
Publiceret	  maj	  2011	  

 
 
 

Skriftlig dansk på stx 
 

- vejledning for lærere og censorer 
 
 

Første prøvetermin maj 2013 
 
 



Forord..................................................................................................................................................................2 

1. Hvilke kompetencer måler den danske stil? ...................................................................................................4 

Genre og kommunikationssituation ............................................................................................................4 

Formidling ..................................................................................................................................................5 

Faglighed ....................................................................................................................................................6 

Opgaverne: Standardkrav og standardformuleringer..................................................................................8 

2. Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelser ..........................................................................10 

3. Genrerne........................................................................................................................................................12 

Modtager og kommunikationssituation ....................................................................................................13 

Teksthenvisninger .....................................................................................................................................13 

Layout .......................................................................................................................................................13 

Sprog og fremstilling i de tre genrer .........................................................................................................14 

4. Genrerne hver for sig ....................................................................................................................................14 

Fremstillingsformer ..................................................................................................................................14 

Den litterære artikel ..................................................................................................................................15 

Kronikken .................................................................................................................................................18 

Essayet ......................................................................................................................................................20 

5. Appendiks: Autentiske besvarelser og bedømmelser ...................................................................................23 



Vejledningen tager udgangspunkt i de justerede læreplaner med første prøvetermin maj 2013 

 2 

 

Forord 

Reformen og den ny læreplan i dansk er efterhånden ved at have nogle år på bagen. Den ny 
læreplan i dansk medførte en række omfattende ændringer i forhold til fagets skriftlige dimension; 
mest centralt stod indførelsen af genrekravet, der betød, at eleverne til den skriftlige eksamen på stx 
skulle skrive inden for en af de tre genrer: Litterær artikel, kronik og essay. 

I kølvandet på denne nyskabelse er der blevet afholdt kurser og censormøder samt publiceret en 
række tekster, der på forskellig vis har indført lærere og censorer i, hvilke forventninger vi på 
baggrund af den ny læreplans krav kan have til elevernes danske stile. 

Nærværende vejledning er en revideret og udvidet udgave af censorvejledningen fra maj 2008, der 
direkte udsprang af de to møder for censorer i skriftlig dansk på stx, april 2008. Fire forhold ligger 
til grund for denne revidering: 1) genrerne og de dertil knyttede krav er siden 2008 i højere grad 
blevet en integreret og naturlig del af danskundervisningen, 2) de forgangne tre år har blotlagt på 
hvilke punkter, der endnu er usikkerhed i forhold til bedømmelsen af elevernes skriftlige 
besvarelser, 3) der er blevet indført en ny opgave, den ikke-danskfaglige kronik og 4) der er i 2010 
kommet en justeret læreplan i dansk, der a) ekspliciterer at eleverne i deres stile skal demonstrere 
genre- og formidlingsbevidsthed og b) betoner at eleverne skal anvende relevant danskfaglig viden 
og metoder. 

 

Det er den justerede læreplan, der er udgangspunktet for denne vejledning. Først fra maj 2013 går 
eleverne til skriftlig prøve i dansk i forlængelse af denne læreplan. Frem til dette tidspunkt er det 
den gamle læreplan, der er udgangspunktet for den centralt stillede skriftlige prøve. I praksis er det 
meget begrænset, hvilke forskelle af betydning for den skriftlige prøve, der er mellem de to 
læreplaner. Derfor kan lærere og censorer med fordel lade sig inspirere af denne vejledning også i 
relation til elever, der skal til skriftlig prøve før 2013. 
 

 
I tillæg til vejledningen følger et omfattende eksempelmateriale. Der tages udgangspunkt i 
besvarelser fra studentereksamen i skriftlig dansk tirsdag den 25. maj 2010. Der er gengivet tre 
besvarelser (vurderet til hhv. 02, 7 og 12) til hver af de fem opgaver samt en oversigt med en række 
kommentarer i stikordsform og en samlet begrundelse for karaktererne. Det har været intentionen at 
gøre disse oversigter så brugbare og overskuelige som muligt, hvorfor stikordene er meget 
koncentrerede. Hvis man ønsker mere detaljerede begrundelser for vurderingerne, kan vi henvise 
dels til den udvidede kommentaroversigt til den litterære artikel De gales hjem, dels til de 
indrammede læsninger af stilene til 12. Disse står i afsnit 4, Genrerne hver for sig. 
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Det er hensigten med denne vejledning, at den kan bruges af både dansklærere og censorer og 
således gøre fyldest i såvel dagligdagen som i forbindelse med censurering af eksamensbesvarelser. 

En stor tak skal lyde til forfatterne af censorvejledningen fra 2008, Marianne Hansen og Søren Peter 
Sørensen. Deres arbejde har dannet udgangspunkt for nærværende vejledning og lange passager er 
direkte taget fra censorvejledningen 2008. En om muligt endnu større tak skal lyde til de tre 
medlemmer af opgavekommissionen, Maja Bødtcher-Hansen, Niels Ebbesen og – endnu engang – 
Marianne Hansen for deres hjælp med at indsamle, nærlæse og kommentere de mange autentiske 
stile.                   
 
 
Susan Mose, fagkonsulent  
Nicolai Rekve Eriksen, formand for opgavekommissionen 
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1. Hvilke kompetencer måler den danske stil?  
  
Et af de vigtigste mål med skriveundervisningen på stx er at lære eleverne at skrive med en 
overbevisende, personlig og vedkommende stemme i en form, der appellerer til læseren. En vigtig 
forudsætning for at kunne skrive overbevisende, personligt og vedkommende er, at man er bevidst 
om kommunikationssituationen og om, at man er forpligtet på at formidle sin tekst i et fængende og 
klart sprog uden at udtrykke sig indforstået. For at sikre denne formidlingsbevidsthed hos eleven 
opereres der inden for danskfaget på stx med en intenderet modtager. Denne modtager defineres 
som ”en litterært og almenkulturelt interesseret læser”, og det forum, eleven skal forestille sig at 
skrive i, er således ”en publikation af almen interesse”. Det er ikke så afgørende, om denne 
publikation er et populærvidenskabeligt tidsskrift, en formiddagsavis eller et litteraturteoretisk 
netforum, for eleven skriver som sig selv. Det centrale er, at elevens tekst er velskrevet og 
veldisponeret, og at den afspejler genre- og formidlingsbevidsthed. Ligeså centralt er det imidlertid, 
at teksten demonstrerer en solid forståelse dels af emnet og tekstmaterialet, dels af danskfagets 
terminologi og metode. Vi skal som lærere og censorer altså bruge den danske stil til at måle 
elevernes evner til både at bygge en velformuleret og velstruktureret opgave op og udfolde sig 
danskfagligt i forhold til det givne emne og tekstmateriale.  
 

Genre og kommunikationssituation 
Besvarelsen ved den skriftlige prøve i dansk på stx skal udfærdiges i en prøveversion af en 
autentisk, virkeligt forekommende genre: Litterær artikel, kronik eller essay. På den ene side har det 
været intentionen at fjerne så mange elementer af ”kunstighed” og inautenticitet fra prøveformen, 
som det er muligt, når det nu engang er en prøve, der er tale om. På den anden side øger det 
mulighederne for også i forbindelse med arbejdet med de skriftlige prøvegenrer at kombinere 
receptive og produktive dimensioner i faget, således som læreplanens identitetsafsnit (1.1) 
foreskriver. Det vil være oplagt, at læreren undervejs i det treårige forløb lader eleverne læse og 
arbejde med litterære artikler fra forskellige medier, kronikker og essays og i forbindelse hermed 
markerer, hvilke af de konkrete teksters træk, der er forenelige med prøveudgaverne, og hvilke, der 
eventuelt ikke er.  

De autentiske genrer litterær artikel, kronik og essay er ikke veldefinerede og stabile størrelser. 
En række tekster har endda træk fra flere af genrerne. Derfor har det været nødvendigt i 
prøveudgaverne af genrerne at foretage nogle ”beskæringer” i forhold til den radikale 
mangfoldighed inden for de tre genrer. Dette er sket 1) for at gøre det muligt for eleverne at etablere 
en forståelse af genrernes forskelle og dermed i tilegnelsen og ved prøven at praktisere dem som 
forskellige typer af tekster, og 2) for at gøre det lettere for lærere og censorer at måle hvor god 
genrebeherskelse den enkelte besvarelse udviser. Desuden skal det betones, at genrerne er en hjælp 
til eleverne, fordi de leverer et stillads; eleverne ved på forhånd, hvilke grundelementer deres 
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besvarelse skal indeholde samt hvilke grundlæggende faglige kompetencer, deres besvarelse skal 
afspejle. De vil derfor aldrig i eksamenssituationen kunne blive overraskede over 
opgaveformuleringer og genre-/formkrav, men vil alene kunne fokusere på at sætte sig ind i 
tekstmaterialet, emnet og/eller problemstillingen.  

Forholdet mellem de tre genrer både i prøveformen og i deres autentiske form er anskueliggjort i 
figuren herunder. Som det fremgår, skal prøvegenrerne forstås som teksttyper, der konstitueres af de 
mest centrale og karakteristiske træk fra deres autentiske ”modergenrer”. De træk, der i den 
virkelige verdens tekster udvisker forskellene mellem genrerne, eksempelvis en essayistisk 
reflekterende kronik fra Politiken eller en causerende værkanalyse i Weekendavisen, er vi derimod 
tvunget til at lære eleverne at undgå, når de skriver inden for prøvegenrerne - ikke for at hæmme 
deres skriftlige udfoldelsesmuligheder, men for at skærpe deres genreforståelse og evner til at skrive 
i en klart defineret kommunikationssituation.  Vi reducerer kompleksiteten og sikrer derved, at det 
er tydeligt for eleverne, hvad de forventes at gøre. 
 

 
 

Formidling 
I den justerede læreplan har formidlingsaspektet i skriftlig dansk fået en mere central placering. 
Men hvordan er man formidlingsbevidst, og hvordan måler vi som lærere og censorer elevernes 
formidlingsbevidsthed? 

Først og fremmest skal det skriftlige produkt vise, at eleven er i stand til at præsentere f.eks. sin 
tekstlæsning, redegørelse eller diskussion i et korrekt, klart, varieret og sammenhængende sprog, 
der både fastholder og informerer sin læser. En vigtig forudsætning for at fastholde sin læser er, at 
man indleder med et både fængende og præsenterende anslag, der åbner en vej ind i tekstlæsningen, 
emnet eller problemstillingen. Disse anslag er i sagens natur forskellige inden for de tre genrer; der 
er i vejledningens afsnit 4 givet eksempler på indledninger i hhv. den litterære artikel, kronikken og 
essayet. 

Et andet centralt formidlingsaspekt er, at man i præsentationen af f.eks. sin tekstlæsning 
konsekvent forholder sig til, at man skriver direkte henvendt til en læser, der som nævnt er ’alment-
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kulturelt interesseret’ og således er åben og lydhør, men ikke har noget forudgående kendskab til 
hverken tekstmaterialet eller emnet. Dette stiller to afgørende krav til eleven: Opgaven må 1) aldrig 
blive indforstået og 2) den skal have et fast, gennemgående fokus, der på pædagogisk vis sikrer, at 
læseren bliver ledt gennem tekst- eller emnebehandling uden at miste overblikket. Enhver 
iagttagelse skal naturligt ledes videre til den næste iagttagelse – der skal være glidende, logiske 
overgange mellem de enkelte afsnit, og læseren må aldrig efterlades med en følelse af at blive 
trukket fra det ene til det andet uden helt at kunne gennemskue meningen med det. Helt centralt er 
det, at eleven inden for opgaveformuleringens rammer vælger en vinkel på tekstmaterialet, emnet 
eller problemstillingen, der motiverer og styrer den samlede fremstilling.  

Formidlingsbevidstheden ytrer sig ved, at læseren bliver bragt gennem stoffet med en 
fornemmelse af dels at være underholdt og informeret, dels at være i trygge hænder. Det er 
imidlertid væsentligt at bemærke, at det er en forudsætning, at de intenderede modtagere er læsere, 
hvis interesse i emnet skribenten kan stole på. ”Underholdende” vil i denne sammenhæng altså ikke 
sige, at besvarelser i prøvegenrerne skal gøre brug af meget farverige virkemidler for at forsøge at 
”overtale” en læser til at påbegynde og fortsætte læsningen. I afsnit 4 er der eksempler på, hvordan 
hhv. den litterære artikel, kronikken og essayet kan både fastholde og informere sin læser gennem 
en sober og fokuseret tekst- og emnebehandling. 
 

Faglighed 
Alle opgaver stiller krav om et danskfagligt arbejde. Enten er selve emnet danskfagligt og kan 
derved belyses fra en (eller flere) danskfaglig(e) synsvinkel (synsvinkler). Eller også er arbejdet 
med emnet danskfagligt, fordi der lægges op til en karakteristik af måden, hvorpå der argumenteres 
om et givent emne. Af læreplanen fremgår det i pkt. 4.3 (Bedømmelseskriterier), at prøverne i faget 
først og fremmest handler om at afdække, i hvilket omfang ”eksaminandens præstation lever op til 
de faglige mål”. Den danske stil giver m.a.o. eleverne mulighed for at demonstrere en bredere 
orienteret formidlingsbevidsthed samtidig med at det, der formidles, har en faglig karakter.  

Men hvilke faglige kompetencer kan vi som lærere og censorer forvente udfoldet i de danske 
stile? Og hvor meget skal fagligheden fylde i det samlede billede? Det første spørgsmål er lettest at 
besvare: De centralt stillede opgaver kan i princippet spørge ind til alle dele af danskfagets 
kernestof (læreplanen pkt. 2.2). Vi bør altså forvente, at eleverne kan demonstrere indsigt i såvel 
stilistik og retorik som sagaer, genrebegreber, nyhedskriterier og fakta- og fiktionskoder. Til 
gengæld kan vi ikke forvente, at de har indsigt i emner, der ikke indgår i danskfagets 
kernestofområde, f.eks. barokdigtning og 1930’ernes socialrealisme. Vigtigst er det naturligvis, at 
besvarelsen opfylder de faglige krav, der eksplicit stilles af opgaveformuleringen, men i sagens 
natur er det lettere at gå i dybden med en tekst eller en problemstilling, hvis man besidder et fagligt 
overblik og har et solidt danskfagligt begrebsapparat til sin rådighed. Som lærere og censorer skal vi 
ud af stilene kunne aflæse, hvor dygtige eleverne er til at anvende relevant danskfaglig viden på en 
hensigtsmæssig måde. Dermed er vi tilbage ved formidlingsaspektet: Den enkelte besvarelse skal 
anlægge en gennemtænkt vinkel på stoffet, hvor de danskfaglige iagttagelser tjener et klart og 
gennemskueligt formål i forhold til besvarelsens overordnede projekt. De faglige iagttagelser og 
begreber, der udfoldes i den enkelte litterære artikel, kronik eller essay, skal naturligt lede læseren 
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videre og i sidste ende føre ham eller hende frem til en samlet afrunding. Ethvert anvendt fagbegreb 
skal således være en uundværlig byggeklods i den samlede besvarelse. Danskfaglig viden, der ikke 
tjener noget klart formål i forhold til opgavens helhed, virker forstyrrende for læserens oplevelse og 
trækker dermed helhedsindtrykket ned. De mest sårbare elevtyper i denne sammenhæng er dem, der 
slavisk og ukritisk følger punktopstillede analysemodeller. Oversigter og modeller kan være 
særdeles anvendelige, men det er vigtigt i den daglige undervisning at understrege, at kun de 
elementer, der er centrale i forhold til tekstmaterialet eller det valgte fokus, bør inddrages i 
besvarelsen. 

Hvor meget skal det danskfaglige så fylde i den samlede besvarelse? Det er i høj grad afhængigt 
af hvilken genre, besvarelsen tilhører. Jo mere teksten er i fokus, des nemmere og mere naturligt er 
det at anvende en danskfaglig terminologi, og des mere lægger opgaveformuleringen op til, at 
eleven demonstrerer sit danskfaglige overblik og benytter et danskfagligt begrebsapparat. Figuren 
nedenfor er et forsøg på at illustrere dette forhold. Som det fremgår, adskiller genrerne sig også fra 
hinanden i graden af emnefokus. Ofte er det sådan, at jo mere emnet er i centrum, des sværere og 
mindre naturligt kan det virke at udfolde sig strengt danskfagligt. I sættet fra den 25. maj 2010 
kunne eksaminanderne vælge mellem to kronikker, Ironi i det offentlige rum og Det gode liv og det 
sunde liv. Det er indlysende, at det er mere oplagt at gå danskfagligt til værks i en diskussion om 
ironi end i en diskussion om sundhedspolitik. I kronikopgavernes redegørelses- og karakteristikdele 
derimod er de danskfaglige krav de samme uanset emnet. 

Sammenligner vi essayopgaverne i de to majsæt og sygesættet fra 2010, ser vi, at 
eksaminanderne havde valget mellem Computerspil og dannelse, Sproglig åbenhed og sproglige 
fordomme og Litteraturen[s betydning]. Også her er det tydeligt, at emnerne lægger op til 
forskellige grader af danskfaglighed såvel som forskellige danskfaglige vinkler på stoffet. I afsnit 4 
er der eksempler på, hvordan – og hvor forskelligt – eleverne kan honorere kravet om at 
demonstrere danskfaglig viden.              
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Opgaverne: Standardkrav og standardformuleringer 
I afsnittet Genre og kommunikationssituation blev det betonet, at genrerne er en hjælp til eleverne, 
fordi de giver et stillads og dermed en fast forventning til besvarelsens form. For at give 
prøvegenrerne yderligere gennemsigtighed er de centralt stillede opgaver bygget på en række 
standardformuleringer, så eleverne ikke behøver at bruge unødig energi på at dechifrere og forstå 
opgaveformuleringen. Nedenfor følger en gennemgang af de mest anvendte standardformuleringer 
samt en indkredsning af hvilke udfoldelsesmuligheder, disse formuleringer giver eleverne. En mere 
detaljeret afgrænsning og definition af de tre genrer findes i afsnit 4, Genrerne hver for sig.   

 
Litterær artikel: 
Den litterære artikel vil altid indeholde et krav om en analyse og fortolkning. Opgaveformuleringen 
er som hovedregel retningsbestemt, så den uden at stjæle initiativet fra eleven leder fokus ind på et 
eller flere centrale aspekter ved tekstmaterialet. I opgavehæftet fra den 25. maj 2010 finder vi 
eksempler på opgaver, der beder om fokus på hhv. kompositionen (i Pia Juul: De gales hjem) og 
”hovedpersonens forskellige måder at kommunikere på i dialogerne” (hos Bertolt Brecht: Den 
jødiske hustru). Som lærere og censorer må vi naturligvis forvente, at besvarelserne kommer rundt 
om disse særligt udhævede fokusområder. Til gengæld er det også vigtigt at understrege, at vi er 
nødt til at respektere elevens vinkling af analysen og vurdere den litterære artikel under 
tekstlæsningens samlede synsvinkel.   

Den litterære artikel indeholder som hovedregel et krav om perspektivering. De mest udbredte 
perspektiveringer er den ”genremæssige” og den ”litteraturhistoriske”, men som det fremgår af 
opgaven Den jødiske hustru, kan perspektiveringskravet også have andre udformninger: ”Du skal 
endvidere komme ind på tekstens politiske undertoner”. Perspektiveringskravene er meget 
rummelige. Tager vi udgangspunkt i "genremæssig perspektivering", kan eleverne eksempelvis 1) 
trække på deres viden om novellen som genre (enstrenget handlingsforløb, åben slutning, afgrænset 
persongalleri), 2) perspektivere til andre noveller, der gør brug af de samme (ofte genretypiske) 
litterære greb som undertekster, det uudsagte o.l., som vi bl.a. kender fra Ernest Hemingway, 
Raymond Carver og Helle Helle, 3) i forlængelse af 1 og 2 fokusere deres perspektivering omkring 
evt. minimalistiske træk og derved vide blikket ud til forfatterskaber, der ikke nødvendigvis 
udfolder sig inden for den samme litterære tradition og genre, 4) læse teksten op imod andre tekster, 
der udfolder sig radikalt anderledes inden for genren, 5) foretage et mere genrehistorisk udblik. 
Elevernes råderum er, som det fremgår, stort. Centralt er det imidlertid, at eleverne lader deres 
perspektivering - uanset hvordan de griber den an - udspringe direkte af deres litterære analyse, så 
perspektiveringen ikke blot bliver et arbitrært appendiks til læsningen, men bidrager til at kaste 
yderligere lys over teksten. 
 
Kronik: 
Kronikken indeholder altid et krav om redegørelse, karakteristik af argumentationsformen og 
diskussion af tekstens eller teksternes synspunkter, f.eks.: ”Kronikken skal indeholde en redegørelse 
for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Den forkerte talsmand (tekst 3). 
Diskuter synspunkterne.”   
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Redegørelsen skal formidle tekstindholdet på en klar, præcis og koncentreret måde og tage 
hensyn til, at læseren hverken har forudgående kendskab til teksten eller emnet. Den gode 
redegørelse skal altså hæve sig over tekstmaterialet og bør slå ned på de mest centrale pointer først. 
Gode redegørelser er ofte bygget op om formuleringer som: ”Teksten fokuserer først og fremmest 
på...”, ”Det primære synspunkt er...”, ”Den helt centrale problemstilling finder vi i 
formuleringen...”, ”Centralt i denne sammenhæng er det…”. I vurderingen af redegørelsen skal 
desuden tages hensyn til, om eleven:  

 
- citerer centrale passager 
- er objektiv 
- undgår at referere teksten kronologisk 
- undgår at overtage tekstens sprogtone 
- løbende henviser til teksten/forfatteren. 

 
At karakterisere vil sige at slå ned på særegne træk. Når opgaven kræver en karakteristik af 
argumentationsformen, stiller den altså en forventning om, at eleven kan gennemskue og formidle 
hvilke aspekter ved tekstmaterialet, der er centrale i forhold til de synspunkter, det tilvejebringer og 
forfægter.   Det bør i den daglige undervisning betones, at sagprosatekster, debatterende tekster, 
kronikker o.l. ligesom skønlitterære tekster taler med deres egne stemmer. Elevernes opgave ligger 
altså i at formidle tekstens/teksternes særlige sproglige, stilistiske og/eller argumentatoriske 
kendetegn. Det kan indbefatte:   

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

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

 
Det er naturligvis tilladt at praktisere en kombineret redegørelse for tekstens synspunkter og 
karakteristik af tekstens argumentationsform.   

  
Diskussionen bør udspringe naturligt af redegørelsen og karakteristikken og i en personlig, men 
sober og gerne faglig tone, anskue problemstillingen fra flere sider.  
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Essay: 
Essayet indeholder altid et krav om, at eleven tager udgangspunkt i det foreliggende tekstmateriale 
og på den baggrund overvejer en afgrænset problemstilling, f.eks.: ”Skriv et essay om computerspil 
og dannelse. Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Computerspil er vor tids mediesorteper (tekst 
4) og overveje spillenes betydning for børn og unges dannelse”. Hyppigt tilbagevendende 
spørgsmål er hvor meget og hvordan, eleven skal tage udgangspunkt i tekstmaterialet, og hvor i 
essayet, teksten skal præsenteres og bruges som afsæt for overvejelser og refleksioner. Afgørende er 
det, at materialet behandles ud fra det, der er fokus i essayet, men som det bliver understreget i 
afsnit 4, Genrerne hver for sig, er der ingen krav om f.eks. udtømmende analyse eller nærlæsning af 
centrale tekstpassager. Det skal imidlertid være klart for læseren hvor og hvornår, der tages 
udgangspunkt i tekstmaterialet, det inddrages eller der perspektiveres til det. Der er for eleven 
væsentlige frihedsgrader mht. hvordan tekstmaterialet inddrages, men det skal ikke gøres skjult, 
hentydet eller implicit. Omvendt må overvejelserne i essayet ikke være for afhængige af 
tekstforlægget, det skal netop danne udgangspunkt for, ikke rammer om elevens refleksioner over 
emnet. Der er ikke nogen forventning om, hvor i essayet tekstmaterialet skal præsenteres. I de fleste 
tilfælde vil tekstmaterialet blive bragt på banen tidligt i besvarelsen, men hvis det bliver udført 
smidigt og i naturlig samklang med essayets helhed og overordnede komposition, kan 
præsentationen uden problemer blive foretaget senere, så længe det for læseren står klart, at essayets 
tankerækker og overvejelser er udsprunget af de problemstillinger, tekstmaterialet også belyser. 
      Ofte understreges det i opgaveformuleringen, at eleven kan inddrage selvvalgt materiale, der er 
relevant i forhold til emnet, men selv når det ikke ekspliciteres – som ovenfor – er det naturligvis 
oplagt i overvejelserne at have udblik til f.eks. tekster, film, billeder, historiske situationer eller 
debatemner i samtiden. Centralt i vurderingen af elevens essay er det, at disse udblik indgår 
naturligt i de samlede overvejelser og har en gennemskuelig funktion i forhold til essayets helhed. 
M.a.o.: At inddragelsen af selvvalgt materiale leder ind i en dybere forståelse af den grundlæggende 
problemstilling og derved en udvidelse af abstraktionsniveauet.       
 

2. Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelser 
Læreplanens pkt. 4.3, Bedømmelseskriterier, fastsætter, ud over den generelle målopfyldelse omtalt 
i afsnit 1, tre forhold, som særligt vægtes i bedømmelsen af elevernes besvarelser: 
 
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens færdighed i: 
– skriftlig fremstilling, herunder genre- og formidlingsbevidsthed 
– at besvare den stillede opgave 
– relevant anvendelse af danskfaglig viden og metoder. 
 
Disse tre forhold kan jf. Undervisningsvejledningen pkt. 4.3 uddybes på følgende måde: 
 
Skriftlig fremstilling: 

- Besvarelsens sprog er klart, velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt 
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- Besvarelsen overholder opgavens formidlingsmæssige - herunder genremæssige - krav 
- Fremstillingen fastholder fokus 
- Fremstillingen er velstruktureret med progression 

 
Emnebehandling: 

- Opgaven besvares i overensstemmelse med formuleringen, og den besvares udtømmende 
- Det tilknyttede tekstgrundlag inddrages med vægt i forlængelse af opgavens krav 

 
Anvendelse af danskfaglig viden og metoder: 

- Besvarelsen demonstrerer sikker og relevant danskfaglig viden 
- Fagets grundlæggende metoder - herunder analyse, fortolkning og perspektivering - 

anvendes kvalificeret og på en måde der har relevans i forhold til den givne opgave 
 
Disse tre bedømmelseskriterier udpeger tre kategorier for vurderingen af en besvarelse: Form og 
sprog, indhold og inddragelse af danskfaglig viden og metoder, men der må altid foretages en 
samlet afvejning af alle tre kriterier gennem en helhedsvurdering af besvarelsen. Rækkefølgen i de 
tre kriterier er altså ikke udtryk for en prioritering mht. væsentlighed eller vægt, og de indgår derfor 
med lige stor vægt i den samlede vurdering, som skal foretages. Det hænger overordnet sammen 
med, at målene for faget heller ikke er prioriterede, og at de rummer både færdigheds-, kompetence- 
og vidensaspekter. 
 
Karakterer 
I undervisningsvejledningen til dansk på stx (2010) findes en vejledende beskrivelse af hvilke krav, 
der stilles i skriftlig dansk for at opnå tre af de syv nye karakterer, nemlig 12, 7 og 02:  
 
Karakteren 12 - fremragende 

• Sproget er velformuleret, præcist, nuanceret og korrekt, med ingen eller få uvæsentlige fejl 
• Fremstillingen er genrebevidst og velstruktureret med såvel fokus som progression 
• Besvarelsen af den stillede opgave er udtømmende, veldokumenteret og med ingen eller kun 

få uvæsentlige mangler 
• Der demonstreres fremragende anvendelse af i sammenhængen relevant danskfaglig indsigt, 

viden og metode, sikker brug af et danskfagligt begrebsapparat samt stor sikkerhed i at 
bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte 
 

Karakteren 7 - godt 
• Sproget er præget af sikkerhed i syntaks, præcision og sprogrigtighed, men med flere mindre 

væsentlige fejl. Fremstillingen savner i nogen grad genrebevidsthed, men har i 
tilfredsstillende grad fokus og sammenhæng 

• Besvarelsen af den stillede opgave har flere mangler og savner i nogen grad dokumentation 
• Der demonstreres god anvendelse af i sammenhængen relevant danskfaglig indsigt, viden og 

metode, god brug af et danskfagligt begrebsapparat samt evne til at bevæge sig fra det 
konkrete til det abstrakte 

 
Karakteren 02 - tilstrækkeligt 

• Sproget er præget af tilstrækkelig sikkerhed i syntaks og sprogrigtighed, men med adskillige 
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tyngende fejl og manglende præcision. Fremstillingen savner genrebevidsthed og har kun i 
tilstrækkelig grad fokus og sammenhæng 

• Besvarelsen af den stillede opgave er meget mangelfuld, men dog tilstrækkelig 
• Der demonstreres usikkerhed i anvendelse af i sammenhængen relevant danskfaglig indsigt, 

viden og metode samt af et danskfagligt begrebsapparat 
 
Man kan i praksis angive tre hovedområder for karakterer til beståede besvarelser med disse stikord 
i forlængelse af de tre bedømmelseskriterier: 
   
Karakterniveau  02 – 4  7  10 – 12  
Skriftlig fremstilling  Fungerende  Sikker  Nuanceret  
Emnebehandling  Tilstrækkelig  Tilfredsstillende  Omfattende/grundig  
Danskfaglig 
viden/metode  

Refererende  Metodisk  Reflekteret  

 
Oversigten illustrerer nogle grundlæggende forskelle mellem de tre hovedområder på 
karakterskalaen kombineret med de tre overordnede bedømmelseskriterier. Selv om der er tale om 
meget korte stikord, kan oversigten forhåbentlig hjælpe i vurderingen af de mange, meget 
forskellige besvarelser. 

Som tidligere nævnt indgår alle tre bedømmelseskriterier altid, og de indgår som ligeværdige 
kriterier. Ofte vil en konkret besvarelse tydeligt ud fra alle tre bedømmelseskriterier ligge i det 
samme område, men der vil også være besvarelser, som ud fra bedømmelseskriterierne placerer sig 
i flere hovedområder. Den sprogligt sikre og nuancerede fremstilling kan f.eks. godt formidle et 
indhold, hvor en tekst er misforstået, eller hvor opgaven ikke er besvaret fyldestgørende. Her må 
bedømmeren ud i en omhyggelig afvejning af besvarelsens styrker og svagheder og ud fra en 
helhedsvurdering afveje positive og negative elementer. 
 
Det er vigtigt at betone, at ikke alt i en besvarelse skal være helt perfekt, for at 12-tallet kan udløses. 
Hvis en i øvrigt fremragende besvarelse f.eks. i forhold til det formelt sproglige og/eller 
emnebehandlingen rummer kun få og uvæsentlige fejl og mangler, skal den have karakteren 12. Det 
er håbet, at de eksemplariske stile, der er bragt i denne vejledning, understreger dette forhold: En 
besvarelse kan godt være fremragende uden at være fejlfri. 
   

