	  er	  mange	  
områder,	   hvor	   de	   er	   frie	   sammenlignet	  med	   situationen	   sidst	   i	   1800-‐tallet.	   Omvendt	   kan	  man	   som	  
modargument	  til	  dette	  sige,	  at	  den	  frihed	  ikke	  er	  meget	  værd,	  hvis	  der	  ikke	  ligger	  en	  gængs	  accept	  af,	  
at	  det	  er	  en	  frihed,	  som	  man	  kan	  vælge	  at	  udnytte,	  som	  man	  vil.	  Dermed	  også	  sagt	  at	  man	  kan	  fravælge	  
den.	  	  
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Hvis	  jeg	  personligt	  her	  afslutningsvis	  selv	  skal	  tage	  stilling,	  vil	  jeg	  sige,	  at	  det	  naturligvis	  er	  en	  god	  ting,	  
at	  kvinderne	  har	  fået	  friheden	  til	  selv	  at	  vælge	  i	  politik	  og	  i	  andre	  livsforhold.	  Samtidig	  er	  jeg	  også	  af	  
den	  opfattelse,	  at	  jeg	  også	  kan	  se	  problemet	  i,	  at	  nutidens	  kvinde	  kan	  føle	  sig	  tvunget	  til	  at	  hoppe	  med	  
på	  vognen	  sammen	  med	  de	  andre	  karriereorienterede	  kvinder.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  det	  kan	  være	  rigtigt,	  
at	  man	  skal	  føle	  sig	  tvunget	  der.	  At	  have	  en	  frihed	  indebærer	  jo	  et	  valg	  og	  dermed	  også,	  at	  man	  må	  fra-‐
vælge	  og	  selv	  bestemme.	  Hvis	  nogen	  synes,	  at	  de	  ikke	  har	  lov	  til	  at	  fravælge,	  kan	  jeg	  godt	  se	  en	  bagside	  
af	   kvindefrigørelsen	   og	   et	   problem	  derved.	   Problemet	   vil	   være,	   at	   vi	   faktisk	   ikke	   har	   udviklet	   os	   og	  
vundet	  noget	  i	  frihedens	  navn.	  Det	  har	  vi	  vel	  ikke,	  hvis	  der	  stadig	  er	  nogen	  eller	  noget,	  der	  bestemmer	  
over	  kvinderne.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  og	  hvis	  kvinderne	  ikke	  må	  vælge	  selv	  og	  fravælge,	  som	  de	  vil,	  så	  
er	  vi	  vel	  ikke	  kommet	  videre	  overhovedet?	  Eller	  hvad?	  	  
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Bilag	  6:	  Opgavesæt	  til	  hf-‐prøven	  i	  skriftlig	  dansk	  siden	  2006	  
	  

	  

(nævnt	  for	  hvert	  år	  i	  rækkefølgen	  maj–,	  august–,	  decembersæt)	  

	  

2006	  

• Fantasi/virkelighed	  –	  eventyr	  m.m.	  

• Sproglig	  fornyelse	  

• Hvordan	  litteratur	  og	  kunst	  kan	  bruges,	  ideologisk	  m.m.	  

	  

2007	  

• Forholdet	  skønlitteratur/journalistik	  (herunder:	  fortællende	  journalistik)	  

• Fortællingen	  

• Reklamer	  

	  

2008	  

• Sprog,	  der	  påvirker	  

• En	  kanonforfatter:	  Tom	  Kristensen	  

• Nyheder	  

	  

2009	  

• Selvfremstilling,	  forfatteres	  og	  internetbrugeres	  

• Storbyen	  i	  litteraturen	  

• Billedsprog	  

	  

2010	  

• Samtaler	  

• Humor	  

• Politisk	  kunst	  og	  litteratur	  

	  

2011	  

• Fortælleren	  

• Argumentation	  

• Steder	  

	  

2012	  

• Det	  moderne	  gennembrud	  

• Krig	  