3. Genrerne  
Besvarelserne skal formuleres i fastlagte genrer, og det betyder, at genrebeherskelsen indgår i 
bedømmelsen. Samtidig ligger der i de tre genrer indbyggede forventninger til f. eks. den 
intenderede kommunikationssituation, til modtagerforhold, hensigtsmæssige teksthenvisninger og 
egnede fremstillingsformer, som tilsvarende indgår i vurderingen; disse vurderingskriterier vil blive 
nærmere beskrevet i det følgende. 
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Modtager og kommunikationssituation 
Fælles for den litterære artikel, kronikken og essayet er, at den intenderede modtager er den litterært 
og almenkulturelt interesserede læser. Som anført ovenfor skal eleven således forestille sig at skrive 
”en publikation af almen interesse” i et forum, hvor læseren er lydhør, men uden forudgående viden 
om emnet. Fremstillingen skal derfor kunne følges uden kendskab til materialet. 

Det materiale, som indgår i besvarelsen, skal altså præsenteres som en naturlig del af 
fremstillingen og som en forudsætning for, at læseren kan følge skribentens efterfølgende 
behandling. Materialet må derfor ikke omtales indforstået eller med henvisninger, som for læseren 
er uklare, f.eks. af typen ”I tekst 1 står der at..”. 

En anden følge af de givne rammer for kommunikationen er, at noter (fodnoter eller slutnoter) 
ikke er naturlige i fremstillingen. I andre opgavetyper i gymnasiet skal eleverne kunne opfylde 
kravene til den videnskabelige fremstilling og afhandling, f. eks. i dansk-/ historieopgaven eller i 
studieretningsprojektet. Men fremstillingsformen for prøven i skriftlig dansk er ikke den 
videnskabelige artikel, og derfor er noter uhensigtsmæssige. Det betyder imidlertid ikke, at eleverne 
skal undlade at nævne, hvor de eksempelvis har fundet inspiration til en bestemt tekstfortolkning. 
Det betyder blot, at denne form for dokumentation med fordel kan indarbejdes i selve teksten. 
 

Teksthenvisninger 
I forhold til teksthenvisninger er der en forskel mellem de tre genrer. Dette forhold er forbundet 
med graden af tekst- og emnefokus: Den litterære artikels vigtigste projekt er at foretage en 
tekstnær dybdelæsning og slå ned på passager, der er centrale for forståelsen af tekstens helhed. 
Derfor vil denne genre i højere grad end kronikken og – især – essayet benytte sig af henvisninger 
til den tekst, som analyseres. Af denne grund har tekster, der indgår i opgaver, som skal formidles 
som litterære artikler, linjetæller. 

I kronikken og essayet kan skribenten med fordel citere centrale, korte passager fra opgavens 
materiale, men det er ikke praksis i kronik og essay at give linjehenvisninger. Tekster, der indgår i 
kronik- og essay-opgaver, vil derfor ikke være forsynede med linjetæller. 
 

Layout 
Det er ikke hensigten med den danske stil, at eleverne skal opsætte besvarelserne ud fra 
journalistiske kriterier. 

Rubrikken, overskriften, er givet i alle opgavetyper, og den skal bruges. Det er muligt at benytte 
underrubrik og mellemrubrikker i den litterære artikel og i kronikken, hvorimod disse brud vil virke 
forstyrrende i essayet. Det er vigtigt at understrege, at der ikke ligger forventninger til, at eleverne 
bruger mellem- og underrubrik i litterær artikel og kronik. Hvis disse virkemidler kan kvalificere 
fremstillingen og understrege dens fokus, kan de benyttes, og de må vurderes positivt. Det trækker 
ikke op i vurderingen, hvis eleven har brugt tid på at sætte sin besvarelse op i spalter eller på anden 
måde artikelagtigt. På den anden side trækker det heller ikke ned, så længe det ikke virker 
forstyrrende på læsningen. Og for nogle elever øger spalteopsætningen deres bevidsthed om den 
intenderende formidlingssituation. 
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Sprog og fremstilling i de tre genrer 
Undervisningsvejledningen fremhæver, at fremstillingen i en besvarelse skal være 
sammenhængende og med klart fokus. I vurderingen af den enkelte besvarelse vil det være naturligt 
at vurdere den indholdsmæssige sammenhæng (kohærens) og den sproglige sammenhæng 
(kohæsion). 

Et andet forhold, som understreges i undervisningsvejledningen, er at fremstillingen skal have 
progression. Den simpleste form for progression er bevægelsen fra det konkrete eller enkle mod det 
abstrakte, sammensatte eller det almene og generelle. Men det er værd at bemærke, at elever også 
kan vælge en komposition, som f.eks. i begyndelsen fremhæver et overordnet synspunkt i form af 
en påstand for derefter at gå tilbage og bygge fremstillingen op som en argumentation for denne 
påstand – andre kompositionsformer er naturligvis også mulige. Det væsentlige er, at fremstillingen 
demonstrerer en formbevidsthed og en bevidsthed om, hvorledes læseren kan få del i en 
sammenhængende tankegang i forlængelse af den stillede opgave. 

Centralt er det også, at valget af komposition såvel som sprogtone bør være tilpasset den genre, 
besvarelsen tilhører. Det vil således være uhensigtsmæssigt og udtryk for en mangelfuld genre- og 
formidlingsbevidsthed at anvende en essayistisk overvejende form – sprogligt såvel som 
kompositorisk – i en litterær artikel med fokus på fortællerforhold. På tilsvarende vis skal eleverne i 
essayets reflekterende og afsøgende emnebehandling undgå den mere firkantede og stringente ’på 
den ene side på den anden side’-argumentationsform, der bør have sin naturlige plads i kronikkens 
diskussionsdel. Som lærere og censorer skal vi have blik for, om elevernes genrebevidsthed 
afspejler sig i besvarelsernes sprog, stil og komposition.     
 
 

4. Genrerne hver for sig 
 

Fremstillingsformer 
I vurderingen af en besvarelse er genren og dens karakteristiske fremstillingsformer centrale. I kort 
oversigtsform kan genrerne beskrives således:  
 
Litterær artikel  Kronik  Essay  
præsenterer  
analyserer  
dokumenterer  
fortolker  
perspektiverer  

præsenterer  
redegør  
karakteriserer  
diskuterer  
argumenterer  
konkluderer  

præsenterer/åbner  
afsøger  
undersøger  
overvejer  
reflekterer  
afrunder  

 
De fremhævede stikord nævnes eksplicit i opgaveformuleringerne, mens de øvrige kan være en 
slags pejlemærker for, hvad der endvidere er centralt for de tre genrer og for vurderingen af 
besvarelser. 
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I det følgende gives et forsøg på at afgrænse de tre genrer. Hver afgrænsning efterfølges af en 
læsning af en besvarelse til 12, hvor der leveres et bud på, hvad vi bør forvente af den fremragende 
danske stil. Læsningen vil fokusere på, hvordan eleven honorerer kravene om: 
  

- Genrebevidsthed og -beherskelse  
- Formidling  
- Danskfaglig viden og metode 
- Fokus 
- At bevæge sig fra konkret til abstrakt 

 
Stilene stammer alle fra den skriftlige sommereksamen 2010, og de kan findes i vejledningens 
appendiks. Her er også en mere oversigtspræget vurdering af besvarelserne, hvor der i stikordsform 
bliver slået ned på de mest centrale elementer inden for vurderingskriterierne skriftlig fremstilling, 
emnebehandling og danskfaglig viden/metode. 
 

Den litterære artikel 
Den litterære artikel har som sit centrale indhold en analyse og fortolkning af en eller flere tekster. 
Forventningen er her, at eleven er i stand til at arbejde metodisk med materialet og fremstille klart 
og sammenhængende, så læseren kan følge bevægelser fra konkrete iagttagelser til mere abstrakte 
synteser og fortolkninger. Forventningen er ligeledes, at eleven er i stand til at benytte centrale 
analysebegreber, så analysen bliver præcis og fagligt funderet. Dette kunne f.eks. gælde anvendelse 
af viden om synsvinkelbrug og fortællerpositioner i epik eller evnen til at skelne mellem forskellige 
former for stilistiske virkemidler.  

I den litterære artikel indgår som oftest en perspektivering, hvor viden fra fagets kernestof skal 
inddrages. Opgaveformuleringen indeholder da et eksplicit krav om perspektivering; denne er som 
hovedregel retningsbestemt, f. eks.: ”Giv en genremæssig perspektivering” eller ”Giv en 
litteraturhistorisk perspektivering”. Det er vigtigt at pointere, at perspektiveringskravet især er med 
for at sikre, at alle elever er bevidste om, at de forventes at tænke det højeste taksonomiske niveau 
ind i deres læsning. Derfor er perspektiveringskravene, som det fremgår af afsnittet Opgaverne: 
Standardkrav og standardformuleringer, meget rummelige i deres udformning. Skønt elevernes 
råderum er stort, er det imidlertid centralt, at de lader perspektiveringen - uanset hvordan de griber 
den an - udspringe direkte af deres litterære analyse. Ufordøjede litteraturhistoriske brokker tæller 
f.eks. ikke positivt. Det skal altså indgå i vurderingen, hvorvidt eleven er i stand til at inddrage 
viden og stof, som kan åbne og perspektivere analysen og fortolkningen – om der er sammenhæng i 
tankegangen og fremstillingen. En afgørende forudsætning for den gode besvarelse er som nævnt, at 
eleven, inden for de rammer opgaveformuleringen afstikker, har valgt en vinkel på teksterne, der 
motiverer og styrer den samlede fremstilling. 
  
I punktform kan den gode besvarelse karakteriseres således: Besvarelsen … 

- opfylder opgavens krav og anvisninger 
- markerer en vinkel på stoffet 
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- analyserer 
- gør brug af relevant danskfaglig viden 
- har tekstfokus 
- har overblik over materialet 
- går tæt på teksten 
- har blik for tekstens sammensathed 
- dokumenterer, citerer og henviser 
- fortolker på baggrund af analysen 
- perspektiverer ud fra det givne fokus 

 
Læsning af litterær artikel til 12: De gales hjem 
Den litterære artikel indledes noget tungt: ”Tiden kan blive for gammel, og chancer kan blive 
forspildte. Pia Juuls novelle De gales hjem er en skildring af en livslang frygt for at blive indhentet 
af tidens gang og fare vild i forsøget på at finde ud af, hvor man hører til” (l. 1-3). Trods det 
sprogligt set lidt uheldige anslag, slår indledningen præcist ned på det, der er centralt i teksten, og 
som udgør fokuspunktet i den forestående litterære læsning, tiden. Dette bliver fulgt op i de næste 
linjer: ”Kompositionen i historien bygger på fortællerens tilbageblik på sit liv. Fortælleteknikken 
følger og ændrer sig i takt med det skiftende fortælletempo, der forsages af fortællerens personlige 
udvikling, og er således med til at binde formen og indholdet sammen” (l. 3-5). Derved antydes det 
for læseren, at tid, komposition, fortællerteknik og fortælletempo indgår i et komplekst forhold – 
dette forhold bliver retningsgivende for resten af den litterære artikel, hvis primære projekt er at 
afdække den skitserede sammenhæng. Med denne genretypiske indledning giver eksaminanden 
sin læser et klokkeklart udgangspunkt for den videre læsning og demonstrerer derved 
formidlingsbevidsthed såvel som en sikker vinkling.  

Besvarelsen går overbevisende og målrettet i dybden med bl.a. genre (l. 7-9), fortællerforhold 
(l. 15-18), sprog (l. 18-30), miljø (l. 31-35) og tid (l. 50-61), væsentligt er det imidlertid, at de 
analytiske nedslag og den omfattende anvendelse af danskfaglig viden foretages i konsekvent og 
loyal samklang med forståelsen af fortællerens psykologi (eks. l. 39-41 og l. 58-61) og opfattelse af 
tiden. Den litterære artikel leverer således en gradvis, metodisk og klar åbning af teksten, der 
munder ud i en koncentreret konklusion og sammenfatning: 

 
Novellen er ganske kort, og især til en helt livshistorie, men dette er netop også 
tilfældet med det liv, der beskrives i novellen. Livet er kort, og for fortælleren går 
tiden tilmed stærkere og stærkere. På samme måde forløber fortællertempoet, der 
historien igennem omfavner mere og mere handling på kortere tid. I sin barndom har 
fortælleren set, hvorledes livets cyklus fungerer med børn, unge, voksne og gamle i 
den lille by. Han ved også, at man til sidst ender på plejehjemmet De gamles hjem. 
Fortælleren rammes af en meningsløshed, da han indser, at han ikke hører til i det liv, 
hvor han har forsøgt at passe ind hele sit liv. Byen er ikke hans længere, og hele hans 
fortid kan han ikke længere bygge sit liv på. Som et timeglas, hvor de sidste korn 
synes at løbe ud langt hurtigere end de første, har hans liv været et langt kapløb med 
tiden for at finde den rigtige plads. Ved novellens slutning spørger han, om denne by 
virkelig er der, hvor han hører til. Spørgsmålet står ubesvaret og indikerer dermed, at 
han står ved en skillevej, hvor tiden er inde til at vælge hvilket liv, han vil have, hvis 
han skal nå det, før det er for sent (l. 77-88) 
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Sammenfatningen vokser helt naturligt frem af den foregående analyse og leverer en skarp, præcis 
og både genre- og formidlingsbevidst opsamling af læsningens væsentligste pointer. 

Udover at være både genre- og formidlingsbevidst er eksaminanden, som vi så ovenfor, 
kendetegnet ved at kunne anvende et bredt, nuanceret og relevant danskfagligt begrebsapparat i 
et velovervejet og fokuseret forsøg på at forstå teksten og blotlægge denne forståelse for læseren. 
Et af de tydeligste eksempler herpå finder vi i flg. passage: 

 
Den retoriske stil underbygger fraseologien som personlig beretning, idet sproget har 
træk af talesprog. Dette kommer til udtryk ved den til tider ulogiske sætningsstruktur 
med mange indskudte sætninger samt den hyppige brug af sætningskoblere, der er 
nogle af kendetegnene ved det talte sprog. Dette ses eksempelvis i linje 3: "Der boede 
Ragna, som var ung, da jeg var dreng, og hendes søn, der hed Ingeman, som jeg 
legede med dengang, selvom han var tosset". Her bindes sætningen med tilhørende 
indskudte sætninger sammen af både additiv- ("og"), temporal- ("da") og adversativ 
kobling ("selvom"). Fortælleteknikken udvikler sig dog i takt med, at hovedpersonen 
bliver ældre. Da begynder en mere logisk orden på rækkefølgen af informationer i 
sætningerne, og interpunktioner som kommaer med tilhørende sætningskoblinger 
skiftes ud til fordel for et hyppigere forbrug af punktummer. Den retoriske skrivestil 
er nu ikke længere lige så præget af talesprog, men virker i højere grad reflekterende, 
som man ligeledes oplever fortælleren blive det i takt med tidens gang. Pia Juul 
understreger således novellens indholdsplan ved at lade den underbygges af den 
retorisk stilistiske komposition. 

 
Her ser vi, hvordan ”fraseologien som personlig beretning” dygtigt føres videre til en sproglig 
næranalyse. Den sproglige analyse udvides til en betragtning over fortælleteknikken; denne leder 
os ind i en præcis karakteristik af forholdet mellem novellens form og indhold, der ubesværet 
kobles sammen med tiden som fænomen i tekstens univers. Analysens stramme komposition og 
naturlige progression fastholder læserens forståelse af et ganske komplekst forhold i teksten – på 
selvfølgelig vis bevæger læsningen sig fra konkret til abstrakt, og læseren følger velvilligt med.  

Eksaminanden demonstrerer ikke blot en formidlingsmæssig læserbevidsthed, men også en 
bevidsthed om læseren som aktør i tekstens narrative struktur: 

 
Frustrationerne breder sig, og [fortælleren] hvisker en dag i sin kones øre, at 
han vil brøle, når hun dør, men at han en dag vil lære at leve uden hende, og 
derfor må blive nødt til at flytte derfra. Med denne varsling leger Pia Juul med 
læserens tillid til forfatterens troværdighed ved at lade ham forudsige sin egen 
fremtid, som var han en alvidende fortæller. Læseren sættes imidlertid ind i 
den bange anelse, som fortælleren af mystiske årsager også har. Både 
fortælleren og læseren sidder da med en underlig fornemmelse omkring at 
have denne viden, der for begge parter er nyttesløs. Læseren er som 
fortælleren passiv og kan ikke gøre noget ved hverken tidens eller novellens 
gang. 

 
Igen ser vi, hvordan perspektivet udvider sig fra den helt konkrete tekstiagttagelse til først en 
analyse af det komplekse – og mere abstrakte – forhold mellem fortæller, læser og forfatter, 
dernæst en diagnose af læserens hjælpeløshed i forhold til det – endnu mere abstrakte – 
fænomen: tid. 

Denne litterære artikel skal have 12 for sin fremragende og fokuserede analyse og fortolkning, 
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sin modne brug af danskfagets viden og metoder samt for en genre- og formidlingsbevidsthed, 
der i den samlede vurdering vejer tungere end et til tider lidt uelegant og ikke helt fejlfrit sprog.     
 
 

Kronikken 
Kronikken har som det centrale et emne eller en tekstlæsningsform knyttet til danskfagligt 
kernestof. Til opgaven hører en eller flere tekster eller billeder. Eleven skal redegøre for 
synspunkterne, evt. sammenholde synspunkter og karakterisere argumentationsformen i 
tekstmaterialet. I vurderingen indgår, om eleven i forlængelse af den stillede opgave kan slå ned på 
centrale og karakteristiske træk og kan redegøre præcist og sammenhængende. Kronikken skal 
desuden indeholde en diskussion. Diskussionen skal først og fremmest være en neutral og 
argumenteret afvejning af emnet eller problemstillingen, men bør også være personlig i den 
forstand, at eleven vælger synspunkter, som ikke er repræsenterede i materialet, og som derfor kan 
være elevens egne. Kravet er alene, at der argumenteres, og at der argumenteres overbevisende og 
på et fagligt grundlag. Som tidligere anført lægger ikke alle emner op til en dansk-faglig diskussion, 
den faglige vinkel skal derfor afstemmes efter emnet og det valgte fokus.  I vurderingen skal indgå 
en vægtning af, i hvor høj grad dette lykkes, og i hvor høj grad diskussionen formår at overbevise. 
Desuden vurderes det, om eleven kan inddrage vedkommende stof eller eksempler i diskussionen. 
 
I punktform kan den gode besvarelse karakteriseres således: Besvarelsen … 

- opfylder opgavens krav og anvisninger 
- redegør og karakteriserer 
- gør brug af relevant danskfaglig viden 
- har emnefokus 
- har overblik over materialet 
- slår ned på træk, som er centrale for emnet 
- dokumenterer 
- diskuterer problemstillinger, som er centrale for emnet 
- argumenterer 
- konkluderer 

 
Læsning af kronik til 12: Ironi i det offentlige rum  
Kronikken giver med de indledende linjer ”Kan for meget ironi gøre personers budskaber mindre 
værd? Det er et spørgsmål, som vi må stille og reflektere over i et samfund, hvor brugen af ironi i 
høj grad er til stede i forskellige medier i det offentlige rum” en helt overordnet og klar 
præsentation af emnet. Det indledende brede fokus snævres i løbet af de første 19 linjer gradvist 
ind, så læseren introduceres til den konkrete ’sag’ (”Simon Kvamm udtaler, at han er sin 
generations talsmand” (l.11-12)), teksten (l. 15) og tekstens to hovedsynspunkter (l. 16-19). Denne 
indledning er af flere grunde eksemplarisk: 1) den afspejler både formidlings- og 
genrebevidsthed ved at fange læserens interesse og give en præcis og skarp præsentation af 
emnet, 2) den bevæger sig overbevisende fra det abstrakte til det konkrete, 3) den angiver et 
klart fokus, både for kronikken (l. 1-3) og for redegørelsen (det præcise nedslag på de to 
hovedsynspunkter). 
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Fra linje 23 udfører eksaminanden en kombineret redegørelse for tekstens synspunkter og 
karakteristik af tekstens argumentationsform. Det kan være en krævende praksis – mange 
foretrækker at holde redegørelse og karakteristik adskilt – og dette må nok anbefales de fleste. Men 
eksaminanden udfører sin tekstgennemgang med stor dygtighed. Først og fremmest er både det 
redegørende og det karakteriserende kendetegnet ved præcision og ved en evne til at slå ned på helt 
centrale tekstpassager (l. 28-57); derved demonstrerer eksaminanden endnu engang god og moden 
genrebeherskelse. Samme passage er imidlertid også båret af en personlig tone, hvor 
eksaminanden lader sine egne holdninger komme til udtryk, uden at det dog overskygger 
redegørelsen og karakteristikken og slår over i en diskuterende stil:  

 
I forbindelse med "Drengene fra Angora" kommer Gotfredsen også med en meget 
personlig påstand vedrørende komik: "Disse tre drenge var imidlertid ikke særligt 
samfundsbevidste, men snarere temmelig målrettede i dyrkelsen af det spøjst 
afvigende, hvilket i længden kan skabe en vis tomhed i komikken". Dette udsagn 
klæder ikke den overordnede argumentations troværdighed, da dette udsagn mest af 
alt fremstår som en nedværdigelse af Simon Kvamm som komiker. Dette peger 
desuden på en gennemgående tendens i argumentationen, nemlig at næsten alle 
personer og medier, som bliver nævnt, er inden for satire- og komikverden (l. 28-36) 

 
Udover at dissekere teksten og belyse svagheder ved forfatterens argumentation giver den citerede 
passage læserne et fingerpeg om, i hvilken retning vi – og kronikken – bevæger os. Den er således 
udtryk for både formidlingsbevidsthed og et skarpt fokus. 

Den kritiske tekstlæsning følges op i diskussionen, der i l. 83-84 for alvor skydes i gang med en 
let varieret gentagelse af det indledende spørgsmål: ”Er det så rigtigt, at personer som bruger ironi 
er utroværdige og useriøse, når det handler om at skulle tale på vegne af sin generation?”. Hermed 
tilkendegiver eksaminanden både en klar sammenhæng med det foregående (fokus) og et klart 
udgangspunkt for det følgende (formidling). Denne konsekvente og velovervejede brug af 
retoriske spørgsmål er udtryk for en moden genrebevidsthed. I diskussionen sørger eksaminanden 
vha. løbende citater for aldrig at miste tekstmaterialet af syne, men er samtidig dygtig til at bruge 
forlægget som afsæt for et bredere udblik. Diskussionen næres således snarere end den hæmmes af 
teksten: 

 
Det er som om Gotfredsen hævder, at når man først en gang har benyttet ironi, er man 
fanget i en nærmest "dæmonisk" virkelighed. Og denne absurditet er også gældende 
for det tredje hovedsynspunkt om, at Simon Kvamm må igennem en renselsesproces 
for at kunne komme til at bliver talsmand. Desuden nævner Gotfredsen Villy 
Søvndal, men Søvndal kommer næsten til at virke som en stor gendrivelse af 
synspunkterne. Søvndal bruger ironi, men ingen er da i tvivl om, at han er en meget 
seriøs og troværdig politiker, hvad enten man er socialist eller ej (…) 
Ikke desto mindre er kronikken relevant og kommer med vigtige pointer som i den 
første linje: "Man bør altid være opmærksom, når en person udråber sig selv til at 
være sin generations talerør". 
Dette er en vigtig og rigtig påstand i værdidebatten i kølvandet på Simon Kvamms 
selvudnævnelse som talsmand for sin generation og i et demokrati generelt. 
Der melder sig dog hurtigt en anden væsentlig problemstilling og kritikpunkt i 
kronikken, nemlig hvad det overhovedet vil sige at være sin generations talsmand, og 
om man kan udnævne sig selv eller andre til at være det (l. 92-114) 
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Tonen er personlig og skarp, men ikke desto mindre demonstrerer eksaminanden en god evne til 
både at gå i konstruktiv dialog med teksten og hæve sig over emnet og se problemstillingen fra 
flere forskellige vinkler. Denne nuancerede argumentationsform er endnu et udtryk for 
eksaminandens veludviklede genrebeherskelse og dygtige formidling af sine synspunkter. 
Samtidig forløber diskussionen som en velovervejet vekselbevægelse mellem det konkrete 
(teksten, Simon Kvamm, Villy Søvndal) og det abstrakte (værdidebat, spørgsmålet om man kan 
være talsmand for en generation). Forsøget på at sætte emnet i relation til værdidebatten viser 
samtidig overblik over den aktuelle debat og dermed et fagligt overskud, der ligger lidt udenfor de 
snævert danskfaglige grænser. 

Hvordan kommer så eksaminandens danskfaglige evner til udtryk? Først og fremmest ytrer de 
sig gennem en præcis og moden tekstforståelse og en metodisk og fokuseret åbning af teksten. 
Arsenalet af danskfaglige begreber er relativt begrænset: synspunkt/påstand, belæg, gendrivelse, 
argumentationskæde, generalisering, appelformer, logos og etos. Meget afgørende er det 
imidlertid, at disse begreber bruges med stor sikkerhed og alle tjener et helt klart og 
gennemskueligt formål i forhold til kronikkens samlede projekt. Begreberne er det værktøj 
eksaminanden bruger i sin forståelse, formidling og kritik af teksten.  Det kan være en vigtig pointe 
i den daglige undervisning: Det er bedre at bruge få, elementære begreber præcist og målrettet, end 
at bruge mange begreber i retnings- og formålsløs kredsen om teksten og emnet.   
 
 

Essayet 
Essayet tager ligesom kronikken udgangspunkt i et emne, og der hører til opgaven en eller flere 
tekster eller billeder. Essayet har et danskfagligt udgangspunkt, men eleven sætter i høj grad selv 
dagsordenen. Det materiale, som nævnes i opgaven, skal præsenteres og behandles ud fra det, der er 
fokus i essayet, men der er ingen krav om f.eks. udtømmende analyse eller nærlæsning af centrale 
tekstpassager. Til gengæld betyder de overordnede krav til emnebehandlingen, at eleven ikke kun 
implicit kan inddrage tekstmaterialet til opgaven. Det skal altså være klart for læseren hvor og 
hvornår, der tages udgangspunkt i tekstmaterialet, det inddrages eller der perspektiveres til det. Der 
er for eleven væsentlige frihedsgrader mht. hvordan tekstmaterialet inddrages, men det skal ikke 
gøres skjult, hentydet eller implicit. I overvejelserne over og undersøgelserne af emnet kan eleven 
overskride de snævre danskfaglige grænser. I vurderingen indgår, om eleven fokuserer på og 
udvælger centrale dele af materialet, om eleven selv tilføjer interessante og vedkommende 
overvejelser eller undersøgelser, og om fremstillingen har en klar linje og fokus. Essayet peger ikke 
frem mod en egentlig konklusion, men må have en afrunding, gerne med mere åbne overvejelser og 
pointer. 
 
I punktform kan den gode besvarelse karakteriseres således: Besvarelsen … 

- opfylder opgavens krav og anvisninger 
- undersøger, reflekterer 
- har emnefokus 
- har overblik over materialet 
- tager afsæt i materialet 
- udnytter det i refleksioner 
- inddrager egne overvejelser/andet stof 
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- afrunder i en åbning, hvor læseren kan fortsætte refleksionerne 
 
Læsning af essay til 12: Computerspil og dannelse 
Essayet begynder på denne måde:  

 
Uddraget fra Bo Kampmann Walthers kronik indledes med spørgsmålet: "Kender du 
ham, der bare elsker computerspil?" Mit eneste svar kan kun være et utvetydigt og 
rungende ja! Jeg ser ham hver eneste dag. Han sidder i min klasse og i det S-tog jeg 
tager. Han kigger på mig fra reklamesøjlerne, og han befinder sig i min stol (l. 1-4) 

 
Denne indledning rummer både svagheder og kvaliteter. Svagheden ligger i den uelegante 
præsentation af teksten. Det giver et noget vagt anslag, der kun i ringe grad stimulerer lysten til at 
læse videre. Til gengæld er det en styrke, at eksaminanden straks herefter positionerer sig i forhold 
til teksten og angiver sit personlige udgangspunkt for de forestående overvejelser og refleksioner. 
Sprogligt finder essayet også sit naturlige leje med den anaforiske triade (”Han sidder… Han 
kigger… han befinder sig…”). Denne anvendelse af sprogets poetiske muligheder vidner om 
genrebevidsthed; samtidig bliver vi elegant ledt fra den ubestemte ’han’ og ind i det skrivende 
subjekt. Her udfoldes således en formidlingsbevidsthed, som savnedes i l.1-2. 

Også på et andet punkt besidder det indledende afsnit en styrke: I l. 6-9 opridses det centrale 
modsætningspar i teksten og i hele debatten omkring computerspil og dannelse, modsætningen 
mellem ”den omvendte kasket” og ”tweedjakken”. Eksaminanden vælger at lade denne dikotomi 
udgøre en art gennemgående stillads eller rygrad for essayet, dels ved flere gange at genbruge 
metonymierne (l.26-27, 85, 99, 129), dels ved at udlede en række beslægtede modsætningspar (ung 
– gammel, for computerspil – imod computerspil, overfladisk lærdom – klassisk dannelse, 
overflade – dybde). Eksaminanden lader med stor konsekvens sine refleksioner og overvejelser 
udspringe af og centrere om denne bærende dikotomiakse. Dette sikrer sammenhæng og fokus 
såvel som spændvidde og bredde i det problemfelt, eksaminanden kan operere i. Det giver 
refleksionerne både substans og indre sammenhængskraft og er således udtryk for en god 
genrebevidsthed. Genrebevidstheden afspejles også i den overbevisende afrunding, hvor ”den 
omvendte kasket” og ”tweedjakken” forløses fra et enten-eller til et både-og:  

 
Sindets rene tavle findes ikke til et emne, der så ofte debatteres i offentligheden. Der 
er altid skrevet noget på denne tavle, om det så blot er små karikerede tegninger. 
Derfor er det vigtigt; at man engagerer sig personligt i noget, der optager så stor en 
del af medie- og debatbilledet. Det er dog samtidig af afgørende betydning, at man 
forholder sig kritisk til emnet. Jeg tror derfor ikke at vi skal møde spillene upåklædte, 
men at vi skal gå til computerspillene iført både tweedjakke og omvendt kasket (l. 
124-129) 

 
Afslutningen leverer ikke en nagelfast konklusion, men er netop en afrunding der antyder, at 
skribenten har skrevet sig frem mod en grad af erkendelse. Igen ser vi, hvordan eksaminanden 
anvender troper (vel klichéfyldte, måske) - begge dele er udtryk for en sikker beherskelse af 
genren. 

En anden styrke ved essayet er dets fine bevægelser fra det konkrete, f.eks. omtalen af 
specifikke computerspil (Call of Duty l. 36-40) og World of Warcraft (l.82-91)), til det abstrakte. 
Et eksempel herpå finder vi i denne passage: 

 
For nylig hældte computerspillet Call of Duty benzin på debatten ved at konstruere et 
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scenario, hvor spilleren var nødt til at skyde dusinvis af civile ned med koldt blod, så 
spilleren kunne opretholde en under cover-identitet. Dette eksempel hører til et af de 
grelleste, jeg har mødt, men betyder det, at mediet skal skyes som pesten? Skal der 
opstå hetz og lynchstemning overfor hele genren, blot fordi enkelte spil går over 
stregen? 
Hvis man drager en parallel til litteraturens verden, finder man adskillige eksempler 
på uhyrligheder af endnu større grad. Nationalromantikkens forherligelse og 
idyllisering af krig og død samt Horats' bemærkninger om det herlige og ærefulde ved 
at dø for fædrelandet har utvivlsomt sendt tusinder af unge mennesker i døden. På 
samme måde finder man grusomheder i Det Futuristiske Manifests tanker om krigen 
som denne verdens eneste hygiejne og Adolf Hitlers Mein Kampfs antisemitiske 
budskaber. Dette er alle eksempler på hvilke groteske og bestialske tanker, der er 
kommet ud gennem bøgernes verden, men betyder det at litteraturen står overfor 
samme beskyldninger som computerspillene? Nej, og det bliver med det samme 
interessant at spørge: Hvorfor? (l. 36-48) 

 
Eksaminanden udvider perspektivet fra det konkrete computerspil til et helt overordnet, abstrakt 
spørgsmål, der opholder sig ved forskellen mellem computerspil og bøger. Der gøres også god og 
velovervejet brug af retoriske spørgsmål, der dels fungerer som opsamlende platforme, hvorfra 
overvejelserne og refleksionerne kan fortsætte, dels på pædagogisk vis fastholder læserens fokus. 
Citatet afspejler således genre- og formidlingsbevidsthed; eksaminanden inddrager desuden en 
række (dansk)faglige begreber, navne og titler og demonstrerer dermed sin evne til at løfte emnet 
ind i en større, mere universel kontekst.  

Essayet synes i det hele taget indlejret i en solid kulturhistorisk forståelse (bl.a. med 
henvisninger til Sokrates (l. 50), Goethe (l. 58), Platon (l. 100) og Michael Ende (l. 110)) og præcis 
brug af danskfagets terminologi (f. eks. ”intersubjektiv sproglig forståelse” l.88). Helt centralt er 
det, at den danskfaglige viden udfoldes i samklang med essayets overordnede fokus og ikke blot 
som en larmende demonstrativ kavalkade af hurra-ord. 

Dette er et eksempel på et essay, der ikke er fejlfrit, men som alligevel kvalificerer sig til 
karakteren 12. Trods en svag ansats, et sprog der sine steder bliver klichéfyldt og en lidt for stædig 
tilbagevenden til tekstforlægget, er essayet båret af et stramt fokus, et sikkert (dansk)fagligt 
overblik og en god genre- og formidlingsbevidsthed.          
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5. Appendiks: Autentiske besvarelser og bedømmelser 
 

De følgende sider indeholder: 

LITTERÆR ARTIKEL: DE GALES HJEM 

• Elevbesvarelse til karakteren 02 
• Elevbesvarelse til karakteren 7 
• Elevbesvarelse til karakteren 12 
• Stikordsbedømmelser af de tre besvarelser 
• Mere detaljerede stikordsbedømmelser af besvarelserne 

KRONIK: DET GODE LIV OG DET SUNDE LIV 

• Elevbesvarelse til karakteren 02 
• Elevbesvarelse til karakteren 7 
• Elevbesvarelse til karakteren 12 
• Stikordsbedømmelser af de tre besvarelser 

KRONIK: IRONI I DET OFFENTLIGE RUM 

• Elevbesvarelse til karakteren 02 
• Elevbesvarelse til karakteren 7 
• Elevbesvarelse til karakteren 12 
• Stikordsbedømmelser af de tre besvarelser 

ESSAY: COMPUTERSPIL OG DANNELSE 

• Elevbesvarelse til karakteren 02 
• Elevbesvarelse til karakteren 7 
• Elevbesvarelse til karakteren 12 
• Stikordsbedømmelser af de tre besvarelser 

LITTERÆR ARTIKEL: DEN JØDISKE HUSTRU 

• Elevbesvarelse til karakteren 02 
• Elevbesvarelse til karakteren 7 
• Elevbesvarelse til karakteren 12 
• Stikordsbedømmelser af de tre besvarelser 

 



Prøvemateriale,	  sæt	  1	  	  -‐	  Maj	  2010	  

	  
Tekster	  

1. Pia	  Juul:	  De	  gales	  hjem	  

2. Sinne	  Smed:	  Ret	  til	  at	  leve	  usundt?	  

3. Sørine	  Gotfredsen:	  Den	  forkerte	  talsmand	  

4. Bo	  Kampmann	  Walther:	  Computerspil	  er	  vor	  tids	  medie-‐sorteper	  	  

5. Bertolt	  Brecht:	  Den	  jødiske	  hustru	  

Billeder	  
Tegning	  af	  Claus	  Bigum,	  illustration	  til	  Sørine	  Gotfredsen:	  Den	  forkerte	  talsmand,	  Berlingske	  Tidende	  den	  19.	  juli	  
2009.	  	  

Foto	  fra	  Daily	  Mails	  webudgave	  den	  5.	  december	  2007	  som	  illustration	  til	  artikel	  om	  børns	  brug	  og	  overfor-‐
brug	  af	  computerspil.	  

	  

Opgaver	  
Du	  skal	  besvare	  én	  af	  opgaverne	  1-5.	  Brug	  opgavens	  titel	  som	  overskrift	  for	  din	  besvarelse.	  

1	   De	  gales	  hjem	  	  
Skriv	  en	  litterær	  artikel	  om	  De	  gales	  hjem.	  Artiklen	  skal	  indeholde	  en	  analyse	  og	  fortolk-‐
ning	  af	  De	  gales	  hjem	  (tekst	  1),	  hvor	  du	  bl.a.	  fokuserer	  på	  kompositionen.	  Giv	  en	  genre-‐
mæssig	  perspektivering.	  
	  

2	   Det	  gode	  liv	  og	  det	  sunde	  liv	  	  
Skriv	  en	  kronik	  om	  det	  gode	  liv	  og	  det	  sunde	  liv.	  Kronikken	  skal	  indeholde	  en	  redegørel-‐
se	   for	   synspunkterne	   og	   en	   karakteristik	   af	   argumentationsformen	   i	   Ret	   til	   at	   leve	  
usundt?	  (tekst	  2).	  Diskuter	  synspunkterne.	  
	  

3	   Ironi	  i	  det	  offentlige	  rum	  	  
Skriv	   en	   kronik	   om	   brugen	   af	   ironi	   i	   det	   offentlige	   rum.	   Kronikken	   skal	   indeholde	   en	  
redegørelse	   for	   synspunkterne	  og	  en	  karakteristik	  af	   argumentationsformen	   i	  Den	   for-‐
kerte	  talsmand	  (tekst	  3).	  Diskuter	  synspunkterne.	  
	  

4	   Computerspil	  og	  dannelse	  	  
Skriv	   et	   essay	   om	   computerspil	   og	   dannelse.	   Du	   skal	   i	   dit	   essay	   tage	   udgangspunkt	   i	  
Computerspil	   er	   vor	   tids	  medie-‐	   sorteper	   (tekst	  4)	  og	  overveje	   spillenes	  betydning	   for	  
børns	  og	  unges	  dannelse.	  
	  

5	   Den	  jødiske	  hustru	  	  
Skriv	   en	   litterær	   artikel	   om	  Den	   jødiske	   hustru.	   Artiklen	   skal	   indeholde	   en	   analyse	   og	  
fortolkning	  af	  Den	  jødiske	  hustru	  (tekst	  5),	  hvor	  du	  bl.a.	  sammenligner	  hovedpersonens	  
forskellige	   måder	   at	   kommunikere	   på	   i	   dialogerne.	   Du	   skal	   endvidere	   komme	   ind	   på	  
tekstens	  politiske	  undertoner.	  

	  



De gales hjem, besvarelse til 02 

De gales hjem af Pia Juul er en novelle om vores jeg-fortællers erindringer om hans liv. 

Han tænker tilbage til den tid, hvor han lige var vent hjem til sin barndomsby. Han havde håbet på en 

varm velkomst nærmest, som når en fortabt søn vender hjem. Men der var ikke mange, som bød 

ham hjerteligt velkommen hjem. Vores jeg-fortæller og sin kone Lillian, var flyttet ind i et nyt og gult 

murstenshus. Pia Juul beskriver husene og haverne så levende i sin brug af adjektiver, at det var som 5 

man var der selv. Det ses tydeligt i hendes beskrivelse af Ragnas have, der lå på hjørnet af Algade. 

Beskrivelsen kommer nærmest som en pleonasme "Det var en nydelig have, som lige ud af billedbøger 

med pillede blomsterbede og urterne i pyntelige rækker, snorlige og snoede,' der blev nusset og kælet og 

plejet i den have JJ 

Selve huset var et lille hvidkalket hus. Han tænker yderligere tilbage til den tid hvor han var dreng. For 10 

i lige netop det hus boede Ragna, som var ung da han var dreng. Ragna var mor til Ingeman som jeg-

fortælleren legede med som barn, til trods for at han var tosset. Det afspejlede sig også som voksen, 

hvor Ingeman stadig boede hjemme og altid kun var iført kedeldragt. 

Selvom de var barndoms venner blev det til mere end blot et nik da han hilste på Ingeman. Det viser 

igen at det ikke var den varmeste velkomst vores jeg-fortæller fik. 15 

Selv i hans barndomshjem boede der fremmede. Han funderede noget skeptisk over, hvorfor huset ikke 

havde beholdt hans forældres navn. 

Hans forældre boede nu på "De Gamles hjem" eller "De gales hjem" for M'et på skiltet over hjemmet 

var faldet ned. Det havde det været lige så længe vores jeg-fortæller kunne mindes. Han springer nu 

frem i hans erindring til hvor den oprindeligt startede. 20 

Alt var nu forandret. Det der var marker og enge var nu omdannet til et netværk afveje. Allerede den 

første dag de boede der startede børn i skole og derfor også Bitten, der var parrets datter. 

Dette gav tid til jeg-fortælleren og Lillian tid til at få pakket ud. De lykkedes lige præcis og få plads til 

det hele og Lillian var glad. De grinede og kyssede. Alt var i skønneste harmoni. 

Bitten havde endda så tidligt som første dag en skolekammerat med hjem. 25 

Man kan i et tilbageblik se at alting tegnede sig lyst. Nu går jeg-fortælleren så ind griber fast ni 

Lillian, tager hende om livet og satte hans mund helt ind i hendes øre. Her bruger Pia Juul en 

epanalepsis: "En dag,' en dag vil jeg stå nede ved Ragnas hus og banke mit hoved ind i den kalkede 

mur og skrige af sorg over, at du er død" 



Her går jeg-fortælleren så ind og forudsætter at han tilbage i hans erindring godt vidste hvad fremtiden 30 

ville byde. 

Men hvordan skulle han kunne vide at hun ville dø. Han kunne jo ikke se ind i fremtiden eller kunne 

han? I hvert fald var det, det som skete. 

Vores jeg-fortæller bliver dog i tvivl om hans erindring er sand. Han tror sjældent at han satte munden 

til hendes øre. "Det var temmelig mange ting, jeg aldrig gjorde, mens tid var" 35 

Det bliver her gjort tydeligt at der er visse ting som han fortryder. Han hjalp heller aldrig Bitten med 

lektierne. Dette kunne have medført at han og Bitten bedre havde forstået sig på hinanden. Men bitten 

er vred på ham og kommer tit og rusker i ham. På dette tidspunkt i han erindring har Lillian været død i 

1 måned. Det har taget så hårdt på vores jeg-fortæller, at han hverken arbejder eller barber sig mere. 

Han lader bare tingene ske og ikke ske. Overlader alt til tilfældighederne. Lillian har nu fået sønnen 40 

Emil. Emil minder vores jeg-fortæller om Lillian. Mørkt hår, samme øjne og samme blik. På trods af 

Emil var hans eneste barnebarn mindede han for meget om Lillian til han kunne holde det ud og råbte 

indvendigt "tag ham væk". 

Det er nu et halvt år siden Lillians død og der er langt om længe kommet liv i vores jeg-fortæller. Dette 

skete helt tilfældigt idet en ny nabo var flyttet til. Ved navn Kirsten. 45 

De besluttede sig for at tage en kop kaffe sammen på trods af hvor usoigneret han var. Der bliver nu 

vendt op og ned på hans ellers så sørgelige tilværelse. De begynder og snakke en del sammen og deres 

forhold udvikler sig. Vores jeg-fortæller er endda gået i gang med at barbere sig igen. 

I starten syntes Bitten det var meget dejligt og hun blev mere glad da hun fandt ud af han snakkede 

med Kirsten. Dog senere rasende, som et udtryk for han var kommet sig for hurtigt over tabet af moren. 50 

Hun ønskede blot at han barberede sig, kig på arbejde og så sørgede. 

Hans forældre var for længst gået bort og det samme med Ragna. Dog var hendes søn Ingeman kommet 

ud på "De Gales Hjem" 

Vi er nu i nutiden og vores jeg-fortæller er nu ude og gå tur med Kirsten. De holder hinanden i hånden. 

De står foran Ragnas tidligere hus og han prøver at forklare hende hvor smuk og idyllisk en have dette 55 

hus havde haft. 

Vores jeg-fortæller spørger Kirsten om de ikke skal jeg flytte væk sammen. Kirsten syntes dog at det er 

bedre at blive her. 

"Du er født her, din datter bor her; du kender alle, det er her du hører!" 



Vores jeg fortæller er noget tvivlende og spørg: "Er det? Synes du virkelig det?" 60 

Pia Juul slutter herved sin novelle med en Apostrofe. For var det nu virkelig her han hørte til? 

For at besvare det retoriske spørgsmål, mener j eg ikke at det var her han hørte til. Fordi hvor godt 

kendte han egentligt alle. Jeg mener ikke han kendte andre. Selv hans datter følte han ikke han kendte 

godt nok. Den så varme velkomst han havde håbet på at ru da han vendte tilbage kom aldrig. I nutiden 

er alle han kendte fra tiden som dreng døde eller anbragt på plejehjem. Måske han selv i virkeligheden 65 

hører til på "De Gales Hjem" 

Genren er en erindring med mange tilbageblik vores fortæller er meget autoritær og malende i sproget. 

Dette gør fortælling sammenhængende. Og virkeligheden lægges frem for læseren. Dette ses tydeligt 

fra starten af teksten, hvor forfatteren Pia Juul er meget malende i hendes sprog og man 

får hver detalje med. Man kan perspektivere denne tekst til Tove Ditlevsens Erindringer. Hvor sproget 70 

er lige så malende og beskrivende. 

Kompositionen i teksten er opbygget så vi starter med hans erindring om tiden hvor ham og Lillian lige 

er flyttet ind. Dernæst springer han endnu mere tilbage i tiden og fokusere nu på den tid hvor han var 

dreng. For så straks og vende tilbage:Til tiden med Lillian igen. 

Vores jeg- fortæller tager nu springet til Lillian død og et halvt år efter. Inden vi til sidst ender i 75 

nutiden. 

 

 



De gales hjem, besvarelse til 7 

Vi ved alle sammen hvor vi hører til, det kan vi føle inderst inde. Men hvad er det der 

sker, hvis man hele sit liv har vidst hvor man hørte til, men så ved et trylleslag bliver 

man i tvivl om man egentlig hører til der, hvor man hele tiden har troet? 

Teksten "De gales hjem " stammer fra novellesamlingen Dengang med hunden fra 2005. 

Teksten tematiserer hvorledes man pludselig kan stille spørgsmålstegn ved sit tilhørssted, 5 

efter at man hele sit liv har ment at kende til hvor man hører til. Fortælleren i teksten 

flytter tilbage til den landsby hvor han er opvokset, tæt på hans barndomshjem. 

Landsbyen har ikke ændret sig meget, men de få ændringer der har været lægger 

fortælleren mærke til med det samme. Personerne i landsbyen er næsten de samme, som 

fra dengang han var barn og endnu boede i landsbyen. Handlingen strækker sig over en 10 

lang periode på mange år. 

Fortælleren er en mand, som fortæller om sit liv. Til dette benytter han flashbacks, 

hvori vi hører om hans barndom, da han boede i landsbyen. Man får et indtryk af at hans 

barndom i landsbyen har været en glad tid, han havde en ven, som han legede med, og 

den omkringliggende natur var skøn. Fortælleren vender tilbage til landsbyen med sin 15 

kone, Lillian, og deres barn, Bitten. Vi får fortalt at de er flyttet fra Ærø, og at Bitten var 

en kvik pige i skolen da de boede på Ærø. Dette er det eneste fortælleren fortæller 

læseren om hans liv uden for landsbyen, det kan synes at fortælleren ikke selv mener, at 

hans liv uden for landsbyen har haft megen betydning siden vi ikke hører om det. 

Fortælleren giver mest læseren informationer om hvorledes landsbyen har set ud og 20 

hvordan den nu ser ud, og hvorledes landsbyens beboere handler. Han fortæller om sine 

egne følelser, og hvordan han oplever andres følelser. 

I novellen bliver Ragna og hendes søn Ingeman omtalt. Ragna og Ingeman bor i et 

lille hvidkalket hus med en lav hæk foran, huset ligger på den gade hvor fortælleren også 

lige har flyttet ind. Ingeman og fortælleren legede sammen som børn, også selvom 25 

fortælleren vidste at Ingeman ikke var helt normal, han beskriver ham som værende 

tosset. Men det lader ikke til, at det generede fortælleren at Ingeman var tosset. Men når 

fortælleren så vender tilbage til landsbyen, og Ingeman stadig bor hos sin mor, og går 

rundt med en kedeldragt på og ordner haven, så er det som om at fortælleren har ændret 

sin mening om Ingeman, det bliver beskrevet således i teksten på side 4 linie 7-8: 30 



"Der legede jeg som dreng med Ingeman, men nu nikkede jeg bare til ham, da jeg 
kom tilbage til landsbyen" 

1 

Det får læseren til at fornemme at fortælleren måske skammer sig over hans gode og 

velfungerende liv, at fortælleren måske føler et stik i hjertet over at hans barndomsven 35 

ikke er kommet videre i sit liv. Samtidig får læseren at vide at det er fortællerens 

intention at besøge Ragna, men at han ikke får taget sig sammen til det. 

Fortælleren informerer læseren om hvor hans forældre er henne, de bor ikke længere i 

hans barndomshjem, men i stedet bor de på de gamles hjem, men lige siden han havde 

været barn har m'et manglet, og i stedet for står der de gales hjem, som barn synes han 40 

egentlig at dette var ret morsomt. Det får læseren til at føle, at fortælleren så ned på de 

ældre mennesker da han var dreng, men på samme tid legede han med Ingeman som 

var tosset, men vi får ikke et indtryk af at han så ned på Ingeman dengang. 

Fortælleren er en lykkelig mand da han først lige er flyttet tilbage til landsbyen, han 

har sin kone og sit barn med sig, og alt ser ved første øjekast ud til at blive en succes. 45 

Men det første bump på deres ellers så perfekte vej var Bittens første skoledag, Bitten har 

svært ved at følge med i på hendes nye skole. Men det lader ikke til at det bekymrede 

fortælleren dengang, nu fortryder han dog at han ikke hjalp hende med sine lektier. Han 

har et dårligt forhold til sin datter, og han mener måske at forholdet kunne have været 

forbedret, hvis han havde tilbragt mere tid med hende da hun var barn, og hjulpet hende 50 

med hendes problemer. Der opstår ingen tvivl om at fortælleren holder af sin familie, 

hans kone betyder meget for ham. Lillian dør da de har boet i landsbyen i mange år, dette 

kan vi antage fordi Bitten er voksen og har fået en søn. Lillians død er et meget stort tab 

for fortælleren og han bryder psykisk sammen. Hans tilstand bliver beskrevet således på 

side 5 linie 58-59: 55 

"Jeg gik ikke på arbejde, jeg barberede mig ikke, jeg sad i huset og lod ting ske og ikke 
ske. " 

Fortælleren er alt for optaget af sine egne sorger til at opdage at hans nabo, Dagmar også 

er død. Han har ikke tænkt på andre end sig selv. Og sådan har det gennemgående være 

hele tiden, han hjalp ikke sin egen datter da hun havde brug for det, men hun kommer 60 

alligevel hver dag og prøver at ruske sorgen ud af ham, endnu engang har han som far 

svigtet Bitten, fortælleren har glemt at det ikke kun er ham, der har mistet sin kone, men 



hans datter har også mistet sin mor. Fortælleren finder dog trøst og begynder at se 

kvinden, som er flyttet ind i Dagmars hus, denne kvinde hedder Kirsten. 

Fortælleren kan ikke lide forandringer i landsbyen, han kan ikke lide at husene 65 

bliver malet andre farver end dem de var dengang han var barn. Det er som om at 

fortælleren ville ønske at tiden i landsbyen stod stille. Hele sit liv har han ment, at han 

hørte til i landsbyen, men pludselig begynder han et stilles spørgsmålstegn ved det. De 

andre beboere i landsbyen var ikke interesserede i at hjælpe ham da han sørgede over sin 

afdøde kone, men han har heller ikke selv på noget tidspunkt vist initiativ eller lyst til at 70 

hjælpe de andre. Fortælleren virker flere steder som en egoistisk person, som kun tænker 

på sig selv. Dette ses bl.a. på side 6 linie 95-97: 

"Vil du ikke flytte langt væk sammen med mig? Sagde jeg. Hun smilede lidt. Langt væk 
gentog hun. Hvor som helst, sagde jeg. Men jeg er jo lige flyttet hertil, sagde hun. 
Her vil fortælleren have sit eget ønske opfyldt, og han tænker ikke engang på at Kirsten 75 

kun lige er flyttet til landsbyen. Som tidligere nævnt så stiller fortælleren spørgsmålstegn 

ved om han stadig bør være en del af landsbyen og om han stadig hører til, den der 

overbeviser fortælleren om at han stadig hører til er Kirsten. Dette gør hun ud fra, hvad 

han fortæller hende om hvorledes han reagerede på sin kones død. Hendes begrundelse er 

at han hører til landsbyen fordi: han er født der, hans datter bor her, og han kender alle i 80 

landsbyen. Men læseren kan også tolke det således at, Kisten mener, at han hører til i 

landsbyen fordi han er ligeså tosset, som alle andre som enten bor der, eller har boet der. 

Måske er det ikke de gamles hus, som er de gales hus, måske er det landsbyen der er de 

gales hus, og fristedet er de gamles hus, som nu bliver kaldt for Plejecenteret. 

Fortælleren stiller muligvis spørgsmålstegn ved om han hører til i landsbyen fordi 85 

alt ændrer sig, intet var som før, og som dengang han var barn. Huse bliver malet i en 

anden farve, naturen bliver til motorveje, beboerne som han har kendt siden han var 

dreng er døde eller blevet flyttet til de gamles hus. Alle forandringerne forvirrer ham, og 

han føler ikke længere at landsbyen er den samme som dengang han var lille. Endvidere 

forventede fortælleren også at landsbyens beboere ville byde han hjerteligt velkommen 90 

hjem, men det var der ikke rigtig nogen som gjorde, og dette kan have været en rigtig stor 

skuffelse for ham. Fortælleren har selv boet på Ærø en række år, og da han flyttede fra 

landsbyen, så kan man mene at landsbyens beboere har givet slip på ham, men selv har 

han ikke givet slip på landsbyen og beboerne i den. Måske havde fortælleren forventet at 



tiden i landsbyen var gået i stå mens han var væk, og han kunne komme tilbage og alting 95 

stadig var som før. Samtidig med at landsbyen har forandret sig, så har fortælleren også 

selv forandret sig. Han startede som barn i landsbyen, så flyttede han væk og bosatte sig 

på Ærø hvor han stiftede familie. Fortælleren vender derefter tilbage til landsbyen, for at 

hans datter skal vokse op i samme landsby, som han selv gjorde. 

Som tidligere nævnt strækker handlingen i novellen sig over en lang årrække. 100 

Novellen er et stort flashback, hvor man hopper lidt frem og tilbage i tiden, først hører 

læseren om at fortælleren, som voksen har købt et hus i den landsby hvor han er 

opvokset. Derefter får læseren information om fortællerens barndom, og om hvordan 

landsbyen så ud dengang han var barn. Dernæst får læseren at vide hvorledes 

fortællerens liv var, da han netop var flyttet til landsbyen med sin kone og sin datter, 105 

denne skildring ender med at fortælleren kommer med en kommentar, som stammer fra 

hans tanker om hvad han kunne have gjort bedre dengang. Derefter kommer læseren ind 

i hans liv igen på et senere tidspunkt, dette er lige efter Lillians død, her er det især hans 

sindstilstand der bliver beskrevet. Efter dette springer vi et halvt år frem i tiden for vi 

møder den nye nabo Kirsten. Dernæst får læseren fortalt hvor de mennesker, som man 110 

har hørt om i hans liv er endt henne, og andre små detaljer om landsbyen bliver også 

nævnt. Efter dette er vi tilbage til Kirsten igen, fortælleren er sammen med Kirsten, og 

han beskriver hvorledes landsbyen var før hun kom til. Dernæst kommer vi til det sted i 

novellen, hvor fortælleren pludselig bliver i tvivl om det han gennem hele sin novelle har 

været så sikker på, nemlig om han hører til i landsbyen, dette overbeviser Kirsten ham 115 

om at han gør. 

Der kan trækkes paralleller mellem denne novelle og en engelsk novelle med titlen 

Home is. Begge noveller handler om en mand, som har problemer med sit tilhørsforhold. 

Fortælleren i De gales hus går dog ikke så vidt som fortælleren i Home is gør. I Home is 

køber den fortvivlede mand lejligheder flere forskellige steder i verden, fordi han prøver 120 

at finde ro et sted, men han kan ikke. Han rejser derfor rundt mellem sine lejligheder, og 

har et forskelligt liv hvert sted med forskellige venner. I De gales hus forholder det sig 

dog ikke således, her har fortælleren kun et hjem og et liv, men han bliver pludselig i 

tvivl om hans liv er sådan som det skal være. Begge disse noveller stammer fra hver sin 

novellesamling. De gales hus stammer fra novellesamlingen Dengang med hunden fra 125 



2005, og Home is stammer fra novellesamlingen The Entrance. 

Tiden går og ting forandrer sig, dette var hvad fortælleren i De gales hus ikke kunne 

indse. Han havde kun en forestilling om hvordan landsbyen, som han hørte til i skulle se 

ud, og han mente at forandringer var noget som burde forbydes i landsbyen. Men tiden 

stod ikke stille i landsbyen og tingene gik sin gang. Selvom fortælleren ikke kan lade 130 

forandringer i sit liv, så bliver han alligevel nødt til at leve med dem. 

 



De gales hjem, besvarelse til 12 

Tiden kan blive for gammel, og chancer kan blive forspildte. Pia Juuls novelle De gales hjem er en 

skildring af en livslang frygt for at blive indhentet af tidens gang og fare vild i forsøget på at finde ud 

af, hvor man hører til. Kompositionen i historien bygger på fortællerens tilbageblik på sit liv. 

Fortælleteknikken følger og ændrer sig i takt med det skiftende fortælletempo, der forsages af 

fortællerens personlige udvikling, og er således med til at binde formen og indholdet sammen. 5 

 

De gales hjem tilhører den litterære genre novelle. Som det er typisk for novellen, er den præget af en 

detaljeret miljøskildring med særligt fokus på en karakter, som indirekte beskrives med en psykologisk 

tilgang i karakteristikken. Den bærer derudover præg af minimalistiske træk i sit korte omfang, 

sin komprimerede behandling af temaet og fattige brug af metaforik. Novellen indledes med 

den optimistiske, nærmest idylliske, frase: "Vi flyttede ind i et nyt, 'gult murstenshus omme bag 10 

hovedgaden". Straks tilkendegives en l. persons-fortæller med det personlige pronomen "vi", 

der fra 3. linje præciseres til at knytte sig til en narrativ karakter ved brug af pronomenet "jeg". 

Yderligere understreges det personlige fortællerforhold i historien gennem de indforståede og 

lokale referencer til" Hovedgaden" og "Algade", som var fortællingen dedikeret til en bekendt 

af fortælleren. Fortællerens modtager virker til at skulle kende ham nok i forvejen til at undlade 15 

en egentlig præsentation, men samtidig have et mangelfuldt kendskab til hans fortid. Læseren 

indtager derfor rollen som denne slags modtager og må selv fortolke, hvem fortælleren er som 

type ud fra hans livshistorie. Den retoriske stil underbygger fraseologien som personlig 

beretning, idet sproget har træk af talesprog. Dette kommer til udtryk ved den til tider ulogiske 

sætningsstruktur med mange indskudte sætninger samt den hyppige brug af sætningskoblere, der er 20 

nogle af kendetegnene ved det talte sprog. Dette ses eksempelvis i linje 3: "Der boede Ragna, som var 

ung, da jeg var dreng, og hendes søn, der hed Ingeman, som jeg legede med dengang, selvom han var 

tosset". Her bindes sætningen med tilhørende indskudte sætninger sammen af både additiv- ("og"), 

temporal- ("da") og adversativ kobling ("selvom"). Fortælleteknikken udvikler sig dog i takt med, at 

hovedpersonen bliver ældre. Da begynder en mere logisk orden på rækkefølgen af informationer i 25 

sætningerne, og interpunktioner som kommaer med tilhørende sætningskoblinger skiftes ud til fordel 

for et hyppigere forbrug af punktummer. Den retoriske skrivestil er nu ikke længere lige så præget af 

talesprog, men virker i højere grad reflekterende, som man ligeledes oplever fortælleren blive det i takt 



med tidens gang. Pia Juul understreger således novellens indholdsplan ved at lade den underbygges af 

den retorisk stilistiske komposition. 30 

 

Allerede fra begyndelsen præsenteres novellens tema i det lokale landsbymiljø, hvor indholdet 

fokuserer på, hvordan tiden går. Med tiden, der ændrer sig, følger forandringer i hovedpersonens liv og 

dermed også i fortællingen. Den episke komposition forløber fra en lykkelig men svunden barndom i 

dette bestemte landsbykvarter til, at hovedpersonen som voksen vender tilbage og slår sig ned for at 

stifte sin egen familie. Han opdager dog straks, at det er svært at gøre sine forældre kunsten efter. Han 35 

melder i novellen "Der var ikke så mange, der sådan bød mig hjerteligt velkommen hjem". Til trods for 

at tidens gang har så godt som elimineret hans barndomsby, der for ham har betydet en direkte parallel 

til hans barndom, forsøger han alligevel at få etableret et familieliv med sin kone og deres datter. 

Problemet vedbliver blot, at alt, hvad han vendte tilbage til byen for ikke findes længere. Den 

forgangne tid har taget alle hans minder med sig, og han føler en meningsløshed, der resulterer i en 40 

drænende passivitet. Han lister op af alle de ting, han ærgrer sig over, ikke at have gjort. Han beskriver 

for sig selv sin inaktivitet med: "Der var temmelig mange ting, jeg aldrig gjorde, mens tid var." 

Frustrationerne breder sig, og han hvisker en dag i sin kones øre, at han vil brøle, når hun dør, men at 

han en dag vil lære at leve uden hende, og derfor må blive nødt til at flytte derfra. Med denne varsling 

leger Pia Juul med læserens tillid til forfatterens troværdighed ved at lade ham forudsige sin egen 45 

fremtid, som var han en alvidende fortæller. Læseren sættes imidlertid ind i den bange anelse, som 

fortælleren af mystiske årsager også har. Både fortælleren og læseren sidder da med en underlig 

fornemmelse omkring at have denne viden, der for begge parter er nyttesløs. Læseren er som 

fortælleren passiv og kan ikke gøre noget ved hverken tidens eller novellens gang. 

 

Konstant cirkulerer novellen om begrebet tid. Hovedpersonen føler, at tiden løber fra ham, og han 50 

bliver derfor særligt bevidst om døden. Han går og betragter de tilflyttendes pleje og pasning af hus og 

have og bemærker kun, hvordan de med deres forhastede handlinger forandrer byen til det værre på 

rekordtid. Det piner ham at se byen og sin fortid uddø og ønsker at flygte, mens der stadig er tid. Han 

ønsker under alle omstændigheder ikke at blive en gal, gammel mand og ende på "de gales hjem", der 

er sidste stop for byens indbyggere. Da han efter sin kones død bliver kæreste med den nytilflyttede 55 

kvindelige nabo, spørger han hende, om ikke de skal flytte så langt væk fra byen, som muligt. Hendes 



syn på sagen er derimod, at: "Du er født her, din datter bor her; du kender alle, det er her du hører til". 

Dette er netop det problem, han kæmper med at løse, inden han bliver for gammel. Da han var barn, 

hørte han naturligt til i landsbyen, kendte dens beboere og var fri af bekymringer om tid. Nu da hele 

byen har forandret sig og hans forældre er døde, ser han ikke så selvfølgeligt, hvor han hører til. Derfor 60 

ønsker han med den ilende tid i bevidstheden at nå at finde ud af det, inden det er for sent. 

 

Pia Juul har valgt at medbringe fortællerens barndom samt at beskrive dette afsnit i en barnlig retorik 

for at vise fortællerens udvikling. Hans fortællestil viser, at han tydeligvis er blevet ældre og han får da 

også voksne oplevelser som at stifte familie og købe hus og tilmed oplever at miste sin kone. Alligevel 

virker han til at mangle en intrapersonel udvikling, der kommer til udtryk ved hans måde at beskrive 65 

hændelser, der påvirker ham. Da han som barnlig fortæller i begyndelsen af novellen beskrev de vigtige 

ting i sit liv, var det med stor ordrigdom, og en nærhed til fortællingen til trods for forholdsvist 

begivenhedsløse beskrivelser. Længere henne i novellen, da han som voksen er flyttet tilbage, beskriver 

han henkastet og følelsesforladt sin kone Lillians død i en underordnet sætning. Han nævner kun 

dødsfaldet, fordi han ved en snak med sin nabo bliver chokeret over hans gamle nabos død: "Hun var 70 

ganske vist meget gammel, men hun var død efter at Lillian var død, og jeg blev så chokeret over, at 

jeg ikke vidste det og ikke. havde set, der var flyttet nogen ind ved siden af, at jeg kom til at invitere 

damen på kaffe". Da novellen fortælles som et personligt tilbageblik må man formode, at den fortælles 

på et tidspunkt efter det episke handlingsforløb. Fortælleren virker til, at huske sit liv som barn langt 

bedre end sit voksne liv nu i tilbageblikket. Der er sket mange ting i hans liv, men hans liv som barn i 75 

byen - det er hans livshistorie. 

  

Novellen er ganske kort, og især til en helt livshistorie, men dette er netop også tilfældet med det liv, 

der beskrives i novellen. Livet er kort, og for fortælleren går tiden tilmed stærkere og stærkere. På 

samme måde forløber fortællertempoet, der historien igennem omfavner mere og mere handling på 

kortere tid. I sin barndom har fortælleren set, hvorledes livets cyklus fungerer med børn, unge, voksne 80 

og gamle i den lille by. Han ved også, at man til sidst ender på plejehjemmet De gamles hjem. 

Fortælleren rammes af en meningsløshed, da han indser, at han ikke hører til i det liv, hvor han har 

forsøgt at passe ind hele sit liv. Byen er ikke hans længere, og hele hans fortid kan han ikke længere 

bygge sit liv på. Som et timeglas, hvor de sidste korn synes at løbe ud langt hurtigere end de første, har 



hans liv været et langt kapløp med tiden for at finde den rigtige plads. Ved novellens slutning spørger 85 

han, om denne by virkelig er der, hvor han hører til. Spørgsmålet står ubesvaret og indikerer dermed, at 

han står ved en skillevej, hvor tiden er inde til at vælge hvilket liv, han vil have, hvis han skal nå det, 

før det er for sent. 

 

 

 



Sommereksamen maj 2010. Litterær artikel: De gales hjem 
 
Opgaveformulering:  
Skriv en litterær artikel om De gales hjem. 
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af De gales hjem (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på kompositionen 
Giv en genremæssig perspektivering 
 

Karakter 02 7 12 
Skriftlig 
fremstilling 

- Mangler indledning 
- Har problemer med syntaks og 

grammatik (eks. l. 4, 20, 27, 73, 75-76) 
- Har tendens til at overtage tekstens 

sprog (eks. l. 26)    
- Løst, ukoncentreret sprog, der sine 

steder truer læserens forståelse (eks. l. 
14, 16, 21-24, 30-31, 34-35, 44-45)  

- Har tendens til at være for indforstået (l. 
23-33) 

- Løs struktur; eksaminanden har svært 
ved at formidle tekstens springende 
komposition 

- Løs afrunding 

- Sproget er overvejende sikkert, men 
eksaminanden begår en række fejl, der 
dog er uden betydning for læserens 
forståelse af teksten (eks. l. 7, 18, 34, 
47, 48) 

- Har tendens til at formulere sig noget 
ordrigt og omstændeligt og med for 
lange sætninger (eks. l. 1-3, 5-6, 17-
19, 25-30, 78-79) 

- Strukturen er overvejende 
tilfredsstillende  

- Overgangene er tilfredsstillende 
- Den litterære artikel lever i alt 

væsentligt op til læserens 
genremæssige forventninger     

- God indledning, der hæver sig fint over 
teksten   

- Formulerer sig sikkert, flydende og 
varieret trods enkelte sproglige fejl og 
løse formuleringer (eks. l. 1, 36-38, 39, 
69-70)  

- Den litterære artikel er velstruktureret og 
fokuseret 

- Der er god progression i besvarelsen 
- Den litterære artikel leverer en 

overbevisende åbning af teksten; munder 
ud i en koncentreret sammenfatning (l. 
77-88) 

- Formidlingen er klar og koncentreret 
- God genremæssig bevidsthed        

Emnebehandling - Kompositionsanalysen er for kort og 
svag (l. 72-76) 

- Den litterære artikel er for refererende    
- For få citater. Det angives ikke, hvor i 

teksten der citeres fra  
- Perspektiveringen er uacceptabelt kort 

og helt uden substans (l. 70-71)   

- Opgaven besvares nogenlunde 
dækkende. Den genremæssige 
perspektivering er imidlertid stort set 
fraværende   

- Er sine steder en smule upræcis i 
forhold til teksten (eks. l. 10-11)  

- Analysen af fortællerens tilhørsforhold 
til landsbyen er for lang (l. 65-99) 

- Dokumenterer ikke i tilstrækkelig grad 
fra teksten.    

- Analysen er med stor konsekvens 
centreret omkring novellens komposition  

- Behandlingen af novellen er udtømmende 
- Analysen indeholder seks centrale og 

velvalgte tekstcitater (uden 
linjeangivelse)   
   

Danskfaglig 
viden og metode 

- Bruger en række fagbegreber, men ofte 
upræcist eller helt forkert (eks. l. 7, 28, 
61, 62) 

- Flere iagttagelser er for så vidt korrekte, 
men forbliver ukommenterede (eks. l. 
16-17)  

- En række udsagn vidner om en noget 
overfladisk danskfaglig viden (eks. l. 
67-68) 

- Stærkt mangelfuld perspektivering og 
kompositionsanalyse (l. 70-71 og 72-

- Bruger danskfagets terminologi   
- I kompositionsanalysen forbliver 

eksaminanden konstaterende og lader 
ikke sine iagttagelser udmønte sig i en 
samlende fortolkning (l. 100-116) 

- Uddrager enkelte centrale og præcise 
pointer (eks. l. 58-64, 81-84) 

- Perspektiveringen er utilstrækkelig 

- Eksaminanden har stor danskfaglig 
indsigt (eks. l. 11-30, 16-19, 39-41, 58-61 
og 77-88) 

- Der demonstreres fremragende brug af 
denne indsigt 

- Der anvendes en bred vifte af fagtermer  
- Eksaminanden hæver sig modent over 

teksten og viser evne til at bruge alle 
iagttagelser, citater og fagbegreber i den 
samlede læsning (eks. l. 27-30, 44-49, 62-
69, 82-88)       



men forbliver ukommenterede (eks. l. 
16-17)  

- En række udsagn vidner om en noget 
overfladisk danskfaglig viden (eks. l. 
67-68) 

- Stærkt mangelfuld perspektivering og 
kompositionsanalyse (l. 70-71 og 72-
76)   

samlende fortolkning (l. 100-116) 
- Uddrager enkelte centrale og præcise 

pointer (eks. l. 58-64, 81-84) 
- Perspektiveringen er utilstrækkelig 

denne indsigt 
- Der anvendes en bred vifte af fagtermer  
- Eksaminanden hæver sig modent over 

teksten og viser evne til at bruge alle 
iagttagelser, citater og fagbegreber i den 
samlede læsning (eks. l. 27-30, 44-49, 62-
69, 82-88)       

Sammenfatning - Sproget er præget af mange fejl og en 
grundlæggende mangel på præcision 

- Besvarelsen er ikke i tilstrækkelig grad 
formidlingsbevidst (løs struktur, 
indforstået) 

- Emnebehandlingen har en række 
mangler (især i forhold til 
kompositionen og perspektiveringen) og 
gør ikke i tilstrækkelig grad brug af 
tekstforlægget 

- Besvarelsen demonstrerer usikkerhed i 
anvendelse af danskfaglig indsigt, viden 
og metode  

 
 
 
 
Stilen skal have 02, fordi den trods store 
sproglige og faglige svagheder 
demonstrerer en grundlæggende 
tekstforståelse og trods alt formår at 
formidle en række analytiske 
betragtninger.  

- Sproget er præget af sikkerhed i 
syntaks, præcision og sprogrigtighed, 
men med flere mindre væsentlige fejl. 
De omstændelige og tunge 
sætningskonstruktioner forstyrrer 
helhedsindtrykket  

- Besvarelsen har i tilstrækkelig grad 
fokus og sammenhæng 

- Emnebehandlingen er overvejende 
tilfredsstillende, men 
perspektiveringen er mangelfuld 

- Der savnes i nogen grad 
dokumentation 

- Der demonstreres tilfredsstillende 
anvendelse af danskfaglig indsigt, 
viden og metode   

 
Stilen skal have 7, fordi analysen 
hænger nogenlunde sammen og 
demonstrerer en tilfredsstillende 
danskfaglig viden. Hverken sprogligt 
eller analytisk hæver opgaven sig over 
det ordinære.  

- Sproget er korrekt, sikkert og nuanceret 
- Besvarelsen er meget fokuseret og både 

genre- og formidlingsbevidst 
- Emnebehandlingen er grundig og 

omfattende 
- Eksaminanden anvender med stor 

sikkerhed fagets viden og grundlæggende 
metoder 

- Eksaminanden udfolder sin analyse og 
fortolkning på et højt refleksionsniveau 

 
 
 
 
 
 
 
Stilen skal have 12, fordi den trods enkelte 
fejl og mangler formår at præsentere en 
selvstændig, stramt fokuseret og fagligt 
moden analyse med en nuanceret og 
velovervejet anvendelse af fagets 
terminologi.  

 



Sommereksamen maj 2010. Litterær artikel: De gales hjem 
 
Opgaveformulering:  
Skriv en litterær artikel om De gales hjem. 
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af De gales hjem (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på kompositionen 
Giv en genremæssig perspektivering 
 

Karakter 02 7 12 
Skriftlig fremstilling - Mangler indledning 

- Har problemer med de 
possessive pronominer (eks. 
l. 4, 20, 27) 

- Blander nutid og datid (eks. 
l. 44-51) 

- r-fejl (f.eks. l. 73) 
- Blander ’og’ og ’at’ (eks. l. 

74)    
- Har tendens til at overtage 

tekstens sprog (eks. l. 26)  
- Mange eksempler på løst, 

ukoncentreret sprog, der sine 
steder truer læserens 
forståelse (eks. l. 14, 16, 21-
24, 30-31, 34-35, 44-45)  

- Har tendens til at være for 
indforstået, f.eks. i sin 
behandling af Lilians død (l. 
23-33) 

- Syntaksfejl og ufuldstændige 
sætninger (eks. l. 75-76) 

- Løs struktur; eksaminanden 
har svært ved at formidle 
tekstens springende 
komposition. Således får vi i 
l. 38-39 oplysningen ”Lillian  
har været død i 1 måned”, 
oplysningen følges i l. 40-41 
op med den let morbide 
konstatering: ”Lillian [sic!] 
har nu fået sønnen Emil”. I l. 
44 slås det fast at ”det nu er 
et halvt år siden Lillians 
død” og i l. 54: ”Vi er nu i 
nutiden” 

- Sproget er overvejende sikkert, 
men eksaminanden begår en 
række fejl, der dog er uden 
betydning for læserens 
forståelse af teksten: 
- Har problemer med de 

possessive pronominer 
(eks. l. 7, 18, 34, 47, 48) 

- Laver den udbredte 
idiomatiske fejl: ”at stille 
spørgsmålstegn ved” (eks. 
l. 5, 68, 85) 

- Har tendens til at formulere sig 
noget omstændeligt grænsende 
til det uelegante (eks. l. 1-3, 5-6, 
17-19, 25-30, 78-79) 

- Eksaminanden har tendens til at 
være for ordrig og lade 
sætningerne blive for lange 
(eks. l. 27-30, 38-41) 

- Strukturen er overvejende 
tilfredsstillende. I l. 100-116 
finder vi dog en unødvendig 
gentagelse af en række 
tekstuelle oplysninger 

- Overgangene er tilfredsstillende 
- Den litterære artikel lever i alt 

væsentligt op til læserens 
genremæssige forventninger     

- God indledning, der hæver sig 
fint over teksten og giver et 
godt overblik 

- Formulerer sig sikkert, flydende 
og varieret trods enkelte 
stavefejl (eks. l. 4), syntaktiske 
fejl (eks. l. 63-64) og let 
ejendommelige og knudrede 
formuleringer (eks. l. 1, 36-38, 
39, 69-70)  

- Den litterære artikel er 
velstruktureret og fokuseret; 
besvarelsens fokus er lagt på 
den komplekse sammenhæng 
mellem tid, komposition og 
fortællerbevidsthed 

- Der er god progression i 
besvarelsen; for at afdække det 
ovennævnte komplekse forhold 
går eksaminanden 
overbevisende og målrettet i 
dybden med bl.a. genre-, sprog- 
og miljømæssige forhold i 
teksten, men konsekvent 
afstemt efter den overordnede 
optik: tid, komposition og 
fortællerbevidsthed 

- Den litterære artikel leverer 
således en gradvis, tålmodig og 
klar åbning af teksten, der 
munder ud i en koncentreret 
konklusion og sammenfatning l. 
77-88 

- Formidlingen er klar og 
koncentreret 

- Både sproget, strukturen og 



op med den let morbide 
konstatering: ”Lillian [sic!] 
har nu fået sønnen Emil”. I l. 
44 slås det fast at ”det nu er 
et halvt år siden Lillians 
død” og i l. 54: ”Vi er nu i 
nutiden” 

- Løs afrunding; stilen 
afsluttes med en kort 
kompositionsanalyse 

klar åbning af teksten, der 
munder ud i en koncentreret 
konklusion og sammenfatning l. 
77-88 

- Formidlingen er klar og 
koncentreret 

- Både sproget, strukturen og 
anvendelsen af danskfaglige 
begreber afspejler en moden 
genremæssig bevidsthed        

Emnebehandling - Den påkrævede 
kompositionsanalyse har 
nærmest karakter af et 
appendiks og spiller ingen 
rolle i forhold til den 
overordnede forståelse af 
teksten (l. 72-76) 

- Den litterære artikel er for 
refererende og går ikke nok i 
dybden med novellen. Det 
underbygges af, at der kun 
optræder tre citater i 
besvarelsen. Det angives 
ikke, hvor i teksten der 
citeres fra 

- Perspektiveringen er 
uacceptabelt kort og helt 
uden substans (l. 70-71) 

- Opgaven besvares nogenlunde 
dækkende. Analysen kommer 
rundt om tema, tid, miljø, 
fortællerforhold og 
komposition. Den 
genremæssige perspektivering 
er imidlertid stort set 
fraværende og erstattet af en 
sammenligning med en engelsk 
novelle   

- Er sine steder en smule upræcis 
i forhold til teksten (eks. l. 10-
11)  

- Analysen af fortællerens 
tilhørsforhold til landsbyen er til 
gengæld for lang og 
omstændelig grænsende til det 
redundante (l. 65-99) 

- Dokumenterer ikke i 
tilstrækkelig grad fra teksten. 
Besvarelsen indeholder blot tre 
citater  

- Analysen er centreret omkring 
novellens komposition; 
emnebehandlingen er derfor 
ikke alene foretaget i 
overensstemmelse med 
opgaveformuleringen, den 
bruger også 
opgaveformuleringen som en art 
springbræt til analysen, hvilket 
tydeliggøres allerede i 
indledningen (l. 3-5)  

- Behandlingen af novellen er 
udtømmende; eksaminanden 
kommer foruden kompositionen 
rundt om genre (l. 7-9), 
fortællerforhold (l. 15-18), 
sprog (l. 18-30), miljø (l. 31-35) 
og tid (l. 50-61), men: i 
konsekvent samklang med 
forståelsen af fortællerens 
psykologi (eks. l. 39-41 og l. 
58-61)  

- Analysen indeholder seks 
tekstcitater (uden 
linjeangivelse); det kunne have 
været mere, til gengæld er alle 
citater centrale og velvalgte og 
indgår naturligt og 
overbevisende i analysen som 
tekstdokumentation      

- Eksaminanden undlader at 
foretage en litteraturhistorisk 
perspektivering (bortset fra et 
udblik til minimalisme l. 8-9); 



indgår naturligt og 
overbevisende i analysen som 
tekstdokumentation      

- Eksaminanden undlader at 
foretage en litteraturhistorisk 
perspektivering (bortset fra et 
udblik til minimalisme l. 8-9); 
en sådan perspektivering synes 
heller ikke nødvendig i 
sammenhængen, hvor det er de 
komplekse forhold omkring 
kompositionen, der er i centrum   

Danskfaglig viden og 
metode 

- Skelner ikke mellem 
fortæller og forfatter (l. 4-6) 

- Bruger en række 
fagbegreber, men ofte 
upræcist eller helt forkert 
(eks. l. 7, 28, 61, 62) 

- Eksaminanden har en række 
iagttagelser, der for så vidt er 
korrekte, men de forbliver 
ukommenterede iagttagelser 
og bruges ikke til noget i 
analysen (eks l. 16-17)  

- En række udsagn vidner om 
en noget overfladisk 
danskfaglig viden, f.eks. 
konstateringen af at ”Genren 
er en erindring” (l. 67), og at 
den autoritære fortæller og 
det malende sprog gør 
”fortælling[en] 
sammenhængende”(l. 68)  

- Den mangelfulde 
danskfaglige viden 
underbygges af 
perspektiveringen til Tove 
Ditlevsen (l. 70-71) og den 
afsluttende 
kompositionsanalyse (l. 72-
76) 

- Bruger danskfagets terminologi 
i forbindelse med f.eks. 
kompositionsanalysen og 
karakteristikken af miljø og 
personer   

- I kompositionsanalysen (l. 100-
116) forbliver eksaminanden 
konstaterende og lader ikke sine 
iagttagelser udmønte sig i en 
samlende fortolkning 

- Uddrager nogle centrale og 
præcise pointer (eks. l. 58-64, 
81-84) 

- Den litteraturhistoriske 
perspektivering (l. 117-126) er 
utilstrækkelig 

- Eksaminanden har stor 
danskfaglig indsigt, hvilket 
illustreres af analysens bredde 
og blotlæggelse af sproglige 
(eks. l. 11-30), narratologiske 
(eks. l. 16-19) og 
eksistentielle/psykologiske (eks. 
l. 39-41, 58-61, 77-88) forhold i 
teksten 

- Der demonstreres fremragende 
brug af denne indsigt, da alle 
iagttagelser konsekvent og med 
stor metodisk sikkerhed skrives 
sammen med analysen af 
tekstens komplekse 
komposition 

- Der anvendes en bred vifte af 
fagtermer  

- Eksaminanden hæver sig 
modent over teksten og viser 
evne til at bruge alle 
iagttagelser, citater og 
fagbegreber i den samlede 
læsning; det vidner om stort og 
modent overblik (eks. l. 27-30, 
44-49, 62-69, 82-88)     



Ditlevsen (l. 70-71) og den 
afsluttende 
kompositionsanalyse (l. 72-
76) 

44-49, 62-69, 82-88)     

Sammenfatning - Sproget er præget af mange 
fejl og en grundlæggende 
mangel på præcision 

- Besvarelsen er ikke i 
tilstrækkelig grad 
formidlingsbevidst (løs 
struktur, indforstået) 

- Emnebehandlingen har en 
række mangler (især i 
forhold til kompositionen og 
perspektiveringen) og gør 
ikke i tilstrækkelig grad brug 
af tekstforlægget 

- Besvarelsen demonstrerer 
usikkerhed i anvendelse af 
danskfaglig indsigt, viden og 
metode  
 

Stilen skal have 02, fordi den 
trods store sproglige og faglige 
svagheder demonstrerer en 
grundlæggende tekstforståelse 
og trods alt formår at formidle 
en række analytiske 
betragtninger.  

- Sproget er præget af sikkerhed i 
syntaks, præcision og 
sprogrigtighed, men med flere 
mindre væsentlige fejl 

- Besvarelsen har i tilstrækkelig 
grad fokus og sammenhæng 

- Emnebehandlingen er 
overvejende tilfredsstillende, 
men perspektiveringen er 
mangelfuld 

- Der savnes i nogen grad 
dokumentation 

- Der demonstreres god 
anvendelse af danskfaglig 
indsigt, viden og metode samt 
god brug af et danskfagligt 
begrebsapparat 
 

Stilen skal have 7, fordi både 
analysen og sproget hænger 
nogenlunde sammen og 
demonstrerer en tilfredsstillende 
danskfaglig viden. Hverken 
sprogligt eller analytisk hæver 
opgaven sig dog over det 
ordinære.  

- Sproget er korrekt, sikkert og 
nuanceret 

- Besvarelsen er meget fokuseret 
og både genre- og 
formidlingsbevidst 

- Emnebehandlingen er grundig 
og omfattende 

- Eksaminanden anvender med 
stor sikkerhed fagets viden og 
grundlæggende metoder 

- Eksaminanden udfolder sin 
analyse og fortolkning på et højt 
refleksionsniveau 

 
 
 
 
 
Stilen skal have 12, fordi den 
trods enkelte fejl og mangler 
formår at præsentere en 
selvstændig, stramt fokuseret og 
fagligt moden analyse med en 
nuanceret og velovervejet 
anvendelse af fagets terminologi. 

 
 



Det gode og det sunde liv, besvarelse til  02 

I uddraget "Ret til at leve usundt?" af Sinne Smed finde vi den helt centrale problemstil-

ling i formuleringen "Hvis vi ønsker at tilbyde lige muligheder for alle, må vi acceptere, 

hvis ikke alle ønsker at benytte disse tilbud. " Hvilket er hvad uddraget handler om, nem-

lig individets ret til at selv at træffe de personlige valg i forhold til emnet sundhed. Sinne 

Smeds tager udgangspunkt i antagelsen om individets evne til at fortage det rationelle 5 

valg. Denne påstand danner belæg for resten af uddrag, i det at de efterfølgende argumen-

ter i uddraget bygger på denne antagelse eller står i kontrast til påstanden. F.eks. "Der er 

nogle individer som eksempelvis vore børn, overfor hvem vi bliver nødt til at have en op-

dragende rolle og fortælle, hvad der er rigtige og forkerte valg. " 

Påstanden om det rationelle individ bliver præciseret til spørgsmålet omkring rationa-10 

litet vedrørende fedme, hvor hovedargumentet ses i kontrast til rygningen i form af f.eks. 

passiv rygning "De sygdomsrelaterede konsekvenser bæres alene af den implicerede 

person. ". Sinne Smed argumenter altså ikke imod, at individet fortager irrationelle valg, 

dog menes at debatten vedrørende regulering og formynder skal præciseres til områder, 

der har en gældende betydning for samfundet og ikke individet alene. 15 

Det er altså frygten for det velkendte Big Mother's manglende tillid til individet og 

derved frygten for en normsætning af det gældende spørgsmål hvad er et godt liv? 

Gennem uddraget forsøger Sinne Smed, at overbevise læseren om sin påstand ved 

brug af logos og etos-appel. Hun underbygger sine påstande med ikke dokumenteret un-

dersøgelser, der appeller til fornuften og derved logos-appellet. Sinne Smed inddrager 20 

sig selv i argumentationen i det, der bliver anvendt vi og vore, som appeller til følelserne 

og troværdigheden og derved etosappellet. Dette understøttes ydereligere af, at man har 

tiltro til hende på baggrund af hende egne erfaring, idet at det fremstår som om, at hun 

selv formår at fortage korrekte rationelle valg, f.eks. i form af opdragelsen af børnene. 

Sinne Smed kommer også med talrige eksempler på hendes påstande, hvilket ikke 25 

alene skaber rygdækning og styrkemarkør, men også en overbevisning i form af identifi-

cering og logisk forståelse. Særligt den logiske forståelse bliver fremhævet igennem 

sammenligningerne, der personificere læseren med uddraget. 

Sinne Smed formår muligvis ikke at overbevise læseren om at det gode liv, ikke kan 

rationaliseres af samfundet, hvilket tvivlsomt heller ikke er hendes overbevisning, men 30 



hendes påstand omkring tiltro til individet egne evner vedrørende det rationelle valg, og 

vurdering af det gode liv kan man argumenter helt klart tiltaler det enkle individ i form af 

friheden og tiltroen af det enkle menneske. 

 

Sinne Smed belyser diskussionen om det rationelle individs forhold til sundhed fra flere 

sider, men forudsætningen om at individet er rationelt er gennemgående. Dette er inte-35 

ressant i antagelsen af individet og i forhold til diskussionen af synspunkterne i uddraget. 

Sinne Smed påpeger, at der er en række variabler som f.eks. uddannelse og alder der 

har indflydelse på, hvor tæt man er på at opfylde de officielle kostråd altså sundhed. Dette 

er et væsentligt argument i forhold til antagelsen om individets rationalitet i forhold til 

sundhed, da det afspejler en tendens, altså sammenhængen mellem alder, uddannelse, fi-40 

nanser og den forventet rationelle adfærd til en visegrad. I et efterfølgende argument fast-

slår Sinne Smed, at der ikke er tale om en demografisk eller informationsmæssig årsag til 

tendensen. Dette giver anledning til spørgsmålet om regulering og formynderi, i forhold 

til forventningerne om rationel adfærd i aspekt sundhed. Og selvfølgelig også spørgsmå-

let om, hvorvidt man kan tale om rationel adfærd i ovenstående tilfælde? 45 

I forhold til regulering påpeger, Sinne Smed danskernes opvejende tilknytning til bå-

de regeringen og forebyggelseskommissionens reguleringer i det offentlige forum. Dette 

kan på sin vis fortolkes som et billede på befolknings ønske om det offentliges regule-

ring, dog er der en interessant vinkel på spørgsmålet omkring offentlige reguleringer af 

Simon Emil. Simon Emil er tidligere medlem af Borgerligt Centrum, som var af den 50 

overbevisning, at de offentlige regulering skulle ses som en hæmning for individets mu-

ligheder og derved var der ikke længere tale om et sikkerhedsnet, men en indskrænkning 

af frihed og muligheder. 

I forhold til formynderi, siger Sinne Smed vel og mærke, at der ikke altid er overens-

stemmelse mellem forventningerne til den rationelle adfærd og den aktuelle adfærd 55 

f.eks. i form af antagelsen den rationelle adfærd af unge over 15 og den aktuelle adfærd 

af unge over 15. Det er lige præcis hvad der også kan konkretiseres af dilemmaet om-

kring sundhed. Det konkrete forhold til sundhed, og forventningerne til en rationel ad-

færd i forhold til sundhed og det gode liv, er ikke i overensstemmelse f.eks. sundheden 

blandt de lavere sociale klasser. 60 



Sinne Smed er af den overbevisning at det er lysten, der skal drive værket, hvilket vil si-

ge at det er rammerne omkring sundhed der skal være fokuspunktet. Det er altså ikke 

muligt at forvente en general rationel adfærd, da der er en række gældende variabler der 

har indflydelse på individets valg, og derved forholdet til sundhed. På den baggrund kan 

vi konkludere, at det ikke er muligt, at forvente en rationel adfærd, og derved også nød-65 

vendigheden af at have tiltro til individet ret til at træffe personlige valg i forhold til 

sundhed. 



Det gode liv og det sunde liv, besvarelse til 7 
Hvem definerer det gode liv? "Det kommer an på hvem man spørger", ville mange nok 

sige. Hvis man f.eks. spurgte en læge ville han nok svare, at det havde noget at gøre med 

blodsukker, fedtprocent og kondital. Spurgte man en kok ville han nok svare at det gode 

liv, var fuld af god mad - måske ville han endda sige sund mad. En atlet ville svare at 

motion var vejen til et godt liv. Der er muligvis en masse andre faktorer, men disse tre 5 

ting hænger sammen når det handler om, hvad de fleste ville beskrive som et godt og 

sundt liv. 

Teksten "Ret til at leve usundt?" er et uddrag af en artikel skrevet af Sinne Smed, 

adjunkt ved Det Biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, der her kommer 

med sit syn på forskellige menneskers livsstilsvalg og om deres ret til selv at vælge den. 10 

Smed påpeger at individet selv har ret til at vælge deres livsstil, men at dette valg ikke 

altid stemmer overens med hvad der er bedst for samfundet - og derfor ikke bliver 

accepteret blandt befolkningen. Hun stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved hvor 

meget staten skal have ret til at bestemme over befolkningens livsstilsvalg. 

Smed lægger ud med et faktum der omhandler de officielle danske kostråd - nemlig at 15 

det kun er en lille del af den danske befolkning der lever op til disse, på trods af at flere 

mennesker spiser sundere end før. Hun nævner at uddannelse og alder har stor betydning 

for ens sundhed og at det er de unge med korte uddannelser - samt de lavere sociale 

klasser, der har den mest negative udvikling. Smed mener, at grunden til dette både kan 

være et valg og manglende midler til at leve et sund liv. Hun nævner også at 20 

middelklassen både dyrker mere motion og ryger mindre. 

Smed giver eksempler på individer der skal behandles forskelligt alt efter 

aldersgrupper: hun nævner først børn, hvor det er nødvendigt at forældre går ind og 

informerer om sund kost osv. Derefter bliver forældrene stillet overfor et paradoks med 

hensyn til deres børn over 15 - der på den ene side er i stand til at bedømme 25 

konsekvenser af kriminelle handlinger, men åbenbart ikke kan bedømme konsekvenser 

af at ryge og drikke og derfor bliver forbudt det. En let alkoholiseret førtidspensionist 

kan ikke selv bedømme om hans liv bliver værre eller bedre af at tage en øl og ryge en 

cigaret, men han må gerne bedømme hvem han mener er den mest værdige 

statsministerkandidat - og plejehjemsbeboeren skal pludselig spise sundt for at forhøje 30 



sin livskvalitet, på trods af at vedkommende altid selv har bestemt sin kost. Smed giver 

disse eksempler for at understrege at det offentlige system også fungerer som regulator 

på befolkningens livsstile i forhold til samfundet, fordi individets eget valg med hensyn 

til sundhed ikke altid er det det bedste for samfundets helhed - eller at det kan skade et 

andet individ. Her nævnes passiv rygning og øget træk på de offentlige sundhedsudgifter 35 

som eksempler, hvor det er økonomisk forsvarligt for det offentlige at gribe ind. 

Rygning bliver beskrevet som det der bliver slået hårdest ned på af 

Forebyggelseskommissionen, da det som nævnt, ikke kun skader rygeren men også 

omgivelserne og derved skader i endnu større omfang, men samtidig er simpelt at 

regulere i forhold til f.eks. fedme. Fedme skader, modsat rygning, kun personen selv i 40 

fysisk forstand, men koster også samfundet mange penge. 

Disse faktorer, sammenholdt med de førnævnte vedrørende social ulighed, leder Smed 

frem til om alle mennesker ikke burde have lige muligheder for at leve sundt. Hun mener 

at dette ville kræve, at man så også måtte acceptere at ikke alle ville tage imod et tilbud 

som dette og at man skulle ændre en stor del af befolkningens holdning til sundhed, da 45 

der er nogen der mener at staten absolut ikke skal blande sig individets valg. Her nævner 

Smed Kim Larsens antirygelovs-kampagne og CEPOS, der er nogen af dem der har 

debatteret statens rolle i forhold til befolkningens sundhed. 

Smeds egen konklusion bliver, at samfundet er ved at ændre sin holdning til sundhed. 

Man accepterer at rygerne skal udenfor og man laver salat til maden. Det er samtidig 50 

vigtigt at gøre sundhed tilgængeligt for alle sociale lag og at oplyse om livsstile. Hun 

mener dog ikke at tvang er vejen frem, men at man selv skal erfare hvad det gode og 

sunde liv er. 

På trods af at Smed gennem artiklen holder en hvis distance, kommer hendes egne 

holdninger alligevel til udtryk via hendes argumentationer. Hun bruger 55 

argumentationerne til at stille spørgsmål til diskussion og til at provokere. I afsnittet 

"Regulator versus formynder", angriber hun nogen af de love der ikke altid hænger 

sammen, men påvirker de samme mennesker. Bl.a. det førnævnte paradoks med unge 

under 15, der er gamle nok til at komme i fængsel, men ikke gamle nok til at købe 

alkohol og tobak. Dette er jo en kendt diskussion i øjeblikket, da der bliver talt meget om 60 

at unge mennesker "får for løse tøjler" og at der derfor skal sættes grænser for det de må 



og ikke må. Det virker mærkeligt at man forventer at unge under 15 ikke er klar over 

hvad der sker med kroppen når man drikker og ryger for meget, samtidig med at man 

forventer at de ved hvor grænsen til en kriminel handling går. Det mest sandsynlige er jo 

at de ved begge ting, men at de på en eller anden måde har brug for at overskride en 65 

grænse. For de finder jo bare en anden måde at skaffe alkoholen på og nogen er ligeglade 

med en plettet straffeattest. I et andet af hendes eksempler, latterliggør Smed på en måde 

reglerne om fedtfattig plejehjemsmad og argumenterer med at det virker mærkeligt når 

plejehjemsbeboeren skal ligge under for nogen andres holdning om forbedret livskvalitet, 

når vedkommende selv burde være ansvarlig for hvad han/hun spiste. Det hænger 70 

sammen med hendes konklusion om at man skal have respekt for personens egen 

interesse inden for sundhed. I samme afsnit informerer Smed om at et bredt antal af 

befolkningen synes godt om regeringen og Forebyggelseskommissionens reguleringer og 

at de ikke har noget i mod at samfundet blander sig i individets sundhed. Dette kunne 

skyldes at det er lettere at ligge ansvaret for sin sundhed over på andre. Det er nemt nok 75 

at sige at grunden til at man køber så meget slik er, at det er placeret lige ved kassen i 

supermarkedet og grunden til at man ikke spiser nok frugt og grønt, er at det er så dyrt. 

Disse to argumenter er jo, for rigtig mange mennesker, rigtige nok, men man kunne også 

finde en vilje til ikke at falde for slik-tricket og måske, hvis man har muligheden, 

prioriterer sine penge så man kunne købe mere sund mad. 80 

Et af Smeds mest iøjefaldende argumenter, er argumentet for påstanden om at 

middelklassen er sundere end de lavere sociale klasser, er at lavere sociale klasser ikke 

har de samme evner og muligheder for at leve det sunde liv, som middelklassen har. 

Dette argument kunne være ret sandsynligt, da sund livsstil, som hun også nævner, er 

dyrt. Sund mad er dyrt og diverse sportsudstyr, såsom løbesko, windbreaker osv., er 85 

meget dyrt. Desuden er det dyrt at gå til sport i sin lokale idrætsforening samt at købe et 

månedskort til Wellness. Dette får mange til at have en opfattelse af motion, som noget 

uoverskueligt - og sund mad, som noget der alligevel ikke er særlig lækkert. Man 

glemmer at tænke over de sundhedsmæssige konsekvenser, fordi man ikke kan kapere 

alle de overvejelser og planlægninger af sit liv, som det kræver at være sund. Mange 90 

kommer til at tænke at ikke er ligeså vigtigt som at være glad for sin familie, job el.lign. 

Det hænger Smeds andet argument for samme påstand: hun nævner at middelklassens 



reducering af rygning, skyldes en lang række kampagner og at folk desuden har forskellig 

opfattelse af hvad der er det gode liv. Kampgane-argumentet holder måske ikke helt. 

Dem kunne den lavere sociale klasse ligeså godt blive påvirket af, som middelklassen 95 

kunne. Det kommer selvfølgelig an på, hvor de kampganer bliver promoveret henne, men 

de er mange steder. De lavere stillet mennesker kunne også finde rygestop tiltalende, da 

de ville spare penge, men det handler nok mere om miljø. Det hedder sig nogen steder, at 

den lavere sociale klasse ryger mere og begynder tidligere end middelklassen. Denne 

påstand er selvfølgelig en generalisering, men hvis den var helt sikker, var Smeds 100 

kampagne-argument jo til dels sandt, da man jo har hørt om at det er svært at stoppe med 

at ryge, hvis ens omgangskreds ryger. 

Smed gør de to argumenter om muligheder for sund livsstil og valg af sund livsstil, til de 

to mest centrale spørgsmål i artiklen. For er de korrekte? Det er svært at sige, men man 

kan kode de to ting sammen og forbinde dem med hendes konklusion på artiklen, nemlig 105 

at livsstil skal være valgfrit, men at der skal mere dannelses - og oplysningsarbejde til, så 

vi alle kan sætte lighedstegn mellem det gode og det sunde liv. Men dette skaber 

selvfølgelig nye problemstillinger, såsom at mange måske ville føle sig til grin hvis de nu 

f.eks. var født overvægtige og havde svært ved at tabe sig. Mange ville måske også 

opfatte det som indirekte tvang, selvom at Smed holder fast i, at der skal være respekt for 110 

den enkeltes ret til at vælge sit liv. Man kunne måske endda sammenligne følelsen, med 

den følelse man står med, når man som 19-årig skal til at vælge sig et liv efter gymnasiet. 

Man bliver ikke direkte presset til at vælge en videregående uddannelse, men man får 

hele tiden at vide at hvis man ikke gør det, bliver det sværere at få job, man bliver mere 

udsat for sundhedsskadelige sygdomme, det er ikke så smart at holde et sabbatår osv. På 115 

den måde bliver der skabt et indirekte pres på at man skal skynde sig at komme på 

universitet så man kan sikre sin fremtid. Det samme kunne gå hen og ske med vores 

sundhed (hvis ikke det allerede er i gang): at vi skal spise sundt og motionere så meget 

som muligt, så vi kunne blive smukke, sunde og derved lykkelige. Presset bliver endnu 

større hvis man ikke føler, at man kan leve op til alle disse krav om sundhed. Dermed vil 120 

tanken om, at et sundt liv er lig med et godt liv blive ødelagt og erstattet af, et sundt liv er 

lig med et surt og stresset liv. På den måde ville befolkningen ikke blive så sunde 

alligevel, men i stedet ville mange sikkert lide af mindreværdskomplekser og dårlig 



samvittighed over deres livsstil. 

Jeg er enig i at ens livsstilsvalg skal være valgfrit og at man skal oplyses mere i, 125 

hvad der sker hvis man ikke gør dit og dat. Men jeg bliver splittet med hensyn til 

statens indgriben, for det kan lyde som en god og nem løsning, men som før nævnt, 

kan nogen måske også føle sig presset til noget de ikke rigtig føler er vigtigt for dem. 



Det gode liv og det sunde liv, besvarelse til 12 
Et af de største områder i den danske offentlige sektor er sundhedssektoren, og det er der-

for et helt centralt politisk område at diskutere. I et velfærdssamfund som det danske er vi 

vant til, at der bliver taget hånd om os af staten, når vi er syge, og de fleste af os er glade 

og tilfredse, når vores skattekroner går til dette formål. I dag udgør de såkaldte livsstils-

sygdomme dog en større og større andel af sundhedssektorens udgifter og disse adskiller 5 

sig fra andre sygdomme ved, at man til en vis grad selv er 'skyld' i sygdommene. Det er 

derfor værd at diskutere rimeligheden i, at fællesskabet skal betale for individets mang-

lende ansvarlighed i sin livsstil. Dette har ført til at vi i dag har en lang række adfærdsre-

gulerende afgifter på eksempelvis cigaretter og alkohol. Omvendt må der også være en 

grænse for statens indblanding i individets valg. De fleste af os kan nok blive enige om, 10 

at vi ønsker det gode liv. Men ønsker alle det sunde liv? 

 

Sinne Smed skriver i teksten "Ret til at leve usundt?" fra månedsmagasinet "Undervisere " at 

vi bør undgå tvungen sundhed fra statens side og i stedet stole på, at dannelse og oplys-

ning vil få os til at træffe de sunde valg. Hun mener dog, at regulering er et vigtigt ele-

ment for at undgå eksempelvis økonomiske barrierer for det sunde valg, men overordnet 15 

er det "lysten alene, der skal drive værket". 

Overordnet mener hun, at det ikke er en selvfølgelighed, at det gode liv er det sunde 

liv. Staten bør således ikke diktere, at alle skal være sunde, hvis ikke lysten er der. Man 

da usundhed er en belastning for samfundet bør vi forsøge at skabe denne lyst. 

 

Smed starter sin argumentation ud med at anskue sagen økonomisk og argumenterer for, 20 

at individet i visse tilfælde ikke handler rationelt. Hun opdeler det irrationelle i handlin-

ger, der skader andre mennesker direkte og indirekte, hvor indirekte skader er de livsstils-

sygdomme som belaster sundhedssektoren økonomisk. Derudover definerer hun to må-

der, at løse problemstilling fra statens side: Enten må man definere en ejendomsret på luf-

ten eller også må man adfærdsregulere ved hjælp af eksempelvis afgifter. På denne måde 25 

er der skabt et overblik over problemstillingen, hvilket giver en stor etos, da der vises en 

overordnet forståelse for flere sider af sagen. Afsnittet indledes med "vi økonomer", som 

giver Sinne Smed autoritet som ekspert på området, og hun er hermed heller ikke alene i 



sin argumentation - hun taler på vegne af økonomer generelt. 

Det kan dog undre, at det overordnede synspunkt om tillid til individet på baggrund 30 

af oplysning ikke bringes på banen som et løsningsforslag sammen med de andre to for-

slag. Dette kan dog muligvis forklares ved de 'økonombriller', hun har taget på i dette 

afsnit, som gør, at hun fokuserer på de rent økonomiske og juridiske muligheder. 

I det næste afsnit bringer Smed en række empiriske resultater op for at skabe en un-

dren, der kan understøtte hendes synspunkt. Undersøgelsen har vist, at lavt uddannede 35 

unge ikke er blevet lige så meget sundere som resten af befolkningen. Samtidig skriver 

Smed, at disse unge er lige så informerede om sundhed, som resten af befolkningen. Når 

nu alle er lige godt informeret, må man søge forklaring på uligheden et andet sted, og der 

peges her på, at klassetilhørsforholdet enten kan have indflydelse på opfattelsen af det 

gode liv overfor det sunde liv eller kan have betydning for mulighederne for at leve 40 

sundt. Dette fungerer som belæg for det overordnede synspunkt om, at det er lysten, der 

skal drive værket, da det netop er det manglende lighedstegn mellem det gode liv og det 

sunde liv i de lavere sociale klasser, der er skyld i den dårligere sundhed blandt disse 

mennesker. Hendes holdning om, at en vis regulering er acceptabel hænger også godt 

sammen med, at man i de lavere sociale klasser har dårligere mulighed for at leve sundt 45 

pga. økonomien. 

Problemet ved argumentationen opstår, når man graver lidt dybere i hendes konklu-

sion, hvor der står at man bør satse på "en dannelses- og oplysningsbevægelse, der lang-

somt men sikkert vil lære os i højere grad at sætte lighedstegn mellem det sunde og det 

gode liv." Hun skriver jo netop, at man i de lavere sociale klasser ikke nødvendigvis har 50 

en opfattelse af det gode liv som det sunde liv på trods af, at man er lige så informeret og 

interesseret i sundhed. Hvis man forsøger at gøre de lavt uddannede lige så sunde som 

resten af befolkningen, og alle er lige godt informeret på området, så kan løsningen vel 

ikke være mere oplysning på området? 

Derudover er det måske en sandhed med modifikationer, når jeg skriver at Smed be-55 

nytter sig af empiriske resultater, da der ikke refereres til nogen konkrete undersøgelser 

på noget tidspunkt. Derimod fremstår de som løse postulater, der får endnu lavere tro-

værdighed, idet de omhandler noget, som er meget svært at undersøge. Om lavt uddanne-

de unge er lige så interesserede i sundhed som andre er svært at undersøge nøjagtigt, da 



der er stor usikkerhed i den empiri, man vil få. Derudover nævnes det, at der ikke er no-60 

gen tydelige samfundsgrupperinger, når det kommer til at vide, hvor meget fisk, frugt og 

grønt, man skal spise, men dette er et relativt unuanceret billede af viden om sundhed. 

Der er lang vej fra at vide, at man skal spise 6 stykker frugt om dagen til f. eks. at vide, 

hvilke biologiske processer, der gør frugten så vigtig, samt hvilke konsekvenser en dårlig 

kost kan få på lang sigt, hvilket formentlig gør det langt nemmere at acceptere kostrådet. 65 

For at argumentere imod adfærdsregulering stilles en række sammenligninger op til 

anden og mere etableret lovgivning, som sætter adfærdsregulering i et perspektiv, der får 

det til at fremstå absurd. Et eksempel på dette er den kriminelle lavalder overfor alders-

grænser for tobak og alkohol, hvor konsekvenserne for kriminalitet kan være meget sto-

re, selvom aldersgrænsen er lavere. Derudover bruges patos i eksemplet om plejehjems-70 

beboeren til at forklare konsekvenserne af adfærdsregulering, da der beskrives konse-

kvenserne i en konkret hverdagssituation, hvormed vi får medlidenhed med personen. 

I det sidste afsnit i teksten er det særligt interessant, at beskæftige sig med diskurs, da 

der i samme afsnit argumenteres både for og imod statsregulering ved at bruge to forskel-

lige ord for nogenlunde det samme. Hovedsynspunktet i teksten er som sagt, at vi skal 75 

undgå tvang til fordel for tillid og oplysning, men ca. 10 linjer før ordet tvang nævnes, 

hævder Sinne Smed, at ”oplysning og regulering er vigtige elementer” (min kursivering). 

Tvang og regulering betyder ikke det samme, men eftersom det må anses som usandsyn-

ligt, at staten benytte sig af tvang i bogstavelig forstand, må ordet tvang forstås som, at 

staten adfærdsregulerer så kraftigt, at individet reelt ikke har noget valg længere. Tvang 80 

er derfor blot en gradbøjning af regulering, men da tvang er et negativt ladet ord i forhold 

til regulering, understøtter ordvalget argumentationen. 

Jeg vil give Sinne Smed ret i, at det bør være lysten, der driver værket. Men jeg mener 

ikke, at det er staten, der skal forsøge at give befolkningen denne lyst. Jeg mener, at vel-

færdsstaten skal stoppe med at fratage befolkningen lysten til at leve sundt og tage ansvar 85 

for sit eget liv og helbred. Der er en grund til at livsstilssygdomme trives i så høj grad 

som de gør i Danmark på trods af, at langt de fleste danskere er velinformerede på områ-

det som følge af et langt uddannelsesforløb og derefter en lang række TV-programmer og 

ugeblade, der fortæller os, hvad der skal til for at leve sundt: Velfærdsstaten. 

Den danske velfærdsstat er blevet så omfattende, at den har frataget alt ansvar fra 90 



individet og lagt på samfundet skuldre. En grundantagelse for hele den liberale tanke, 

der ligger til grund for vores samfund, er, at individet er rationelt. Dette er dog ikke en 

eviggyldig sandhed, hvilket hele denne debat er et bevis for. Forudsætningen for at in-

dividet handler rationelt er nemlig, at det belønnes efter en 'god' beslutning, mens det 

sanktioneres efter en 'dårlig' beslutning. De naturlige mekanismer, der sørger for, at det-95 

te sker, bliver udfordret af velfærdsstaten. Lige meget hvad du gør, kan det aldrig gå 

helt galt og belønningen i f. eks. at have holdt sig rask ved hjælp af en sund livsstil mi-

ster sin værdi, idet den syge bliver behandlet gratis og kan vende tilbage uden at have 

oplevet en reel sanktion. 

Dette fører til, at individet handler irrationelt. Man kan endda pege på, at man lige-100 

frem belønnes af at handle irrationelt. Lidt populært kan man sige, at når nu ens skatte-

kroner alligevel går til at lave fedmeoperationer og behandle rygerlunger, hvorfor skulle 

man så ikke nyde livet med frikadeller med bearnaise og en pakke cigaretter om dagen og 

derefter modtage de nødvendige operationer, som man jo allerede har betalt for? Det sun-

de menneske vil således have 'spildt' tid og kræfter på at opnå samme resultat som det 105 

usunde menneske. 

Når adfærdsregulering i form af afgifter på usunde varer kommer på dagsordenen i 

denne debat er det en falliterklæring. I stedet for at stole på at individet kan handle ratio-

nelt forsøger man, at lade staten være 'mor', der fortæller en, hvordan man skal opføre 

sig. Dette uddyber blot det helt grundlæggende problem om, at individet ikke står til an-110 

svar for sine egne beslutninger. Det kan ende med at den enkelte samfundsborger ikke er 

i stand til at forholde sig kritisk til noget, men har brug for at statens regulering for at 

vide, hvad man skal gøre. På kort sigt kan det lyde som en fristende løsning, men på lang 

sigt bliver det en umulig opgave at skulle kontrollere hver en borger og sørger for at de 

træffer de rigtige valg. Et andet helt afgørende argument er, at det altid må være op til 115 

den enkelte at afveje om, at et godt liv forudsætter sundhed. Hvis lysten skal drive vær-

ket, skal det være en reel lyst og ikke en lyst, som er skabt af staten. 

Man oplever selvfølgelig stadig gener ved diverse livsstilssygdomme, på trods af gra-

tis behandling, så problemstilling er selvsagt ikke helt så enkel. Naturligvis skal vi værne 

om hinandens sundhed og sikre, at der tages hånd om de syge. Jeg mener blot, at det er 120 

rimeligt at sætte en grænse for, hvad velfærdsstaten skal tage sig af. Dette kan gøres ved 



at differentiere mellem sygdomme, som hænger direkte sammen med dårlige vaner og 

usund livsstil og sygdomme som ikke gør. På denne måde vil man kunne indføre en vis 

grad af brugerbetaling indenfor behandling selvforskyldte sygdomme. Det skal selvfølge-

lig også gradbøjes i hvor høj grad, patienten selv er skyld i den pågældende livsstilssyg-125 

dom. På denne måde vil velfærdsstaten ikke længere fratage individet sin rationalitet og 

påvirke det til at leve usundt. I stedet vil individet tage ansvar for sit eget liv og afvejnin-

gen af det sunde liv i forhold til det gode liv er op til den enkelte. 



Sommereksamen maj 2010. Ikke-danskfaglig kronik: Det gode liv og det sunde liv 
 
Opgaveformulering:  
Skriv en kronik om det gode liv og det sunde liv. 
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Ret til at leve usundt? (tekst 2). 
Diskuter synspunkterne. 
 

Karakter 02 7 12 
Skriftlig frem-
stilling 

- Stor sproglig usikkerhed mht. syntaks 
og logisk sammenhæng (eks. l. 10-13, l. 
16-17) og i ordvalg (eks. l. 46 og l. 57). 
Desuden en række stavefejl og direkte 
sætningssammenbrud (eks l. 29-33) 

- Tydelig vilje til at strukturere ud fra et 
overordnet synspunkt, men dette fokus 
kan ikke fastholdes 

- Sproget er gennemgående sikkert, dog 
med nogen usikkerhed i ordvalg en-
kelte steder (eks. l. 34, og l. 72-73). 
Desuden falder ord ud enkelte steder 
(eks. l. 90-91) 

- Besvarelsen er nogenlunde strukture-
ret 

- Kronikken har en udmærket indled-
ning som fører ind i emnet 

- Eksaminanden behersker kronikgenren 
- Fokus er fastholdt 

- Besvarelsen har et klart fokus, og der er 
for læseren en tydelig linje i hele fremstil-
lingen 

- Fin indledning, som leder læseren godt 
ind i kronikkens emne og peger på de 
problemstillinger, som bliver behandlet i 
det følgende (eks l. 10-11) 

- Sproget er sikkert, præcist og varieret og 
med kun få og uvæsentlige fejl 

- Besvarelsen er klart struktureret og eksa-
minanden har et sikkert greb om kronik-
genren 

Emnebehandling - Redegørelsen er meget kortfattet og 
diffus, selv om et overordnet synspunkt 
præsenteres (l. 3-4) 

- Citater inddrages som dokumentation, 
men citaterne er ikke velvalgte 

- Argumentationsformen behandles, men 
karakteristikken er upræcis og uklar 

- Diskussionen kommer aldrig i gang. 
Der er nærmere tale om kommentarer til 
nogle af tekstens synspunkter. Her bli-
ver fremstillingen diffus og i passager 
indforstået (eks. l. 47-53) 

- Redegørelsen gengiver vigtige syns-
punkter i teksten 

- Tekstens synspunkter refereres, men 
der er ikke nogen citater som doku-
mentation 

- En række argumenter i teksten næv-
nes, men en egentlig karakteristik af 
argumentationsformen mangler 

- Opsamlingen af tekstens vigtigste 
argumenter benyttes i stedet som ud-
gangspunkt for diskussionen 

- Vigtige synspunkter diskuteres, men 
en smule diffust 

- Redegørelsen viser et skarpt blik for tek-
stens centrale synspunkter 

- Karakteristikken af argumentationsfor-
men indarbejdes ubesværet i redegørelsen 
(eks. l. 24-27) 

- Synspunkter og argumentation analyseres 
kritisk som udgangspunkt for den senere 
diskussion (eks. l. 47-54, l. 73-82) 

- Kronikken gengiver præcist tekstens 
synspunkter. Det er imidlertid en svag-
hed, at der ikke citeres mere fra teksten 

- Diskussionen er selvstændig og personlig 

Danskfaglig 
viden og metode 

- Begreber fra retorikken og argumentati-
onsanalysen benyttes, men upræcist og 
uklart 

- Behersker ikke kronikgenren 
- Kan kun i meget ringe grad bevæge sig 

fra det konkrete til det abstrakte 

- Eksaminanden demonstrerer genre-
kendskab  

- Karakteristikken af argumentations-
formen mangler 

- Diskussionen tager udgangspunkt i 
teksten, men bevæger sig på et ret lavt 
refleksionsniveau 

- Eksaminanden anvender sikkert og ube-
sværet fagets terminologi i forbindelse 
med karakteristikken af argumentations-
formen 

- Eksaminanden formår selvstændigt på et 
danskfagligt grundlag at forholde sig kri-
tisk til argumentationen 

- Eksaminanden bevæger sig ubesværet fra 
det konkrete til det abstrakte 

 



- Kan kun i meget ringe grad bevæge sig 
fra det konkrete til det abstrakte 

- Diskussionen tager udgangspunkt i 
teksten, men bevæger sig på et ret lavt 
refleksionsniveau 

- Eksaminanden formår selvstændigt på et 
danskfagligt grundlag at forholde sig kri-
tisk til argumentationen 

- Eksaminanden bevæger sig ubesværet fra 
det konkrete til det abstrakte 

 
Sammenfatning - Fremstillingen er tynget af mange 

sproglige fejl og af sproglig usikkerhed 
- Emnebehandlingen er præget af vilje til 

at løse den stillede opgave, men den er 
for overfladisk og usikker 

- Besvarelsen viser usikkerhed i anven-
delsen af danskfaglige begreber 

- Besvarelsen demonstrerer ikke tilstræk-
keligt genrekendskab 

 
 
 
 
 
Stilen skal have 02, fordi den viser vilje 
til at præsentere både en redegørelse, en 
karakteristik og en diskussion. Stilen er 
imidlertid tynget af for svagt et sprog og 
for ringe en genrebevidsthed. Den de-
monstrerer desuden danskfaglig usikker-
hed og manglende evne til at gå i dybden 
med stoffet.  

- Sproget er gennemgående velfunge-
rende og varieret 

- Besvarelsen har sammenhæng og 
fokus 

- Emnebehandlingen er i nogen grad 
tilfredsstillende, men karakteristikken 
af argumentationsformen mangler 

- Eksaminanden har en tilfredsstillende 
genrebevidsthed, men gør i øvrigt ikke 
brug af et danskfagligt begrebsapparat 

 
 
 
 
Stilen skal have 7, fordi den er sprog-
ligt, strukturelt og genremæssigt vel-
fungerende. Den manglende karakteri-
stik af argumentationsformen forhin-
drer eksaminanden i at udfolde et 
danskfagligt begrebsapparat; hvor den 
skriftlige fremstilling peger i retning af 
10, afspejler både emnebehandlingen og 
brugen af danskfaglig viden nogle svag-
heder, der snarere peger på 4. Denne 
stil er således et klassisk eksempel på, at 
censorerne i deres vurdering må veje 
for og i mod og ’mødes på midten’.        

- Sproget er levende, sikkert og nuanceret 
- Besvarelsen er udtømmende og forholder 

sig selvstændigt og overbevisende til 
tekstmaterialet 

- Besvarelsen demonstrerer sikker genre-
bevidsthed 

- Eksaminanden benytter ubesværet og 
sikkert danskfaglig viden og fagets 
grundlæggende metoder 

- Besvarelsens akilleshæl er tekstdokumen-
tationen: blot tre korte citater ledsager re-
degørelsen, karakteristikken og diskussi-
onen.  

 
Stilen skal have 12, fordi den i et sikkert 
og varieret sprog udfolder en præcis og 
moden redegørelse, karakteristik og dis-
kussion med god anvendelse af danskfa-
gets terminologi. Den mangelfulde tekst-
dokumentation truer et ellers sikkert tolv-
tal, og det kan på dette grundlag diskute-
res, om stilen kan bære den højeste karak-
ter. I den samlede vurdering af stilen 
skønnes det imidlertid, at de klare og præ-
cise gengivelser af tekstens centrale ele-
menter kompenserer for denne mangel. 
 
   

 



Ironi i det offentlige rum, besvarelse til 02 
Ironi er et begreb, som vi oftere og oftere møder både i det offentlige rum og i vore private liv. Den kan 

både blive brugt til at sætte emner under debat, men den kan også blive misbrug, så vi ikke længere 

som mennesker ikke længere keder vores personlige ansvar og forholder os til dette. Så er ironien ved 

at tage overhånd i det danske sprog og den danske sprogkutume? 

Dette er præcis, hvad Sørine Gotfredsen mener i sin kronik "Den forkerte talemand" fra Berlingske 5	  

Tidende den 19. juni 2009. I sin kronik omtaler han sin bekymring for, at ironien skal tage overhånd. 

Dette mener han bl.a., at man kan se i serier som f.eks. "Klovn" og "Drengen fra Angora". Det faktum 

at Simon Kvamm, forsangeren fra Nephew og en af de tre stiftere bag "Drengene fra Angora", har 

udmeld, at han ønske at være sin generations talerør foruroliger Sørine Gotfredsen. Han mener ikke, at 

Simon Kvamm er en passende repræsentant for sin årgang i og med, at han har baseret sin popularitet 10	  

på satireshowet "Drengene fra Angora". Sørine Gotfredsen mener ikke at de, menneskere bage 

"Drengen fra Angora", som sådan er stillingtagen til samfundet og de problemer og debat der er. Sørine 

Gorfredsen mener, at hvis vi lader ironien tage for megen overhånd vil man til sidst ikke længere vide 

hvad ens personlige ansvar er. 

Sørine Gotfredsen påstår at det vil være en dårlige ide, at lade Simon Kvamm være talerør for sin 15	  

generation, i og med at Simon Kvamm, efter Sørine Gotfredsen mening, har opbygget sin popularitet 

gennem satiren, og at han identitet dermed er pakket ind i ironien og har en menneskelig distance. Her 

bruger hans status om sognepræst og journalist til at sige, at i og med at Simon Kvamm har lavet et 

satireshow, som efter hans mening ikke har nogen dybere mening med, vil dette også komme til at 

smitte af på hans ansigt udadtil, hvis han bliver generationens talerør. Sørine Gotfredsen mener i det 20	  

hele taget ikke, at "Drengene fra Angora" havde noget politisk budskab, eller nogen form for 

samfundsbevidsthed. Denne udtalelse kan ses både som en understregelse af at det ikke ville være i 

generationens bedste at have Simon Kvamm som frontfigur, men også som en påstand uden belæg. 

Det er ikke kun indenfor TV -verdenen at Sørine Gotfredsen mener ironien er ved at tager 

overhånd, også indenfor litteraturen mener han det går for vidt. Her nævner han bl.a., serien "Nynne" 25	  

som omhandler en singel kvinde i 3 O' eren. Her mener han at, grunde til at bøger som denne bliver 

skrevet ikke er et tegn på selverkendelse, men i stedet et forøg på at vise sin ege privilegerede status. 

Sørine Gotfredsen mener at selvironien har det enen formål, at forsikre os selvom at vi i hvert fald 

har vores på det tørre, og at det dermed er med til at udstille de sande tabere her i samfundet. Der 



udover mener han også, at ironi ude etik kan være med til at fremme en kynisme folk, så vi først tænker 30	  

på os selv og derefter tænker på vores næste. 

Ironien er i dag overalt, selv indenfor det politiske liv gør man brug af ironien. Sørine Gotfredsen 

fremhæver f.eks. SF's formand Villy Søvndal, som en mand der hyppigt gør brug af ironien. Dette 

mener han også kan være en af grundene til at så mange vælger at støtte op omkring ham. Han mener, 

at Villy Søvndal, med sin ironi, gør det lettere for de højtideligheds-forskrækkede danskere, at sluge 35	  

den politiske pille. I og med at Sørine Gotfredsen gør brug af en politikers store vælgertilslutning, gør 

han dermed også brug af en kombination af mængde og autoritet s argumentet. 

Ironien er også grunden til at Sørine Gotfredsen mener, at det vil være absurd at forestille sig en 

statiker som f.eks. Niels Hausgaard som præsident i en kommende dansk republik. Ikke fordi Niels 

Hausgaard ikke er højt elsket af mange danskere, men fordi dette udadtil ville skabe et billede af 40	  

Danmark som et land bestående af ironi og satire, og dette er der næppe mange andre lande i verden 

som ville kunne tage alvorligt. Her gør Sørine Gotfredsen altså brud af den logiske form for argument. 

Det står tydeligt for en hver, at et land med en tidligere satiriker eller komiker som front figur, vil have 

svært ved at få troværdighed ude i verdenssamfundet. 

Som afslutning vender Sørine Gotfredsen tilbage til problematikken om at lade en komiker være 45	  

talerør for en generation. Han mener i stedet, at det skulle være en forfatter, filosof eller er kunstner 

som skulle have det privilegium at være talerør for den generation som i er i 3 O' eren på nuværende 

tidspunkt. Dette begrunder han med at disse faggrupper har forstået at ironien er med til, at fremme det 

manglende personlige ansvar vi har overfor hinanden, og som det der får mennesker til at vælge de 

nemme løsninger i stedet for de rigtige. I og med at han betegner forfattere, filosoffer og kunstnere som 50	  

bedre talerør for generationer gør han brug af autoritets argumentet. 

Sørine Gorfredsen afrunder med at sige at vi nu har vænnet os så meget til ironien, at vi ikke 

længere hører den så tydelige. Det er netop derfor han mener vi bør vælge vores talsmand med omhug. 

Han mener at det i høj grad er ironien som fortæller os hvordan en person forholder sig til verden og 

dermed også forholder sig til andre mennesker. 55	  

Men vil en filosof eller en forfatter være et bedre talerør for en generation? Det er da muligt, at 

"Drengene fra Angora" ikke ligefrem højtprofileret samfundskritik eller udspekuleret politisk satire, 

men det er morsom underholdning. Måske er det netop derfor at satiren og ironien vinder så godt ind 

nu. I og med at vi har adgang til alle disse medierne, specielt internettet, gør det også at vi får 



information så hurtig. Dette betyder at der hele tiden er sager vi skal tage stilling til eller ting vi skal 60	  

sætte os ind i for at vi kan følge med i dette videns ræs. Netop denne faktor kan være medvirkede til, at 

vi bare en gange imellem har brug for at kunne læne os tilbage og ikke behøve at tage stilling til noget. 

Bare grine og slappe af. Er der for meget satire i fjernsynet og i andre medier. På nogle områder ja, 

men så er det forhåbentlig heller ikke værre, end at man kan sætte sig hen og læse en god bog. Hvad 

angår om satinen og ironien er med til at gøre os til mennesker uden personligt ansvar vil jeg mener at 65	  

man ikke kan sætte lighedstegn ved de to ting. Man kan sagtens have en ironisk humor samtidig med at 

man kan være et personligt ansvar. Det kommer alt samme an på hvordan man forvalter denne ironi. 

Hvis man uden situationsfornemmelse bare kæfter op og fyrer den ene ironiske vittighed efter den 

anden, vil folk tilslutte holde op med at høre på en, men hvis man der imod kommer med så fiffe 

bemærkninger her og der vil det forsat være interessant at høre på. Der ud over er man nok også nødt til 70	  

at se ironien som en slags humor. Det kan være en indforstået humor som kunne en gruppe mennesker 

forstår. 

Men i sagen om Simon Kvamm må vi også huske på at han er to kulturpersonligheder i en. Han er 

både en af de tre fra satire programmet "Drengene fra Angora", men han er samtidig forsanger i 

Nephew. Jeg skal ikke kunne sige hvor meget Sørine Gotfredsen lytter til Nephew, men man kan ikke 75	  

sige at de er upolitiske. 

En talsmand for en generation bør også være en som hele denne generation kan genkende, og den 

værdi har Simon Kvamm i hvert falde. Jeg tror ikke man kan finde nogen som ikke kender Simon 

Kvamm ende fra "Drengene fra Angora" eller som forsanger i Nephew. Det Muligvis også det der gør 

at vi så godt kan lide bøgerne om Nynne. Hun virker som en ganske almindelig kvinde i 30' erne som 80	  

kommer ud for lidt af hvert. Det kan godt være vi ikke kan genkende det hele men der vil altid være 

sekvenser som man selv har oplevet eller har oplevet noget lignende. 

Så jo vi har meget satire nu her i vores samtid, men det har muligvis også noget at gøre med at i 

som sagt kører i et meget højt tempo, og derfor bare en gang imellem har brug for ar koble af og ikke 

tage stilling til det vi ser. 85	  



Ironi i det offentlige rum, besvarelse til 7 
Ironi fylder meget i vores hverdag. Sørine Gotfredsen som er sognepræst og journalist har 

i en kronik beskrevet hendes holdning til brugen af ironi i det moderne samfund. Hun 
mener, at vi har brug for talsmænd, som kan hjælpe os med at agere samvittighedsfuldt, 

så ironien ikke ender med at få negative konsekvenser. Spørgsmålet er om vi virkelig har 
brug for disse talsmænd, eller om vi ikke, som individer skal være i stand til at kunne 5 

agere hensigtsmæssigt. 

Sørine Gotfredsens kronik: "Den forkerte talsmand" blev bragt i Berlingske Tidende den 
19. juli 2009. Overskriften "Den forkerte talsmand" er med til at illustrerer tekstens ho-

vedpointe. Sørine Gotfredsen mener nemlig, at vi skal være kritiske i forhold til hvem, vi 
accepterer, som vores talerør i det offentlige rum. Med udgangspunkt i komikeren og 10 

sangeren Simon Kvamm, som er kendt fra DR 2s satireprogram "Drengene fra Angora" 
samt fra rockbandet "Nephew", ytrer Sørine Gotfredsen en kritik mod brugen af ironi i 

det moderne danske samfund. Ifølge ham er Simon Kvamm ikke en passende talsmand 
for sin generation på grund af sin fortid i Drengene fra Angora. Dette program har nemlig 

gjort ham til en kendt person, der forbindes med satire, som beskæftiger sig med ekstremt 15 

afvigende karakterer. Disse personligheder er dybt ironiske, og de fremstår komiske på 

grund af deres dybe særpræg. Gotfredsen mener, at Simon Kvamm på nuværende tids-
punkt i sit liv er for tæt på denne satiriske fortid, til at være berettiget rollen som talerør 

for sin generation. Han repræsenterer en moderne ironisk tendens i vores samfund, men 
dette betyder ikke, at han kvalificerer sig til at udtrykke sine holdninger til dybe sam-20 

fundsmæssige emner på andres vegne, tværtimod. 

Sørine Gotfred mener nemlig, at den ironiske tendens i nutidens samfund vildleder bor-
gerne: "Når ironien indgår i daglig tale og ikke længere på sokratisk vis bruges som et 

bevidst middel til indsigt, kan den amputere højtideligheden forstået som det, der gør os i 

stand til at genkende seriøsitet." - Sørine Gotfredsen, Den forkerte talsmand, Berlingske 25 

Tidende, 19. juli 2009. Med disse ord viser Gotfredsen, at hun mener, at den omfattende 

moderne ironi bruges forkert. Sokrates brugte ironien til at få folk til at modsige sig selv, 
og herefter indse at deres viden bestemt ikke var ufejlbarlig. På denne måde var den et 

middel til større indsigt. Dette er ikke tilfældet i dag. Ifølge Gotfredsen bruges ironien for 
overfladisk uden at give indsigt i store emner. Efterhånden som vi tilvænnes til denne ty-30 

pe humor, så svækkes vores evne til at skelne mellem satire og seriøsitet. 



Seriøsiteten forsvinder hvis ironien udvikler sig til en ubevidst kynisme, der ikke tager 
hensyn til de mennesker eller emner, som berøres. Sørine Gotfredsen mener, at ironien i 
dag tjener til selvpromovering ved lige netop at fokuserer på de mennesker, som på den 

ene eller den anden måde er dårligere stillet end ironiens ophavsmand. Dermed kan man 35 

mene, at der udvises en total mangel på samvittighed ved brug af denne type humor. Got-

fredsen skriver direkte at ironi og personligt ansvar står i modsætning til hinanden. Hun 
mener altså, at et velkvalificeret talerør er en person, som ved hvad ironien er, og som 

kan formidle at man må kæmpe for at bevare sin etiske samvittighed i en moderne verden 
i stedet for at fralægge sig sit ansvar. Gotfredsens bud på velegnede talerør er forfattere, 40 

filosoffer og kunstnere, der, i kraft af deres arbejde, er bekendt med ironiens rolle. Got-
fredsen skriver at alle generationer har brug for et talerør, og hun udelukker ikke, at det 

på et tidspunkt kan blive Simon Kvamm. Det vil imidlertid kræve, at han lægger en større 
afstand til sin satiriske fortid, og at vi i stedet får en mere seriøs og ansvarsfuld udgave af 
ham at se. 45 

Illustrationen tjener til at uddybe kronikkens indhold. Det er en satirisk tegning, og i kraft 
af dette er den med til at underbygge, at emnet netop handler om satire. Grunden til at 

billedet er humoristisk er, at det anvender ironi. Billedet viser en sanger, som står foran 
sin mikrofon med begge arme i vejret. Med hænderne viser han tegn, som skal forstille at 

være gåseøjne. Når man i dagligdagen bruger dette tegn, mens man snakker, viser det, at 50 

man ikke skal forstås ordret men i en overført betydning. Dermed udtrykker det altså iro-

ni. Det, han synger, må ikke forstås ordret. Samtidigt er personen iført et par meget store 
sorte briller eller skyklapper, som kan symboliserer, at der er noget, som han ikke kan se. 

I sammenhæng med kronikkens pointe kan man sige, at han ikke vil se, at han har et etisk 
ansvar, overfor dem der gøres til genstand for hans ironi. Han er altså ikke egnet som ta-55 

lerør. På denne måde kan tegningen eksplicit bruges som et argument, der skal overbevise 
læseren om, at det ikke er alle stjerner, som også automatisk er gode talsmænd. I selve 

kronikken kommer Sørine Gotfredsens erhverv til udtryk, når hun snakker om medmen-
neskelighed i en moderne verden. Hun beskriver, hvordan vi ikke må ende med at blive 

kyniske og kolde overfor mennesker, som er dårligere stillet end os selv. Jeg tror, at de 60 

fleste folk ville give Gotfredsen ret i, at alle mennesker har et ansvar overfor hinanden. 

Det er dette, som er det stærkeste element i hendes argumentation. Man har ikke lyst til at 
fremstå som om, at man ikke besidder samvittighed og omsorg, uanset om man så er reli-



giøs eller ateist. Via denne form for argumentation prøver Sørine Gotfredsen at overbevi-

se os om, at vi ikke ukritisk skal lytte til vores idoler, men at vi skal udvælge vores tals-65 

mænd med omhu. 

Spørgsmålet er så, om vi virkeligt er så kolde og kyniske overfor vores medmennesker, 
som Gotfredsen mener. Hendes argumentation, som appellerer til vores samvittighed er 

effektfuld, men den kan også modargumenteres. Selvfølgelig kan meget af den moderne 
humor som Klovn og Drengene fra Angora virke overfladisk og til tider også hensynsløs. 70 

Men måske skal man passe på med, at gøre ironien til mere end den er. Selve begrebet 
ironi indebærer, at der udtrykkes noget, som ikke skal forstås seriøst. Det kan man mene, 

at de fleste mennesker er klar over. Hvis dette er tilfældet, så behøver det individ eller 
den gruppe af personer, som der gøres til genstand for ironien heller ikke at føle sig ramt. 

Sørine Gotfredsen mener derimod, at ironien kan udvikle sig til en egentlig ubevidst ky-75 

nisme. Når den tager overhånd, skubber den etiske moral til side og man ikke længere 

kan skelne mellem sjov og alvor. Har man som menneske ikke selv har et ansvar for at 
kunne skelne mellem disse ting, og har man virkeligt brug for at have et decideret talerør 

for en hel generation? 

I vores tid praler vi af at være frie og selvstændige mennesker, der har ret til at ytre os 80 

selvstændigt, som vi vil. Ytringsfriheden er noget, som de fleste sætter pris på, og som vi 

er stolte af, fordi den er et symbol på vores individuelle frihed. Hvis Simon Kvamm har 
lyst til at stille sig op på en scene og erklærer, at han er sin generations fortaler, så må den 

udmelding få lov til at stå for egen regning. Der er ingen, der har sagt at man skal lytte 
efter, hvad manden siger. Sørine Gotfredsen siger, at alle generationer har brug for vel-85 

kvalificerede talerør, men man kan mene, at man ved at ophøje et menneske til talerør 
giver afkald på en del af sin personlige suverænitet. Gotfredsen mener, at individets an-

svar er at vælge talsmænd med omtanke, men måske er ansvaret i virkeligheden i højere 
grad, at betragte rockstjerner, komikere, kunstnere, forfatteres osv. som eksperter på de 

områder, der ligger under deres erhverv, ikke og ikke som folk der har forstand på samt-90 

lige af livets anliggender. De kan hver og især være velkvalificerede til at snakke om de-

res eget arbejdsområde, men de burde måske ikke ytrer sig på tværs af disse og på vegne 
af andre mennesker. 

Ironien fylder meget i dagens Danmark. Man kan frygte, at den vil udmønte sig i kynis-



me, men som mennesker har vi et ansvar overfor vores medmennesker. Vi bør som indi-95 

vider selv kunne tage stilling til, hvad der er rigtig, og hvad der er forkert, og være i stand 
til at skelne ironi fra virkelighed. Det har vi ikke brug for talsmænd til at gøre for os. På 

trods af Simon Kvamms udmelding om, at han er sin generations talerør, så vil de færre-
ste nok betragte ham som andet end en god musiker og satirisk skuespiller. 



Ironi i det offentlige rum, besvarelse til 12 

Kan for meget ironi gøre personers budskaber mindre værd? Det er et spørgsmål, 
som vi må stille og reflektere over i et samfund, hvor brugen af ironi i høj grad er 
til stede i forskellige medier i det offentlige rum. Tv, radio, bagsidestof i aviser og 
politik er alle instanser, hvor man hurtigt vil kunne nævne personer og tendenser, 
som peger i retningen af, at ironien er en ting, mange gør brug af. Det er i den 5 

forbindelse vigtigt at påpege, at der findes flere rum i det offentlige rum. Der er de 
mere useriøse som eksempelvis tv-satire og så de meget seriøse rum som politik 
og journalistik. Forummet komik må siges at have en indbygget legitimation af 
brugen af ironi, da ironi har en humoristisk effekt, mens normen i politik er, at der 
helst ikke skal være så meget ironi. Refleksionen over brugen af ironi i det offent-10 

lige rum er især interessant, når en mand som Simon Kvamm udtaler, at han er sin 
generations talsmand. I kraft af at han er offentlig kendt for sin flittige brug af 
ironi, er det højst relevant at stille mit indledningsvise spørgsmål, for spørgsmålet 
er netop, om hans brug af ironi gør ham for useriøs som samfundskommentator. 

I Sørine Gotfredsens kronik "Den forkerte talsmand" (Berlingske Tidende 19/7 15 

2009) er hovedsynspunktet samt hovedargumentet, at en komiker ikke kan gøres 
til talsmand for sin samtid, da man ved brug af ironi fjerner sig fra det personlige 
ansvar og bare vælger at grine ad virkeligheden. Et andet synspunkt i kronikken 
er, at ironi amputerer højtideligheden, så vi ikke kan genkende seriøsiteten. 
Ydermere hævder Gotfredsen i slutningen, at en mand som Simon Kvamm må 20 

gennemgå en lang renselsesproces for i den sidste ende at kunne fremstå som se-
riøs overfor nationen. 

Sørine Gotfredsen argumenterer med definitioner på ironi og brugen af ironi i 
det offentlige rum som belæg for påstanden om, at Simon Kvamm er uegnet som 
talsmand. Første afsnit af kronikken er en beskrivelse af Simon Kvamms engage-25 

ment i satire-trioen "Drenge fra Angora", som gjorde Kvamm danmarksberømt. I 
den forbindelse tillægger Gotfredsen denne satire en bestemt værdiladning ved at 
kalde det for bagage og offentlig ballast. I forbindelse med "Drengene fra Angora" 
kommer Gotfredsen også med en meget personlig påstand vedrørende komik: 
"Disse tre drenge var imidlertid ikke særligt samfundsbevidste, men snarere tem-30 

melig målrettede i dyrkelsen af det spøjst afvigende, hvilket i længden kan skabe 
en vis tomhed i komikken". Dette udsagn klæder ikke den overordnede argumen-
tations troværdighed, da dette udsagn mest af alt fremstår som en nedværdigelse 
af Simon Kvamm som komiker. Dette peger desuden på en gennemgående ten-
dens i argumentationen, nemlig at næsten alle personer og medier, som bliver 35 

nævnt, er inden for satire- og komikverden. Den eneste person, som bliver hevet 
ind uden for komikerverden er formand for SF - Villy Søvndal. Dette er et eksem-
pel på en mand, som rent faktisk bruger ironien i et serøst rum og som oven i kø-
bet har politisk succes med det, men dette gendrives af Gotfredsen ved, at den 
danske befolkning bare er højtidligheds-forskrækkede. Denne påstand bliver ikke 40 

videre underbygget, og eksemplet med Villy Søvndal fylder kun fem linjer i kro-



nikken, hvorefter blikket igen vendes mod folkekunstnere som Niels Hausgaard 
og Erik Clausen. Fokuset på offentlige kunstnere medvirker til, at argumentations-
formen bliver en smule ensporet, og problemet bliver den manglende sammen-
hæng mellem belæg og påstand. Følgende argumentationskæde er et eksempel på 45 

dette: "Pointen er jo, at ironi og personligt ansvar faktisk står i modsætning til 
hinanden. Også af den grund er det aldeles aparte - som det lidt kådt er blevet 
nævnt - at forestille sig personer som Niels Hausgaard, Steffen Brandt eller Erik 
Clausen som præsident i en kommende dansk republik". Selvom argumentet her 
med vilje er lidt absurd, tegner det alligevel et billede af den underlige logik, der 50 

løber gennem argumentationen. En kommentar man kan knytte til kildekritikken 
er det faktum, at Sørine Gotfredsen er sognepræst. Dette kommer til udtryk i et 
helt konkret belæg: "Eftersom det er den etiske tænkning (i religiøs forstand grun-
det i en bevidsthed om Guds eksistens), der konstant opfordrer et menneske til at 
sætte sig selv i den barmhjertige position i forhold til andre." Dette bliver brugt 55 

som belæg for, at selvironi bliver til kynisme, og det styrker ikke argumentationen 
at putte debatten ind i denne religiøse kontekst. 

I henhold til Aristoteles's appelformer, appellerer Gotfredsen til logos samt 
etos. Disse to former er imidlertid meget forbundet. Det sker i kraft af det grund-
læggende argumentationsmønster i kronikken, for strukturen er, at der først bliver 60 

nævnt konkrete personer, deres virke og på baggrund af det kommer der så en 
bred definition og refleksion over ironibegrebet. På trods af de subjektive udsagn 
er det stadig en appel til logos. Dette ses f.eks. da tv-serierne Nynne og Bridget 
Jones bliver hevet frem. Efter dette eksempel kommer den logiske generalisering 
så: "Selvironien tjener med andre ord som maskeret selvpromovering og har sine 65 

rødder i en tryg forvisning om, at man gudskelov har sit på det tørre". Denne logi-
ske struktur styrker samtidig etos, da Gotfredsen fremstår som en, der kan se tin-
gene i et bredere perspektiv og kan håndtere begrebsdefinitionerne. I den forbin-
delse styrkes Gotfredsens troværdighed også mod slutningen af kronikken, da 
filosoffen Søren Kierkegaards budskab om, at et ægte humant liv ikke er muligt 70 

uden ironi. Dette styrker etos både p.g.a. inddragelsen af en filosof, som udtrykker 
bred viden og indsigt, men også fordi Kierkegaard-citatet stiller sig lidt uden for 
kronikkens overordnede synspunkt. Lige efter citatet drejes det så hen mod ho-
vedsynspunktet igen: "Men hver især skal vi lære kunsten at beherske den. Derfor 
skal man være varsom med at gøre ironiske stemmer til forbilleder, for der er 75 

langt mere brug for talerør, der tør tage livet højtideligt". Umiddelbart fremstår 
dette argument meget sagligt og rigtigt, da belægget med Kierkegaard virker sofi-
stikeret og vurderende, men der er stadig ikke en klar sammenhæng mellem be-
lægget og påstanden om, at man skal være varsom med at gøre ironiske stemmer 
til forbilleder. Grundlæggende for denne kroniks argumentationsform bliver, at 80 

det er Gotfredsens helt egne holdninger, som bliver pakket ind i argumenter, der 
virker saglige - hvis man vel at mærke er enige i holdningerne. 



Er det så rigtigt, at personer som bruger ironi er utroværdige og useriøse, når 
det handler om at skulle tale på vegne af sin generation? Det er rigtigt, at ironi til 
en vis grad amputerer højtideligheden og seriøsiteten. Det er også rigtigt, at Dren-85 

ge fra Angora er fattig på stillingstagen til samfundet, men Simon Kvamms enga-
gement i komikkens verden og satire har jo ikke nødvendigvist noget at gøre med 
hans intentioner som talsmand for sin generation eller hans eventuelle evner for 
dette i øvrigt. På en måde kan man også sige, at man ved ironi fjerner sig fra et 
moralsk personligt ansvar, men der er en klar logistisk ujævnhed ved at bruge 90 

sådan et synspunkt. For denne fjernelse fra personligt ansvar, som Gotfredsen 
snakker om, er jo kun til stede under den måske kortvarige brug af ironi. Det er 
som om Gotfredsen hævder, at når man først en gang har benyttet ironi, er man 
fanget i en nærmest "dæmonisk" virkelighed. Og denne absurditet er også gæl-
dende for det tredje hovedsynspunkt om, at Simon Kvamm må igennem en rensel-95 

sesproces for at kunne komme til at bliver talsmand. Desuden nævner Gotfredsen 
Villy Søvndal, men Søvndal kommer næsten til at virke som en stor gendrivelse af 
synspunkterne. Søvndal bruger ironi, men ingen er da i tvivl om, at han er en me-
get seriøs og troværdig politiker, hvad enten man er socialist eller ej. Det ville 
have været et problem, hvis Søvndal ikke følte noget personligt ansvar overhove-100 

det, men bare havde en ironisk afstand til verden, men det er ikke tilfældet, når 
han er til vigtige politiske tv-debatter. Der er jo eksempler på, at den amerikanske 
præsident Barrack Obama har brugt ironisk humor i flere af hans taler. Det er ikke 
et eksempel på et amerikansk samfund som er højtidligheds-forskrækkede men 
blot lidt afvæbnende humor som retorisk kontrast til seriøsiteten. 105 

Ikke desto mindre er kronikken relevant og kommer med vigtige pointer som i 
den første linje: "Man bør altid være opmærksom, når en person udråber sig selv 
til at være sin generations talerør". 

Dette er en vigtig og rigtig påstand i værdidebatten i kølvandet på Simon 
Kvamms selvudnævnelse som talsmand for sin generation og i et demokrati gene-110 

relt. 
Der melder sig dog hurtigt en anden væsentlig problemstilling og kritikpunkt i 

kronikken, nemlig hvad det overhovedet vil sige at være sin generations talsmand, 
og om man kan udnævne sig selv eller andre til at være det. Det er muligvis svært 
at få den anerkendelse i sin samtid, og faktorerne, der skal være på plads, før at 115 

man så bliver talsmand, er meget slørede og tvivlsomme at definere. Det er tyde-
ligt at kronikken "Den forkerte talsmand" arbejder med en opfattelse af, at sådan 
en talsmand helt konkret kan bliver udpeget. Set i den kontekst kunne man have 
nervøse anelser ved, at Simon Kvamm skulle udtale sig på vegne af en hel nation, 
men en generations talsmand er nok ikke en fast autoritær position i samfundet set 120 

i et samfundsperspektiv. På den anden side er man nødt til at forholde sig til at 
Simon Kvamm nu engang har selvudnævnt sig som talsmand, og det er også det, 
som kronikken udspringer af. 



I forhold til mit diskussionsspørgsmål er det værd at inddrage det sidste ud-
sagn fra kronikken: "Vi skal vælge vores talsmænd med omtanke, for det er i høj 125 

grad netop ironien, der afslører, hvordan et menneske forholder sig til verden". 
Egentlig er der noget rigtigt i, at meget ironi muligvis kan tegne et billede af en 
persons verdensopfattelse. Komikere som Kvamm og resten af "Drengene fra An-
gora" opfatter muligvis verden som en tilværelse, hvor humoristiske elementer 
stikker frem lige om hjørnet. Men på den anden side kan man jo ikke med sikker-130 

hed vide, om det er rigtigt - i hvert fald ikke på baggrund af deres professionelle 
satirevirksomhed alene. Dette synspunkt i kronikken virker derfor urimeligt over 
for de nævnte personer. 

Om ironi kan gøre personers budskaber mindre værd er en problemstilling, 
som vi må reflektere over i et samfund. Ironi er en del af det offentlige rum på 135 

mange måder, og det er der nødvendigvist ikke noget galt i. Balancegangen opstår 
nok helt naturligt, men det er et problem, hvis eksempelvist komikere bliver ned-
værdiget til "bare" at være komikere ude af stand til at komme med seriøse og 
saglige kommentarer til samfundet. Det er desværre tendensen i Sørine Gotfred-
sens kronik. Ironi kan da sagtens have seriøse og kloge implicitte kommentarer til 140 

dens samtid - og er Simon Kvamms selvudnævnelse ikke blot et kerneeksempel 
på dette? Det tror jeg. 

   



Sommereksamen maj 2010. Danskfaglig kronik: Ironi i det offentlige rum 
 
Opgaveformulering:  
Skriv en kronik om brugen af ironi i det offentlige rum. 
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Den forkerte talsmand (tekst 3). 
Diskuter synspunkterne. 
 

Karakter 02 7 12 
Skriftlig 
fremstilling 

- Har store grammatiske problemer (eks. 
l. 1-4, 7-12) 

- Løst og ukoncentreret sprog, der flere 
steder truer læserens forståelse (eks. l. 
17-20)  

- Mange slåfejl, der tyder på en 
mangelfuld korrekturlæsning (eks. l. 26-
27) 

- Løs struktur; gentager flere af sine 
pointer (eks. l. 9-11 og 15-17) 

- Både redegørelsen, karakteristikken og 
diskussionen er for ufokuserede (eks. l. 
58-61)  

- Blander på en uhensigtsmæssig måde 
redegørelsen og karakteristikken for 
argumentationen (eks. l. 22-23) 

- Sproget er overvejende sikkert, men 
tynget af en række fejl med det 
stumme -r (eks. l. 8, 34, 53, 83, 92) 

- Syntaksen er enkelte stedet noget tung 
(eks. l. 26-27, 76-79) 

- Strukturen er overvejende 
tilfredsstillende, men brydes få steder 
(eks. l. 27-29)   

- Kronikken lever i alt væsentligt op til 
læserens genremæssige forventninger     

- God og klar indledning (l. 1-14), der 
hæver sig fint over teksten og emnet og 
giver et selvstændigt og sikkert overblik 
over den centrale problemstilling (eks. l. 
5-6)   

- Eksaminanden formulerer sig i et 
usædvanligt sikkert, modent og varieret 
sprog (eks. l. 8-10, 103-105)  

- Kronikken er velstruktureret og skarpt 
fokuseret 

- Rundes af med en flot og overbevisende 
konklusion 

- Formidlingen er klar og koncentreret 
- God genremæssig bevidsthed        

Emnebehandling - Redegørelsen er ikke i tilfredsstillende 
grad hævet over teksten 

- Karakteristikken for tekstens 
argumentation er for overfladisk (l. 36-
37 og 42-44)    

- Diskussionen savner tyngde og 
engagement  

- Kronikken indeholder ingen citater   

- Opgaven besvares nogenlunde 
dækkende. Karakteristikken for 
argumentationsformen er imidlertid 
for kort og overfladisk (l. 57-69)   

- Kronikken indeholder blot et citat    

- Redegørelsen hæver sig suverænt over 
teksten og formidler et klart overblik over 
de centrale synspunkter (eks. l. 15-22, 59-
62) 

- Karakteristikken af 
argumentationsformen er skarp og 
udtømmende 

- God og moden diskussion der dygtigt 
inddrager tekstmaterialet (eks. l. 107-108, 
124-126), men samtidig demonstrerer et 
bredt og nuanceret overblik over emnet  

- Kronikken indeholder et passende antal 
centrale og velvalgte citater 



Danskfaglig 
viden og metode 

- Bruger kun få fagbegreber og disse 
anvendes upræcist (eks. l. 36-37, 42-44) 

- De få iagttagelser i 
argumentationskarakteristikken 
forbliver ukommenterede   

- Udfolder sin diskussion på et lavt 
refleksionsniveau og uden faglig 
substans (eks. l. 61-66)   

- Redegørelsen er metodisk og hæver 
sig over teksten 

- Bruger ikke i tilstrækkelig grad 
danskfagets terminologi   

- Karakteristikken for 
argumentationsformen har ikke faglig 
tyngde (l. 57-69) 

- Diskussionen savner faglighed og 
udspiller sig på et lavt 
abstraktionsniveau   
 

- Eksaminanden har stor danskfaglig 
indsigt og går metodisk og målrettet til 
værks 

- Der demonstreres fremragende brug af 
denne indsigt, bl.a. til at afsløre 
svagheder i tekstens argumentation (l. 32-
57) 

- Der anvendes en bred vifte af fagtermer  
       

Sammenfatning - Sproget er præget af alt for mange fejl 
og en grundlæggende mangel på 
præcision 

- Besvarelsen er ikke i tilstrækkelig grad 
formidlingsbevidst (løs struktur; for 
mange meningsforstyrrende fejl og 
slåfejl, der kunne have været fanget af 
en grundig korrekturlæsning) 

- Emnebehandlingen er for overfladisk og 
fagligt mangelfuld  

- Besvarelsen demonstrerer usikkerhed i 
anvendelse af danskfaglig indsigt, viden 
og metode  

 
 
 
 
Stilen skal have 02, fordi den trods store 
sproglige og faglige svagheder er i stand 
til at formidle tekstforlæggets helt 
grundlæggende pointer og trods de 
mange mangler kommer rundt om både 
redegørelse, karakteristik og diskussion.  

- Sproget er præget af sikkerhed i 
syntaks, præcision og sprogrigtighed, 
men med flere mindre væsentlige fejl, 
herunder et stort antal endelsesfejl   

- Besvarelsen har i tilstrækkelig grad 
fokus og sammenhæng 

- Emnebehandlingen er overvejende 
tilfredsstillende, men karakteristikken 
for argumentationsformen er 
mangelfuld 

- Der savnes dokumentation 
- Der demonstreres især i redegørelsen 

tilfredsstillende anvendelse af 
danskfaglig indsigt, viden og metode; 
til gengæld savner karakteristikken og 
diskussionen faglig tyngde 
   

Stilen skal have 7, fordi den til trods for 
en mangelfuld anvendelse af 
danskfagets begreber formidler en klar 
redegørelse for tekstens centrale 
synspunkter og forholder sig 
nogenlunde selvstændigt til de centrale 
problemstillinger.   

- Sproget er korrekt, sikkert og nuanceret 
- Besvarelsen er meget fokuseret og både 

genre- og formidlingsbevidst 
- Emnebehandlingen er grundig og 

omfattende 
- Eksaminanden anvender med stor 

sikkerhed fagets viden og grundlæggende 
metoder 

- Eksaminanden hæver sig modent og 
sikkert over både tekstmaterialet og 
emnet  

- Udfolder sig på et højt abstraktionsniveau 
 
 
 
 
 
Stilen skal have 12, fordi den både 
sprogligt og fagligt udfolder sig på et højt, 
selvstændigt og modent niveau. Kronikken 
er fokuseret og anvender på fortræffelig 
vis fagets terminologi. 

 
 



Computerspil og dannelse, besvarelse til 02 
Ja, jeg er ham med den omvendte kasket. 
Bo Kampmann Walthers kronik "Computerspil er vor tids medie-sorteper" er et godt 
eksempel på retfærdig omtale når vi snakker computerspil. B.K. Walthers vælger at 
undre sig over computerspillenes plads i de unges dannelse frem for at fordømme 
dem. Som det står i uddraget, "Computerspil er modsætningernes og de krasse hold-5 

ningers holdeplads: ... "(side 1 linje 5) så kan vi ikke lade være med at diskutere 
computerspillenes virkning på vores børn og unge. Vores børn og unge betyder me-
get for os og vi vil alle sammen deres bedste. 
Spørgsmålet nu er bare om du er ham med den omvendte kasket eller ham med 
tweedjakken? 10 

Som B.K. Walther kommer ind på så troede man jo også engang at TV manipule-
rede med os mennesker og nu er det det samme med computerspillene. Jeg er helt 
enig i at mange i voksengenerationen straks fordømmer det fordi de ikke ved hvad 
det er. I dag foregår en krig mellem medierne om hvad computerspil betyder for 
udviklingen af børn og unge. Jeg læste et par af krigsrapporterne for et stykke tid 15 

siden, hvor der i Ekstra Bladet var trykt en artikel om en dreng som havde været 
inde i sit værelse og spillet computerspil, gud ved hvor lang tid, med energi drinks 
og endte med at få et hjertestop som var følge af for lidt søvn og for meget stress. 
Her var fjenden computerspillet World of Warcraft som stadig spilles af over 10 
millioner mennesker verden over og siges at være yderst afhængigt. Med sådan en 20 

historie er det svært at få det til at lyde som om spil er lærerige. Jeg føler med den 
stakkels dreng men dog må jeg sige at jeg har spillet det kendte World of Warcraft 
og den eneste gang jeg sad til næste morgen og spillede computer var i en net cafe 
hvor det omtalte spil slet ikke blev spillet. Men det mener jeg siger mere om per-
sonen end spillet. 25 

Jeg må "desværre" sige at ja, jeg er ham med den omvendte kasket. 
Jeg havde netop diskussionen med min far nogle få uger tilbage, om den tid jeg 
havde brugt på computerspil var totalt tidsspilde og havde skadet mig mere end 
gjort gavn. Hans holdning var naturligvis at jeg intet havde fået ud af det og at den 
tid jeg har brugt på at, hans ord, skyde folk og smadre biler, kunne være blevet 30 

brugt på en sport som jeg ville have mestret nu. Nu igen så snakker vi om min far, 
som uden tvivl også har læst de utallige mange artikler om børn som er blevet 
sindssyge af computerspil og troede de kunne flyve eller spillede sig ihjel. Fakta 
kunne jeg ikke lave om på så jeg lod ham vinde den første runde mens jeg gik ind 
på mit værelse for at sukke over mit nederlag og udtænke det næste træk. 35 

Et par dage senere faldt jeg over en artikel i et computer blad. Titlen kan jeg ikke 
huske ordret men oversat på dansk lød den noget i stil med "Firma søger WoW 
spillere," hvor WoW er en forkortelse på spillet World of Warcraft. Artiklen var 
om et firma som så det som et plus hvis man i sit CV havde skrevet at man havde 
spillet World of Warcraft og at de selv i firmaet havde Team Building kurser som 40 

netop gik ud på at medarbejderne spillede dette spil med hinanden. Efter havde 



læst artiklen troede jeg slet ikke på den. Hvis jeg som Garner ikke kunne tro på 
dette hvordan kunne andre så? Så kom jeg i tanke om de aftener jeg havde siddet 
oppe til kl. 12 og raidet. Hmm. Netop! Det at jeg havde siddet oppe med 40 andre 
mennesker fra hele Europa og snakket sammen med dem på engelsk over mikro-45 

fon, hvor vi alle var samlet i spillet og skulle med teamwork få gruppen til at fun-
gere så vi kunne dræbe dæmonen som foran os stod. Hver person har sin plads og 
hver person sin opgave og kun hvis alle gjorde deres for teamet ville det lykkes. 
Ikke for at få det til at lyde som det perfekte teamwork men at få en gruppe af 
mennesker til at samarbejde på trods af sprog forskelle, kulturer og holdninger, er 50 

ikke let for en 14 årig men muligt var det. Som min far så siger, jeg får intet ud af 
den dæmon som falder ned og giver gruppen noget bedre 3D udstyr. Nej men at 
kunne få dette abnorme samarbejde til at fungere og sidde der efter der hjemme, 
juble og takke personer man aldrig har set mener jeg dog er noget man kan tage til 
sig og bruge i livet fremover. 55 

Så spill har altså hjulpet mig med at lærer mig noget. Selv samme spil er bygget 
på denne fantasi verden hvor der findes ting som også findes i den virkelige ver-
den som auktion, hvor man sælger og køber vare med de samme vilkår som rigtig 
auktion og som er det første sted jeg lærte om udbud og efterspørgsel i en alder af 
13 år. 60 

Det kan derfor være svært for mig at forstå når man siger "nej". Ja jeg er enig i 
mange kritiske problemstillinger som kommer med computerspil som f.eks. mora-
len, det er noget forældre skal lærer barnet. Så meget som computerspil kan være 
lærerige så meget kan de også være destruktivt sjov. Der findes spil hvor man for 
meningsløs sjov kan gå rundt og slå, skyde eller stikke folk ned på de virtuelle 65 

gader man befinder sig. Dette er specielt ikke lærerigt da vi ikke ønsker en genera-
tion som begår sig sådan på de virkelige gader. Derfor mener jeg hverken at man 
skal sige nej til det traditionelle, faglige kanon men at man også skal åbne op for 
en ny ung-kultur. Man kan samligne den med den danske alkohol kultur. Da jeg 
først kom her befandt jeg mig i gruppen af de traditionelle nede syd på og derfor 70 

fandt det svært at forstå at man som ung har det så svært at begås i byen lørdag 
aften uden de 3-4 genstande. Mange har argumenter imod alkohol forbruget og 
meget få har for. Alligevel påtager man sig rollen som forstående da man får af 
vide det er en del af kulturen og fordi man drikker lørdag betyder ikke man bliver 
alkoholiker. På samme måde med computerspil, fordi man spiller dem betyder det 75 

ikke man lukker sig inde i en virtuel verden og forsvinder ind. 
Jeg er sikker på at der er en gylden mellemvej som den B.K. Walther skriver om, 
at den viden fra kanon bøgerne ikke kan erstattes af computerspil men at compu-
terspillende har ændret måden vi lærer på i dag. Jeg vil gerne underskrive at jeg 
kan huske en del flere historiske begivenheder som jeg har set på DR1 Tema end 80 

jeg har læst i mine historie bøger. Selv min far vil være enig i at han har lært no-
get nyt efter hver dokumentar han har set. Derfor mener jeg bestemt ikke man skal 
se TV og heller ikke computerspil som årsager til generationen ikke lever op til 



det gamle, men som en ny kultur som vil både vil acceptere og bruge de gamle 
værdier til at filtrere det nye med. Vi skal ikke acceptere at spil overtager rollen til 85 

dannelsen af børn og unge men vi skal heller ikke gå i stå og være fordømmende 
over for det nye. 
Det ikke til at vide hvad rolle spil vil tage i fremtiden men der er ingen tvivl at spil 
er til for at blive. Spil er blevet til et medie som beskriver problemstillinger over 
hele verden i en virtuel men global verden. Det er ikke så nemt som at sige ja eller 90 

nej. Omvendt kasket eller ej, tweedjakke eller ej, så vil undersøgelsen af spil fort-
sætte og vi kommer ikke tættere på et svar nu. Computerspil vil ikke stoppe med 
at være voldige sålænge der er vold i verden, men det betyder ikke de skal lærer 
de unge op til at være voldige. Eventyr jeg fik læst op som barn handlede også om 
gode til som prinser of prinsesser men også onde ting som hekse og drager, udfor-95 

dringen kommer til forældrene at lærer det barn hvilket er rigtigt og forkert og 
derved består dannelsen i at forberede barnet til virkeligheden og ikke gemme 
barnet i søde eventyr. Vi må vente og så hvad der sker når computer generationen 
ser deres børn spille diverse spil om de så syntes om computerspil lærer deres 
børn noget eller om de i sandhed er tidsspilde og umoralske forkerte. Hvis hold-100 

ningen til spil ændre sig fra ja og nej til et måske vil det måske i fremtiden åbne 
op for en del flere indlæringsmetoder og måske endda også gør det nemmere for 
den nye kultur til at tilpasse sig et nyere skole system og bedre forberede dem til 
udfordringer længere fremme i livet. 
 



Computerspil og dannelse, besvarelse til 7 

"Daniel, kom herned! ", råber hans mor fra køkkenet. Han hører hvad hun siger, men 

løsner ikke blikket fra computerskærmen. "Daniel! " Modvilligt sætter han spillet på 

pause, og rejser sig tungt fra stolen. Han har en speciel stol, der sikrer en god komfort. 

Det er nødvendigt med alle hans timer foran skærmen. "Skoleinspektøren har ringet", 

siger hans mor, da han kommer ned i køkkenet. Daniel kigger på hende uden at svare. 5 

"Din fraværsprocent er for høj, og du har ikke afleveret dine tre sidste afleveringer. 

"Daniel kigger rundt i kokkenet. Han er egentlig ret ligeglad med hvad hun siger. "Jeg 

ved det godt ", svarer han ligegyldigt. "Du bliver nødt til at gøre noget ved det, det går 

ikke på den her måde ". Hendes blikfanger Daniels. Hun betragter ham og forsøger, at få 

et glimt af den dreng han var engang. Han havde altid været en flot og populær dreng. 10 

Han kunne altid charmere både piger og lærere med sine flotte brune øjne, og hans hår 

sad altid perfekt - han gik aldrig udenfor en dør, uden først at have sat det med voks. Nu 

kan hun ikke længere kende hans øjne, der før var så livsglade. Mørke randen har samlet 

sig under øjnene, og håret sidder i tilfældige totter, der efterhånden er blevet lidt for 

lange. Præcis hvornår det skete ved hun ikke, men en ting er hun ikke i tvivl om - 15 

computerspillet har taget overhånd. 

Daniels eksempel kan for nogle lyde overdrevet, men ikke desto mindre, så er det den 

indflydelse computerspil kan have på børn og unge i dag. Der har længe været debat om, 

at børn og unge bliver mere dovne, og at de tilbringer det meste af deres fritid foran tv'et 

eller computeren, og det kender de fleste også fra deres egen hverdag. Især computerspil 20 

fylder meget hos børn og unge, og brugen er efterhånden blevet meget stor, men hvad er 

det der gør computerspil så populært? For at forsøge at svare på dette, kan man se på 

udviklingen af computerspillene. Internettet har ikke kun åbnet for kommunikation blandt 

erhvervsfolk, men har også gjort det lettere for "almindelige" mennesker, at skabe 

kontakt. Et populært spil, der i denne sammenhæng kan nævnes, er Counter Strike. CS 25 

handler, som så mange andre computerspil, om at bekæmpe en fjende. Her spiller man 

bare ikke alene, men kommunikerer over internettet, hvor man sammen bekæmper 

fjenden. På denne måde er man ikke kun en del af et spil, men også en del af et socialt 

netværk, da man har spillet som fælles interesse. Dette resulterer i, at tidsforbruget og 

interessen stiger. Selvom man måske sidder og spiller med en fra England, som man 30 



aldrig kommer til at møde, så ved man at man spiller med en rigtig person, og ikke kun 

sidder alene med sig selv og computeren. 

Men bliver vi så dummere af, at bruge så meget tid på computerspil, og forhindrer det 

vores almene dannelse? Der findes rigtig mange meninger og holdninger til dette emne, 

men fælles for disse er, at man enten er for eller imod. Som Bo Kampmann Walther 35 

skriver i sin kronik i Berlingske tidende, så har vi det med at se tingene sort og hvidt, hvis 

det bliver for kompliceret, og måske er det netop det man gør i dette spørgsmål? Der er 

ingen tvivl om, at det store forbrug har sine negative sidder som i Daniels situation, men 

kunne det tænkes, at der også findes positive sidder og at det bare er en del af 

udviklingen? 40 

I gennem alle tider har den ældre generation brokket sig over den yngre. De unge bander 

mere og lever usundt. Men ser man tilbage i tiden, så har de unge altid bandet meget, det 

er bare nye ord der er kommet til - og selvom de unge ikke rører sig så meget i dag, så 

findes der mange normer tilbage i tiden, der ikke kan karakteriseres som sundt - f.eks. 

korsetterne, som der findes adskillelige skrækhistorier om. På den måde kan man sige, at 45 

de unges vaner altid har været oppe til debat. Når vi om nogle år ser tilbage på denne tid, 

vil vi så se computerspil som et stort problem eller bare som en udvikling? 

Men for at svare på spørgsmålet om, at computerspil forhindrer dannelse, bliver vi også 

nødt til, at se på hvad der egentlig bliver lagt i ordet dannelse. Er man dannet når man 

har en bred viden, eller forudsætter det at man også kan følge med i tiden? Er en ældre 50 

person med en bred faglig viden mere dannet end et ungt menneske, der forstår at 

gebærde sig i den moderne verden? Meningen om dette er lige så forskelligt, som folks 

holdninger til computerspil, og man vil derfor aldrig kunne få et enslydende svar. 

Fodbold, håndbold og bøger tager også en stor del af de unges tid - når det er accepteret, 

burde man så ikke også kunne acceptere computerspil som en almindelig fritidsinteresse? 55 

Selvom der findes mange argumenter imod, kan vi ikke komme udenom, at computerspil 

også har nogle positive sider. Udover at man bliver en del af et socialt netværk, så møder 

man mennesker fra hele verdenen. Dette skaber nysgerrighed overfor andre kulturer og 

skærper interessen for at lære nye ting. Sammenholdet mellem de unge bliver også 

styrket, idet at der bliver arrangeret aftener og nætter hvor der udelukkende bliver spillet 60 

computer - igen, skaber det et netværk. I vores tid hvor børn og unge i høj grad bliver 



overladt til sig selv, er det vel kun naturligt at de unge samler sig om en fælles interesse. 

Forældrene har travlt med at tjene penge og gøre karriere, så de unge må søge andre 

steder hen. At det så er blevet computerspillet er måske kun en naturlig del af 

udviklingen. 65 

Når det så er sagt, kan vi heller ikke komme udenom de problemer som computerspil kan 

skabe. Grænsen mellem virkelighed og fiktion bliver stadig svagere. Man kan ikke 

komme udenom, at spillene ofte er meget voldelige. I mange spil gælder det om at slå 

hinanden ihjel med diverse drabelige våben og hvis man bliver dræbt kan man bare starte 

forfra, og så er man levende igen. Når man er vokset op med dette princip, kan det være 70 

svært at forstå, at virkeligheden er noget andet. Dermed ikke sagt, at børn er dummere i 

dag, for de fleste ved jo godt, at man ikke bare kan blive levende igen. Men når man er 

vokset op med så meget vold, både i tv'et og på computeren, kan det være svært at vide 

hvornår man skal stoppe. Både film og spil der er voldelige kan lægge op til voldelige 

handlinger i virkeligheden. Der findes efterhånden mange eksempler på dette. F.eks. blev 75 

en 5-årig dreng for nogle år siden, hængt i et træ af en gruppe jævnaldrende, efter de 

havde set Robin Hood, hvor en karakter i filmen blev hængt. Selvom dette er en meget 

voldsom historie, der heldigvis ikke sker ofte, så viser det hvordan fiktion har givet 

inspiration til voldelige handlinger. 

Men selvom ting som disse sker, skal man passe på med at bruge film og spil som den 80 

direkte årsag. Der vil altid findes mennesker, både børn og voksne, som har voldelige 

tendenser, og hvis der ikke fandtes voldelige film og spil, mon ikke der så ville findes 

noget andet der inspirerede til volden? Man kunne måske også tænke sig, at nogle ting 

kunne have været afværget hvis forældrene gik ind og spillede en større rolle. Som 

førnævnt lever vi i en verden, hvor børn og unge i høj grad bliver overladt til sig selv. 85 

Forældrene er dem der skal guide barnet igennem livet og skubbe det i den rigtig retning, 

og selvom man skal gøre sine egne erfaringer, så skal forældrene hjælpe med hvad der er 

rigtigt og forkert. Hvis barnet ikke får en påvirkning om hvad der er rigtigt og forkert fra 

forældrene, men får en påvirkning fra film og tv, så kan det var svært at vide hvordan 

man skal forholde sig. 90 

At spørgsmålet om de unges vaner fylder så meget i dag, kan også ses på 



reklamebranchen, hvor der blive appelleret til, at børn kommer ud i naturen, ud i den 

friske luft. Et rigtig godt eksempel på dette, er en reklame for Arla som kører lige i 

øjeblikket. Her ser man en lille dreng sidde foran et tv og spille med en kontroller i 

hånden. Selvom han ikke sidder foran en computer, så er princippet det samme, da han er 95 

fuldstændig fordybet i sit spil og ikke ligger mærke til verdenen omkring ham. Han sidder 

inde i en lille stue, hvor farverne er blege og triste. Man kan næsten fornemme hvordan 

drengen har "firkantede" øjne, efter at have tilbragt alt for mange timer foran skærmen. 

Da moderen kommer ind og stiller et glas mælk til ham, står der pludselig en ko i stuen. 

Drengen bliver nysgerrig og ligger kontrolleren fra sig. Han følger efter koen, som 100 

vandrer gennem storbyen indtil den kommer til en mørk tunnel. Drengen tøver, men 

følger så efter den, og da han kommer gennem tunnelen, bliver billedet fuldstændig 

forandret. Før kunne man se det kedelige billede af storbyen og fjernsynsskærmen, men 

ses nu en stor frodig mark, med fuglesang og en sol der står højt på himlen. Drengens 

ansigt er nu også forandret og lyser nu af glæde. Han glad rundt og udstråler sundhed. 105 

Han er ikke længere den samme dreng som i starten, men er nu det som de fleste må 

drenge burde være. Her appellere Arla i høj grad til forældrene, for selvom computerspil i 

virkeligheden ikke er så slemt som det bliver gjort til, så vil de fleste forældre jo gerne 

give deres børn en opvækst i rolige omgivelser, langt væk fra storbyens vold og 

kriminalitet. 110 

Der findes mange forskellige meninger om computerspillets rolle, og vi bliver nok aldrig 

enige, men måske gælder det bare om at finde en balance. Måske skal vi acceptere at 

computerspillet er en del af udviklingen, men samtidig holde fast i, at der skal være en 

klar skillelinje mellem fiktion og virkelighed. Om computerspillet gør os dummere, kan 

vi nok først svare på, når vi engang kigger tilbage. Den ældre generation har altid 115 

bekymret sig for den yngre generation, men i nogle tilfælde har det vist sig, at der ikke 

har været grund til bekymring. Derfor kan det på nuværende tidspunkt være svært at 

svare på, og virkeligheden kan disse spørgsmål måske kun besvares når vi engang ser 

tilbage på denne tid. 



Computerspil og dannelse, besvarelse til 12 

Uddraget fra Bo Kampmann Walthers kronik indledes med spørgsmålet: "Kender du ham, der bare 

elsker computerspil?" Mit eneste svar kan kun være et utvetydigt og rungende ja! Jeg ser ham hver 

eneste dag. Han sidder i min klasse og i det S-tog jeg tager. Han kigger på mig fra reklamesøjlerne, og 

han befinder sig i min stol. Den passionerede computerspiller er et fænomen, der i dag præger 

ungdomskulturen mindst ligeså meget, som den unge med mobiltelefonen. Computerspilleren kan lidt ! 

stereotypisk beskrives som manden med den omvendte kasket. Det er ham der ukritisk har kastet sig 

over computerspillets glæder. Han er typisk den unge mand, der omfavner alle de teknologiske tilbud, 

og som ikke lytter alt for meget til den anden gruppe af mennesker, der har kastet sig ind i debatten: 

Manden med tweedjakken, der ofte er dybt polemisk overfor den verden, som manden med kasketten 

befinder sig i. Det er disse to stereotypers debat som Bo Kampmann Walther beskæftiger sig med, for "# 

han mener, at debatten i dag er unuanceret og forfladiget. 

Det er interessant at bemærke, at Bo Kampmann Walther anser computerspil for at være en medie-

sorteper. En sorteper refererer til et gammelt kortspil, hvor sorteper er det uønskede kort. Alligevel 

tager han selv sorteper op og stiller den til fri beskuelse. Man kan undre sig over, hvorfor han har 

valgt at tage sorteper op, og der er ikke et entydigt svar i hans kronik, men der kan gisnes om det. "! 

Computerspil er et emne, der er kommet for at blive større. Derfor er det vigtigt, at det ikke ender som 

en tikkende, tabuiseret bombe. Det emne som alle ved findes, men som ingen tør tale om. Bo 

Kampmann Walther mener dog, at der findes mennesker i vores samfund, der tør tale om det, og at 

samfundet i dag altså er splittet mellem disse grupper: Dem der bærer den omvendte kasket, og dem der 

går med tweedjakker. Disse to grupper er at finde på billedet fra Daily Mails webudgave. Billedet viser $# 

to drenge, der spiller et konsolspil, men billedet siger mere endnu. De to små drenge illustrerer hhv. 

fascinationen og frygten. Den højre drengs opspilede og nærmest grædende øjne vidner om den frygt, 

man kan have for computerspillet. Hans sammenkrummede position vidner og nærmest forkrampede 

arme tydeliggør hans frygt. Den anden dreng sidder længere fremme og har åben mund. Han drages af 

spillet, og han ophidses af det nye, spændende vidunder, han har foran sig. Disse to drenge viser $! 

tydeligt hvordan debatten foregår i dagens Danmark. Hvis jeg gav den venstre dreng en omvendt kasket 

på og den højre en tweedjakke, ville jeg blot male samme billede, som Bo Kampmann Walther laver i 

sin kronik. 

 



Mange frygter i dag computerspillenes indflydelse på ungdommen. Mediet står midt i samme %# 

injuriekavalkade, som Hollywood-film har været igennem de sidste mange årtier. Beskyldninger 

drejer sig om, at filmene og nu også spillene er skyld i en forråelse af de unge, og at medierne med 

deres voldsforherligelse destruerer de unges moral og forvrænger deres virkelighedsanskuelse. Denne 

kritik bliver ofte flad og unuanceret og er som regel fremsat af mennesker, der aldrig selv har siddet 

med et computerspil foran sig. Men det forholder sig dog således, at de til en vis grad har ret. Volden %! 

bliver glorificeret og legitimeret i visse computerspil. Nogle af dem ophøjer endog bandekriminalitet, 

biltyverier og overfald til en meningsfuld tilværelse. For nylig hældte computerspillet Call of Duty 

benzin på debatten ved at konstruere et scenario, hvor spilleren var nødt til at skyde dusinvis af civile 

ned med koldt blod, så spilleren kunne opretholde en under cover-identitet. Dette eksempel hører til et 

af de grelleste, jeg har mødt, men betyder det, at mediet skal skyes som pesten? Skal der opstå hetz og &# 

lynchstemning overfor hele genren, blot fordi enkelte spil går over stregen? 

Hvis man drager en parallel til litteraturens verden, finder man adskillige eksempler på uhyrligheder af 

endnu større grad. Nationalromantikkens forherligelse og idyllisering af krig og død samt Horats' 

bemærkninger om det herlige og ærefulde ved at dø for fædrelandet har utvivlsomt sendt tusinder af 

unge mennesker i døden. På samme måde finder man grusomheder i Det Futuristiske Manifests tanker &! 

om krigen som denne verdens eneste hygiejne og Adolf Hitlers Mein Kampfs antisemitiske budskaber. 

Dette er alle eksempler på hvilke groteske og bestialske tanker, der er kommet ud gennem bøgernes 

verden, men betyder det at litteraturen står overfor samme beskyldninger som computerspillene? Nej, 

og det bliver med det samme interessant at spørge: Hvorfor? 

Først og fremmest hører computerspillet til blandt de unge. Der har lige siden tidernes begyndelse !# 

været en afstandstagen mellem unge og gamle. Selv på Sokrates' tid hørte man ytringer om, at datidens 

unge var dvaske og dorske. Men hvad bunder denne urgamle frygt i? Mit umiddelbare svar ville være 

frygten for det ukendte. Vi er bange for alt det, vi endnu ikke helt ved hvad er og hvad kan. For vi har 

endnu ikke set hele computerspillets potentiale realiseret. Derimod har vi alle set hvad bogen kan, da 

den har en historie bag sig. Bogen er i dag ophøjet til det centrale aspekt af dannelsen, som har indtaget !! 

en særlig plads i vores samfund. Det skyldes, at den giver et urokkeligt fundament i en yderst 

bevægelig og dynamisk tid. Især den klassiske dannelse er vigtig, da den opdrager ungdommen med 

moral og med et stort tidsligt perspektiv. Sidstnævnte er særdeles betydningsfuld, da den giver 

mennesket redskaberne til at kunne forstå verden, for som Goethe sagde: "Den der ikke kan føre sin 



historie 3000 år tilbage lever kun fra hånden til munden." Men betyder computerspillet nødvendigvis '# 

mangel på dannelse? Behøver de nødvendigvis at negere hinanden? Bo Kampmann Walther skriver, at 

en forældet og forfladiget måde at bekæmpe computerspillets dårlige indflydelse er flere historietimer. 

Jeg mener dog, at der sagtens kan være lighedstegn mellem dannelse og computerspil. Især den 

historiske forståelse kan hjælpes på vej gennem computerspillet. Myten om at computerspil kun 

tilbyder vold og blod er forældet og døende. I dag er udbuddet af computerspil med et historisk '! 

perspektiv bredere end nogensinde før. Det betyder, at historie i dag udbydes til ungdommen i et 

lettilgængeligt format, der for mange sandsynligvis er mere populært end de klassiske historiebøger. Et 

eksempel kunne være den historiske spilserie Total War, der netop viser, hvordan computerspillet i dag 

fører en total krig imod den traditionelle historieindlæring. Dog skal det siges, at computerspillenes 

historiske informationstilbud blot tydeliggør behovet for klassisk historieundervisning, da spillets (# 

bruger skal kunne tage kritisk stilling til informationernes værdi, objektivitet og relevans. Derfor kan de 

formanende råd om dannelse og flere historietimer sagtens gå hånd i hånd med computerspillet. 

Computerspillet er blevet beskyldt for, og denne beskyldning er nok både retfærdig og yderst aktuel, at 

være med til at forringe ungdommens fysiske form og at sende den yderligere nedad i det frie fald, den 

allerede befinder sig i. Det er i dag et faktum, at børn såvel som voksne bevæger sig langt mindre end (! 

tidligere. Der er i dag meget stillesiddende arbejde, og der findes mange indendørsaktiviteter, der er 

fristende alternativer til et aktivt liv udenfor. Her er computerspillet utvetydigt et af dem. Men betyder 

computerspil nødvendigvis inaktivitet? Desværre er svaret her et næsten utvetydigt ja. Dog vil jeg lade 

en lille dør stå på klem til computerspillenes forsvarere. Indenfor de seneste år har den japanske 

spilproducent Nintendo udarbejdet adskillige spil, hvor motion og bevægelse er de centrale temaer. )# 

Spillet Wii Fit er f.eks. et bevis på at spil og motion ikke nødvendigvis er modsætninger. Dog skal det 

pointeres, at udbuddet af sådanne spil desværre kun udgør en promille af markedet. 

Et af det nye årtusindes største mediesucceser har været computerspillet World of Warcraft. Med over 

syv millioner betalende abonnenter viser det lige præcis, hvor populære computerspillene i 

virkeligheden er. Dette computerspil finder sted i et fantastisk parallelunivers og har derfor ingen )! 

historisk kontekst. Her kunne tweedjakken nemt påpege, at så kunne det umuligt have nogle dannende 

kvaliteter. Det er dog en sandhed med modifikationer. Skønt spillet ikke kan give spilleme noget 

information om faktiske forhold, så kræver spillet, at spillerne forstår at interagere med hinanden og 

kommunikere. Størstedelen af spillet handler derfor om samarbejde og intersubjektiv sproglig 



forståelse. Mange unges engelske sprogfærdigheder stammer i dag i langt højere grad fra *# 

kommunikation gennem computerspil da det giver en praktisk tilgang til det engelske sprog, i stedet for 

den mere teoretiske og litterære tilgang der tilbydes i engelskundervisningen. 

Hvis man skal forholde sig polemisk overfor denne kæmpesucces, så kunne man endnu engang 

fremdrage argumentet om de mange stillesiddende timer. Ydermere kunne man påpege, at det store 

sociale netværk blot er en illusion om interaktion mellem mennesker. For selvom der skrives flittigt *! 

på engelsk og til tider også bruges mikrofon til at kommunikere med, så kan det næppe være muligt at 

opnå samme grad af intensitet og nærvær, som den ægte omgang mellem mennesker kan. Man kan 

sandsynligvis ikke opnå de samme sociale kompetencer af at kigge på en skærm, der blot viser 

efterligninger og imitationer af virkelige mennesker. De mennesker, der påpeger dette problem, bliver 

ofte beskyldt for at være gammeldags, leve i et retrospektivt univers eller klæde sig i tweedjakker, men "## 

viser det ikke blot, at der er en kerne i problemstillingen? På nærmest prædestineret vis bliver Platons 

hulelignelse endnu engang aktuel. I hans lignelse sidder mennesket isoleret og i mørke og kigger på 

afbildninger af virkelige objekter, og de er tilfredse med det. Men i virkeligheden degenererer de af 

aldrig at beskue det virkelige. Hvis et af disse mennesker forsøgte at fortælle dem, at det de andre så 

blot var efterligninger, ville de reagere med vrede og foragt. Det er muligt at min sammenligning er "#! 

søgt, og at jeg blot refererer til netop dette for at slå fast, at ungdommen i dag godt kan være klassisk 

dannet på trods af computerspil, men jeg vil lade læseren tage stilling til perspektivets relevans. 

En typisk kritik af computerspillet er, at det er virkelighedsfjernt. Det bevæger sig ud i eskapismens 

tåger, og det hiver de unge længere og længere væk fra virkeligheden. Det giver dem et helt forvrænget 

forhold til realiteterne og gør dem verdensfjerne. Men er eskapismen et karaktertræk, der er unikt for ""# 

computerspillet? Et eksempel fra litteraturen er hovedpersonen Bastian fra Michael Endes Den 

Uendelige Historie. Han drømmer sig væk fra hverdagens grå trummerum og ønsker blot en historie, 

der ikke ender. Han ville have fundet svaret i computerspillene hvis de havde været opfundet, for her 

findes der verdener, der er konstant foranderlige takket være en lang række af opdateringer. Her ville 

Bastian også selv være med til at forme historien, hvilket ville gøre ham aktiv i historiefortællingen. På ""! 

den måde ville han blive tvunget til at tage nogle valg og til selv at deltage. Computerspillet har derfor i 

dag muligheden for, at inddrage brugeren og gøre vedkommende aktiv og reflekterende. Det tvinger 

brugeren til selv at tage et valg i modsætning til bogen, hvor læseren blot kan reflektere over 

karakterernes valg, i stedet for selv at kunne træffe dem. 



Bo Kampmann Walther skriver, at han gerne vil have nogle flere der forhold sig til computerspillene på "$# 

en mere nuanceret måde. Han ønsker at have nogle uden omvendt kasket eller tweedjakke. Paradoksalt 

nok er jeg helt enig og samtidig dog dybt uenig. For som jeg ser det, så er der noget selvmodsigende i 

hans tilgang. Han ønsker sig et menneske, der slet ikke har en forudindtaget tilgang til computerspillet, 

men jeg mener at alle i dag har en holdning til fænomenet på forhånd. Jeg mener slet ikke, at det er 

muligt, at gå ind uden at have nogle fordomme til emnet. Sindets rene tavle findes ikke til et emne, der "$! 

så ofte debatteres i offentligheden. Der er altid skrevet noget på denne tavle, om det så blot er små 

karikerede tegninger. Derfor er det vigtigt; at man engagerer sig personligt i noget, der optager så stor 

en del af medie- og debatbilledet. Det er dog samtidig af afgørende betydning, at man forholder sig 

kritisk til emnet. Jeg tror derfor ikke at vi skal møde spillene upåklædte, men at vi skal gå til 

computerspillene iført både tweedjakke og omvendt kasket. "%# 



 
 
Sommereksamen maj 2010. Essay: Computerspil og dannelse 
 
Opgaveformulering:  
Skriv et essay om computerspil og dannelse. 
Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Computerspil er vor tids mediesorteper (tekst 4)  
og overveje spillenes betydning for børns og unges dannelse.  
  
 02 7 12 
Skriftlig fremstil-
ling 

- Sproget er usikkert og præget af en 
række elementære, formelle fejl (eks. l. 
56, 59, 63, 78-79, 94, 101), stedvis 
usikker syntaks (eks. l. 29-31, 44-47, 
69-72, 82-85), idiomatisk usikkerhed 
(eks. l. 68, 76, 88-89), stave- og sjuske-
fejl (eks. l. 3, 69 og 95). Disse fejl ses 
gennem hele teksten, men er dog ikke så 
graverende, at tanken bag den enkelte 
sætningsperiode er uforståelig 

- ”Omvendt kasket” – ”Tweedjakke” 
bruges i forsøg på bevidst komposition, 
men reelt er overledningerne mellem 
sætninger og afsnit uformidlede og 
springende 

- Mangelfuld bevidsthed om genre og 
formidling (eks. l. 1-5) 

- Sproget er overvejende sikkert, men 
med få formelle fejl (eks. l. 36, 39, 
100, 107)   

- Nøgleordet er solidt, men uden  
nuancer, finesser eller prægnans 

 
Begrænset genrebeherskelse: 
- Det lange fiktive anslag er kun del-

vist velanbragt (l. 1-15) 
- ARLA-reklamen genfortælles om-

hyggeligt, men uden sproglig finesse 
eller formulering af prægnant pointe 
(l. 93-110) 

- Der ”diskuteres” frem og tiltage på 
en måde, som ville have gjort sig 
bedre i kroniksammenhæng 

- Sproget er fuldt kontrolleret, meget 
varieret og i de bedste afsnit både kom-
plekst og velturneret. Det er ikke blottet 
for klicheer (eks. l. 39-40, 107-108, 
124-125), men den sproglige kompe-
tence er på et fuldt tilfredsstillende ni-
veau. Der er således tale om en kom-
munikativ kompetence, som tillader ek-
saminanden at ræsonnere og eksempli-
ficere på en essayistisk måde 

 
  
 

Emnebehandling - Besvarelsen er præget af, at eksami-
nanden ikke har opfattet tekstens poin-
te, hvilket giver et svagt udgangspunkt 
for refleksioner samt et begrænset fo-
kus 

- Den gentagne inddragelse af den be-
brejdende fader og unges alkoholvaner 
som parallel demonstrerer begrænsnin-
gerne i emnebehandlingen 

- Eksaminanden stiller og besvarer en 
række spørgsmål, som er relaterede 
til emnet, men ikke helt centrale i 
forhold til tekstens projekt (eks. l. 
33-35, 39-40, 46-47, 49-50, 54-55, 
81-83)   

 
Besvarelserne af disse mange spørgsmål 
havner oftest i ’på den ene side på den 

- Eksaminanden formulerer i de sidste 
linjer af indledningsafsnittet (l. 8-11) 
helt præcist tekstens position og får så-
ledes sat et kvalificeret fokus fra første 
færd. Essayet lever derved op til opga-
veformuleringens krav om ”udgangs-
punkt” 

- Højt abstraktionsniveau. Det kommer 
bl.a. til udtryk ved, at eksaminanden 



- Brugen af ”omvendt kasket” og 
”Tweedjakken” viser omvendt en vis 
fornemmelse for tekst og emne   

anden side’-relativisme, men berører 
dog oftest væsentlige aspekter 
  

ubesværet ræsonnerer over forlæggets 
ordvalg (fx ”sorteper”) og på meta-
agtig vis over egne positioner (l. 100-
106) 

Danskfaglig viden 
og metode 

- Unuanceret forståelse af teksten 
- Dårlig evne til at afkode påstande og 

begrundelser i teksten 
- Mangelfuld genrebevidsthed 
- Lavt abstraktionsniveau 
- Slipper forlægget hurtigt nok, men gli-

der over i en overfladisk opremsning af 
egne spilvaner, konfrontationerne med 
faderen mm., frem for at reflektere med 
faglig substans 

 

- Har en rimelig tekstforståelse. Som 
følge heraf afkodes flere delproble-
mer og mulige kritikpunkter fra for-
lægget. Det valgte fokus er imidler-
tid begrænset i forhold til tekstens 
anliggende; eksaminanden begræn-
ser derved sine egne muligheder for 
at udfolde sig essayistisk ræsonne-
rende og reflekterende 

- Redegør og indkredser en række 
problemfelter både gennem fiktiv 
gestaltning af situation (l. 1-16), ek-
semplificeringer (l. 25-29), referat 
(93-110) og diskuterende spørgsmål 
og modspørgsmål. Nogle gange med 
tyngde og overblik (l. 66-69), andre 
gange ufrivilligt komisk (41-45) 
 

 
 

- God tekstforståelse  
- Eksaminanden har en række eksempler 

på dannelse før og nu hentet fra forskel-
lige humanistiske fag (eks. l. 41-45) 
samt en tilstrækkelig god orientering 
inden for de mange nye spiltilbud og 
mediemæssige innovationer (eks. l. 82-
84)  

- Selvom man her og der oplever almin-
delig stillingtagen og ’på den ene side 
på den anden side’-diskussion, er der 
afsnit og passager, hvor der overbevi-
sende ræsonneres essayistisk. Det sub-
jektive, causerende element beherskes 
ligeledes uden at løbe af sporet 

 
Genrebevidstheden er overvejende god, 
men med visse svagheder: 
- I indledningen burde hensynet til den 

intenderede læser have været tydeligere 
og mere konsekvent 

- Eksaminandens refleksioner og overve-
jelser er for bundet til tekstforlægget 

Sammenfatning - Trods et usikkert og mangelfuldt sprog 
formår eksaminanden at skabe en no-
genlunde sammenhængende og forståe-
lig opgave 

- Demonstrerer en basal forståelse af den 
overordnede problemstilling 

- Mangelfuld genrebevidsthed: Eksami-
nanden hænger fast i og ”misbruger” 
det subjektive element i genren og ev-
ner ikke at ræsonnere fra konkrete ek-

- Sikkert sprog, men uden prægnans 
og finere begrebsmæssige nuancer 

- Selvstændig diskurs, men begrænset 
fokus i forhold til forlægget 

- Nogenlunde genrebevidsthed der 
imidlertid hæmmes af det begrænse-
de fokus; eksaminandens overvejel-
ser peger i for høj grad i retning af 
diskussionsdelen af en kronik 

- God stofrigdom og påhitsomhed, 

- Sikkert og flydende sproglig trods en-
kelte klicheer 

- Ubesværet tekstlæsning 
- Varieret og omfattende diskurs med 

mange relevante eksemplificeringer 
- Bevidst styret komposition, som ele-

gant benytter sig af kasket/tweedjakke-
metaforen 

- Tilfredsstillende, men ikke fejlfri gen-
rebeherskelse   



sempler til overordnede principper eller 
problemstillinger 

 
Stilen skal have 02, fordi den trods et 
usikkert sprog, en ringe genre- og for-
midlingsbevidsthed og manglende dansk-
faglig tyngde hænger sammen, er for-
ståelig og demonstrerer en fornemmelse 
for tekstforlæggets pointer og den grund-
læggende problemstilling.    
  

men lidt springende; munder ud i en  
lidt perspektivløs relativisme 
 

Stilen skal have 7, fordi eksaminan-
den er i stand til at skabe sin egen 
diskurs i et nogenlunde sikkert og 
solidt sprog. Karakteren har opadgå-
ende tendens, men det begrænsede 
fokus og den lidt mangelfulde genre-
beherskelse forhindrer stilen i at få 
10.   

 
  
 
Stilen skal have 12, fordi den demonstre-
rer en selvstændig og nuanceret tilgang 
til emnet samt et sikkert og varieret 
sprog. Det er imidlertid et tolvtal i den 
lavere ende af spektret pga. den ikke helt 
lydefri genre- og formidlingsbevidsthed.   
 

 



Den jødiske hustru, besvarelse til 02 
Novellen "Den jødiske hustru" er skrevet af den tyske forfatter Bertolt 
Brecht(1856-1956) i 1938 og teksten stammer fra samlingen, "det tredje riges frygt 
og elendighed" som beretter om forskellige historier om Hitlers magtovertagelse i 
1933. 
I novellen Den jødiske hustru møder vi bl.a. konflikterne, jøderne mødte, efter Hit-5 

ler overtog magten. Der var så fald tale om jødeforfølgelse eller en race forfølgelse 
og man prøvede at skille sig af med jøderne, enten med vold eller i værste fald med 
at sende dem på lejre. Novellen kommer også ind på genrene i tekster som er kær-
lighed, ekskapisme og frygt 
Artiklen vil byde på en analyse og fortolkning af Den jødiske hustru med henblik 10 

på bl.a. de forskellige måder der bliver kommunikeret på i dialogerne og en analyse 
af de politiske undertoner i teksten. 
Novellen komposition starter med et digt. Så det udvikler sig til dialoger, hvor ho-
vedpersonen både snakker med sine venner, sig selv og hendes mand. 
Novellen foregår i Frankfurt i 1935, hos en jødisk familie, hvor hustruen er i færd 15 

med at pakke sin kuffert. Hun vil rejse til Amsterdam pga hun er rædselsslagen for 
hvad tyskerne vil gøre ved hende, og har derfor valgt at forlade byen for at starte et 
nyt liv. 
Fortællestillen er en jeg-fortæller, og jeg-fortælleren er også hovedpersonen, jøde-
fruen Judith Keith. Den funktion, at Judith er, jeg-fortælleren gør at, modtageren 20 

forstår hendes forvirring og hendes frustrationer omkring at skulle fortælle sin 
mand, om hendes afrejse. Novellen forløber sig kronologisk og kun på en aften, 
hvor hun vælger at rejse og motiv er at forlade byen så hun ikke skader manden og 
ikke mindst hende selv. Og aldrig vende tilbage. 
Judith Keith er jøde og er 36 år. Hun er gift og spiller bridge i sin fritid. Hun ønsker 25 

at forlade sin fødeby, Frankfurt for at starte en ny tilværelse i Amsterdam. Hun 
kommer fra en middelklasse familie, hvor de ikke har specielt mange penge. Det 
ved man fordi, hun siger (side 18 linje 123) "Og sig nu ikke, du vil sende penge, for 
du ved godt, du ikke kan" 
Judith er på overfladen en moden dame som har til formål at rejse, og lade alt blive 30 

i fortiden. Forlade alt hvad hun har kært. ( side 15. linje 9. " hun er længe i tvivl 
om, hvorvidt hun skal tage et stort fotografi af sin mand, som står på kommoden, 
med. Så lader hun billedet blive stående" og side 16. linje 66. "Nu brænder hun den 
lille bog, hvori hun har fundet telefonnumrene" det viser at hun er færdig med sit 
liv i Frankfurt og drømmer sig væk i en anden tid, hvor hun ikke skal følge sig for-35 

fulgt. 
Under overfladen er Judith følsom. Det ser vi ved hun ringer rundt til folk for at 
sige farvel, og sørger for at der er nogle som ser efter hende mand efter hun rejser, 
så han ikke efterlades helt alene. Det gør hun fordi hun elsker ham, men hun er 
fyldt med rædsel for hvad der vil ske hvis tyskerne fanger hende, både for hende 40 

selv, og hendes mand. 



Manden, som han bliver kaldt til i teksten er gift med Judith. Hans navn oplyses 
ikke i teksten, fordi det er heller ikke det man skal fokusere på. 
Han er på overfladen naiv, da han tror hun kun skal være væk i et kort stykke tid i 
Amsterdam om foråret, fordi hun til sidst rækker hende, hendes pels. Under over-45 

fladen må den måde at være på, være en nødvendighed for ham selv. Han bliver 
nødt til at tro på hun kun er væk et kort stykke tid, så han ikke bryder sammen. ( 
side 19. linje 175. "Til syvende og sidst er det jo kun et par uger, det drejer sig om") 
Den sætning er en overbevisende sætning over for manden selv, eftersom han bru-
ger ordet' jo". Til sidst tror man på, hvad man ønsker at tro. 50 

Titlen på novellen den jødiske hustru er også vores jeg-fortæller. Titlen indikere 
allerede ved start hvad teksten kommer til at sætte fokus på. 
Digtet, som starter novellen, handler om jøderne ud fra nazisternes synspunkt. De 
kalder de kvindelige jøder for "suspekte og uægte" og mener at den bedste måde at 
skille sig af med dem på er med vold. 55 

Digtet et negativt og brutalt. Hvor man sidder tilbage med en negativ stemning, 
som følger med en hele vejen igennem historien. Konflikten i digtet er mellem de 
kvindelige jøder og nazisterne (alle dem som ikke kan fordrage jøder) og deres hen-
sigt er, at skille sig af med dem med vold. 
Dialogerne er opdelt i forskellige dialoger med hendes venner, sig selv og til sidst 60 

hendes mand. 
Den første dialog hun har er med doktoren. I den dialog er hun høflig og uperson-
lig. Hun bruger ordene som de og dem. Hun lyver også overfor doktoren, da hun 
fortæller ham hun vil til Amsterdam i et par uger for at besøge hendes venner og se 
foråret der. 65 

Den anden dialog hun har er med sin bridgespartner Lotte, hvor hun også er høflig, 
og bruger meget ordet I. hvor hun høfligt fortæller hende at hun vil rejse, og hun 
skal finde sig en ny at spille bridge med. 
Den tredje dialog er med svigerinden Gertrud, hvor hun bliver mere personlig og 
mere ærlig. Hun fortæller hun skal afsted i et par måneder. Hun er ærlig med hen-70 

blik på at svigerinden vil passe på hendes mand mens hun er væk, og fordi hun nok 
vil finde ud af sandheden før eller senere. Den fjerde dialog er med hendes veninde 
Anna. Hvor hun bliver mere personlig og fortæller det meste af sandheden. Det gør 
hun for at fortælle sandheden til nogle og fortæller hun vil skrive til hende. 
I dialogen med hende selv er den mest personlige af dem alle. Der får hun fortalt 75 

sine inderste følelser omkring sin rejse om hvordan hun skal fortælle sin mand og 
hendes afrejse. Hendes sprog er subjektivt og forvirrende. ( side 17. linje. 109. "jeg 
er for øvrigt ikke vred. Jo, det er jeg.) Det kaldes også for en modsætning. De bru-
ger hun nogle gange i teksten bl.a. her" side 18. linje 119. "Hvis jeg elskede dig, 
holdt jeg min mund. Jeg elsker dig virkelig") Det indikere at hun er forvirret og 80 

bange for hvad der skal ske med hende, og har mange tanker oppe som flyver rundt 
som flyvemaskiner oppe i hendes hoved. Hun benytter sig også af stream- of- con-



ciousness (side 17. linje 78. "Du skal ikke sige noget...") det viser at hun har mere 
på hjerte, end hvad hun umiddelbart tænker. 
Hun flakker også rundt i tingene, man kan ikke finde en rød tråd. Hun tænker på, 85 

hvad hun pludselig kommer i tanke om. 
Hun stiller mange spørgsmål til den tyske stat, om hvorfor alt dette sker for hende. 
Hun har brug for svar og en løsning. Derfor rejser hun, for at komme væk fra den 
tyske stat og de tyske nazisters ideologier om hvilken race som er den bedste, og 
hvilke mennesker som skal udryddes, bare pga. race. 90 

Men under overfladen, under alt kaos, er der også et lille strejf af håb. (side. 18 linje 
121."Den næste mand, jeg får, bliver jeg nødt til at holde på") Håbet ligger i at hun 
siger den næste, i stedet for hvis hun sagde, hvis jeg får. Derfor er hun overbevidst 
om hun nok skal finde sig en ny ægtemand i det nye land hun kommer til. 
Den sidste dialog i teksten er med hendes mand. Hvor hun ikke kan få de ord frem 95 

som hun havde regnet med. Alle de ting som hun ville sige, skrumpes til til korte og 
nødvendige sætninger med fokus på ikke at såre hendes mand mere end nødvendigt 
pga hun selv er jøde så, han ikke skal lide, og at den tyske skat ikke kommer efter 
ham, derfor lader hun manden tro på, hvad han har brug for at tro på. 
Der sker også en anden udvikling i teksten. Hendes længde på en afrejse forøges for 100 

hver samtale. I starten er hun kun væk i et par uger, det udvikler sig så til et par 
måneder og det ender med hun slet ikke kommer tilbage, det ser vi ved da hun vil 
have manden skal sælge deres lejlighed, fordi hun bliver for stor til manden, det 
ville hun ikke gøre hvis hun havde planer om at komme hjem hurtigst muligt. (side 
18. linje 124." Og du skal ikke lade som om det kun drejer sig om fire uger. Det her 105 

varer længere end fire uger.") 
Udviklingen i dialogerne gør fra at være høflig og upersonlige til at være ekstremt 
personlige og spækket med lange sætninger og tillægsord, og til slut under med at 
sige intet udover det mest nødvendige, da hun ikke kan bære at fortælle manden 
sandheden. 110 

 
Hele teksten handler om Judiths ekskapisme og hendes forsøg på at få en bedre 
tilværelse en den som hun har ført indtil nu. 



Den jødiske hustru, besvarelse til 7 
I denne opgave vil jeg give en analyse og fortolkning af "Den jødiske hustru" skrevet af 

Bertolt Brecht i 1938, hvor jeg særligt vil lægge vægt på de forskellige måder som 

hovedpersonen kommunikerer i dialogerne. Derudover vil jeg også kort behandle det 

politiske i teksten. 5 

"Her har vi den suspekte flok. 

Hvis koner ikke er 

ægte nok. Han 

skiller dem ad med 

vold. Her hjælper 10 

ingen kære moder 

Nu parres de efter 

noder I racens store 

fold." 

(s.15 1.1-6) 15 

Således begynder Brecht sin fortælling om "Den jødiske hustru". Denne korte strofe 

opsummerer meget godt det væsentlige i teksten, nemlig at hovedpersonen i teksten, som 

er en kvinde, er ikke "ægte" tysker og hun vil derfor flygte for at undgå, at blive sendt i 

koncentrationslejr og dræbt. Hun ønsker heller ikke, at hendes mand som er overlæge 

skal blive udstødt, eller mere udstødt end han i forvejen er, af samfundet og eventuelt 20 

miste sit job. 

Den måde hvorpå vi får handlingen at vide er gennem direkte tale eller replikker og 

det gør at teksten minder meget om et manuskript, da der efter den lille strofe i 

begyndelsen, står med kursiv hvilket miljø vi befinder os i. Miljøet er beskrevet 

meget kort og præcist ligesom regibemærkninger i et manuskript, for eksempel: 25 

"Frankfurt 1935. Det er aften. En kvinde i færd med at pakke kuffert."(s.15 

1.7) 



Der er ingen deciderede beskrivelser af miljøet og sproget er meget minimalistisk. Man 

får dog at vide, at hun er i tvivl om, hun skal pakke billedet af sin mand ned i kufferten, 

og at hun er træt af at pakke. Dette viser at historien ses fra hendes synsvinkel og den 30 

bliver fortalt at en 3. Personsfortæller som er alvidende. Fortælleren bruger hele tiden 

"hun" om hovedpersonen, og det er selvom, at man godt ved at hovedpersonen hedder 

Judith Keith, det siger hun når hun taler i telefon, men fortælleren omtaler hende hele 

tiden som "hun" eller "kvinden". Det at fortælleren ikke bruger hendes 

navn når han nævner hende, gør at det kommer til, at handle mere om alle de jødiske 35 

kvinder som blev nødt til at flygte, i stedet for kun at handle om hovedpersonen. 

Udover at hovedpersonens handlinger bliver beskrevet i regibemærkningerne, så "hører" 

man hende også i de telefonsamtaler, som hun foretager og i hendes monologer, hvor 

hun forbereder, hvad hun skal sige til sin mand om sin rejse. Samtalerne er dialoger, men 

vi hører kun den ene siden af dem, nemlig Judiths. Man er nødt til at gætte sig til, hvad 40 

hendes samtalepartner siger, men det kan sagtens lade sig gøre, når man ser på hendes 

svar. 

I den første samtale har hun ringet til en doktor, højst sandsynligt en kollega til hendes 

mand, hvor hun fortæller ham, at hun skal rejse et par uger til Amsterdam, så han bliver 

nødt til at finde en anden bridgepartner. Stemningen i denne samtale er meget 45 

venskabelig og lidt overfladisk. De snakker om vind og vejr, og der er lidt venskabelige 

drillerier. Lige når Judith er på vej til at sige noget seriøst, nemlig den egentlige grund til 

at hun skal rejse, så bliver samtalen straks drejet hen på et let emne igen. 

"Nej, så uventet er det nu heller ikke kommet, jeg har bare udsat det hele 

tiden, men nu skal det... Ja, vores biograftur bliver heller ikke til noget, vil de hilse 50 

Thekla" (s.15 1.22.24) I den næste samtale snakker hun med Lotte, men den person hun 

først taler med er en 

tjenestepige eller lignende, og i forhold til før er hun meget formel, når hun siger sit navn 

og derefter spørger efter fru Schock. Tonen ændrer sig dog straks når hun får fru Schock i 

røret, og fru Schock bliver til Lotte. Denne samtale er ligesom den første meget 55 

venskabelig og lidt overfladisk, da Judith ikke siger grunden til at hun rejser, og hun 

beder Lotte komme på besøg hos Judiths mand og hun understreger at professoren 

kommer. Det virker som om Lotte er en rig person, da hun har tjenestefolk, og da Judith 



mener det er nødvendigt at understrege at professoren også kommer. Det hele virker som 

et forsøg fra Judiths side på at få hendes mand ind i varmen igen og ikke blive 60 

fuldstændig udstødt. 

Det interessante ved denne samtale er at, på den ene side virker fru Schock bare som et 

redskab eller et overfladisk venskab, men samtidig taler de også om mere seriøse emner, 

som at Lotte og hendes mand ikke er sådan en slags mennesker, som ikke vil være 

sammen med nogen fordi de er jøder, eller sådan kan man i hvert fald forstå det; 65 

"Nå, så er det altså en aftale: selvom jeg ikke er her, ikke sandt? -Jeg ved da 

godt, I ikke er sådan, og selv om i var, det er jo urolige tider, og alle andre er så 

forsigtige, så kommer i altså - "(s.15 1.32 34) 

Den tredje samtale begynder anderledes i forhold til de to andre. Her introducerer hun sig 

nemlig ikke først, men hun spørger om det er Gertrud, som hun snakker med. Dette at 70 

hun ikke er så formel indikerer, at de er nære, men så når Judith siger: "Undskyld, at jeg 

forstyrrer dig"(s.161.39) viser også en vis distance imellem de to. Judith vil gerne have 

Gertrud til at se efter hendes mand, det vil sige Gertruds bror, imens Judith er ude at 

rejse. Til Gertrud siger Judith, at hun skal være væk i et par måneder, hvor hun til 

doktoren kun sagde et par uger. Man kan høre, at Judith passer meget på med, hvad hun 75 

siger til Gertrud, nok for ikke at starte en diskussion. Hun siger da også, at de altid har 

stået "lidt skarpt over for hinanden", hvilket er en stor kontrast til de to foregående 

mennesker hun snakkede med, hvor de virkede til at have et venskabeligt forhold. I den 

fjerde og sidste samtale fornemmer man lige fra begyndelsen et meget nært venskab. Den 

måde hvorpå Judith begynder samtalen og præsenterer sig er meget uformel. Hun siger 80 

bare: 

"Anna? Det er Judith, du, nu rejser jeg"(s.16 1.56) 

Der er ingen tvivl om at de er nære venner. Denne samtale står i stærk kontrast til alle de 

andre samtaler, for her fortæller Judith sandheden. Det er først nu, at læseren for at vide, 

hvad der helt præcist skal ske. 85 

En anden ting som viser deres nære venskab er, at i den foregående samtale med sin 

svigerinde sagde Judith, at de kunne skrives ved, men man sidder med den 

fornemmelse, at det nok aldrig kommer til at ske. Til Anna siger Judith også at de skal 



skrives ved, men nu siger hun, at hun vil skrive, og denne gang så tro man på, at det vil 

ske. 90 

Noget andet som også understreger deres tætte bånd er når Judith siger noget til Anna, 

som er indforstået eller man skal kende hinanden ret godt for helt at forstå. For 

eksempel: "jeg ville gerne sige farvel til dig, men du ved nok, portneren!"(s.16 

1.63-64) 

Gennem de fire samtaler får man mere og mere af vide. Jo mere Judith stoler på personer, 95 

jo mere fortæller hun, men det er kun Anna som hun stoler 100 % på. Alt efter hvem det 

er hun snakker med, ændrer hun sin sprogstil. Når hun for eksempel snakker med 

doktoren er hun høflig og venlig, og når hun snakker med tjenestepigen er hun meget 

formel og myndig, mens når hun snakker med Anna er hun meget varm men dog direkte, 

hvorimod hun nærmest er lidt underdanig når hun snakker med Gertrud. 100 

Efter hendes 4 telefonsamtaler øver hun sig på, hvad hun skal sige til sin mand. Hun har 

meget svært ved, hvordan hun skal formulere sig, og hun får holdt 5 forskellige taler, 

som alle dybest set går ud på at hun er nødt til at tage af sted, og det nytter ikke at de 

lyver for dem selv, og til sidst bliver hun helt ophidset over at der ikke er nogen, ikke 

engang de veluddannede, som siger fra over for overmagten, det vil sige det nyopståede 105 

diktatur. 

Det sidste hun siger i hendes monolog inden hendes mand kommer ind ad døren er: 

"Det her varer længere end fire uger. Det ved du, og jeg ved det også. Så lad 

nu være med at sige: det drejer sig jo kun om et par uger, når du rækker mig pelsen, som 

jeg jo først får brug for til vinter."(s.18 1.124-127) 110 

Men når hendes mand så kommer, og finder ud af hvad hun har gang i, så er det lige 

præcist, det sidste han siger til hende, imens han giver hende pelsen. Han vil ikke se 

sandheden i øjnene, og det er lige præcis det, som hun ønsker, at han skal. Men hun lader 

ham også gøre det, når hun ikke siger noget til ham. Alle ved, hvad der er ved at ske, men 

ingen tør sige det eller gøre noget for at stoppe det. 115 

Den måde hvorpå manden lader stå til og ikke vil se sandheden, er et udtryk for den 

generelle holdning eller indstilling blandt tyskerne under Hitler. "Den jødiske hustru" 

foregår lige nogle år efter Hitler har fået magten og lige før 2. Verdenskrig. Selvom 



mange tyskere på dette tidspunkt nok godt vidste, at Hitlers ideer om bl.a. den ariske race 

som den eneste rigtige, og alle der havde andre holdninger end ham skulle skaffes af 120 

vejen, ikke var særlig "gode", så var der ikke særlig mange som gjorde oprør. Venner 

begyndte at angive venner, så nazisterne ikke kom efter dem. Selvfølgelig var der nogen 

som gjorde oprør, men største delen af befolkningen så bare til, og ville/kunne ikke 

acceptere virkeligheden og se sandheden i øjnene ligesom manden ikke ville i "Den 

jødiske hustru" og for så vidt også doktoren i historien. En som i historien i hvert fald 125 

udadtil siger regeringen imod, det er Lotte Schock, der som sagt siger at "de ikke er sådan 

nogle mennesker". 

Konklusionen på denne fortælling må være, at når der er en diktator ved magten, kan det 

være svært for befolkningen at forstå, hvad det er der sker. Selvom den hedder "Den 

jødiske hustru", så er det ikke et enkelt stående tilfælde, der var mange jødiske hustruer, 130 

og også børn og mænd, som blev nødt til at flygte fra nazisterne. Som vi ser med Judith, 

så var det nødvendigt at vide hvem man kunne stole på, for at overleve som jøde under 

Hitler. Derfor skifter hun væremåde/sprogstil, alt efter hvem hun snakker med. 



	  

	  

Den jødiske hustru – besvarelse til 12 
 
Hitler har overtaget magten i Tyskland, og nazismen trænger ind igennem nøglehuller, under 

dørkarmene – ind i alle kroge. Dramaet ’Den jødiske hustru’, af den politisk engagerede forfatter 

Bertolt Brecht, er skrevet i år 1938 og er en del af tekstsamlingen ”Det tredje riges frygt og 

elendighed”. Det beskriver, hvordan forhold mellem mennesker kan ændre sig drastisk, når en 

ideologi som nazismen vinder indpas. Året er 1935, og vi befinder os i Tyskland. Den jødiske 5	  

kvinde Judith Keith ringer til sine bekendte og fortæller om den beslutning, hun har truffet: Hun vil 

forlade landet. Men hun har endnu ikke fortalt sin mand om sine planer. Dramaets titel 

understreger, hvordan hun af nazisterne bliver stemplet som ”Den jødiske hustru” i stedet for at 

være personen og mennesket Judith Keith. Det faktum, at hun er jøde, ændrer på alt.  

 

Dramaet består af fire dele: Først et digt, der på blot seks vers beskriver den situation, der udfoldes i 10	  

resten af dramaet. Den næste del er kvindens fire dialoger, hvor hun tager afsked med sine bekendte 

over telefonen. Tredje del er en monolog, hvor Judith formulerer, hvordan hun skal fortælle sin 

mand om sin beslutning, og den fjerde del er Judiths dialog med sin mand. 

 

Digtet henviser med sætningen ”Her har vi den suspekte flok” (l. 1) til de mænd, der af nazisterne 

blev set ned på, fordi de var gift med jøder. Hustruer, der ikke var ariske, var ikke ”ægte nok” (l. 2). 15	  

”Han skiller dem ad med vold” (l. 3) skal forstås som Hitler, der igennem en øget jødeforfølgelse og 

diskrimination tvang kvinderne til at rejse bort fra deres ægtefæller. Antisemitismen spredte sig til 

befolkningen, og de jødiske hustruer udgjorde derfor en trussel mod deres ægtefællers positioner. 

For mange kvinder gjaldt det, at de hellere ville rejse, end at være skyld i deres mands undergang. 

Judith udtrykker det sammen, når hun senere i teksten siger: ”Det er klart at jeg bliver din ulykke” 20	  

(l. 73-74). Hitler er ubarmhjertig; ”Her hjælper ingen kære moder” (l. 5), og de ariske mennesker 

parres, som mennesker avler dyr, i ”racens store fold” (l. 6) 

 

I anden del af dramaet hører vi kun halvdelen, Judiths del, af telefonsamtalerne. Alligevel er det 

tydeligt, hvilke forhold hun og hendes samtalepartnere har til hinanden. Ud fra hendes måde at 

kommunikere på, og hvor meget af sandheden hun fortæller dem, kan forholdet aflæses. 25	  

Judiths første samtale, med doktoren, er præget af en formel tone: ”Er det Dem, doktor?”. De er 

ikke dus og spiller udelukkende bridge sammen, hvilket indikerer, at deres forhold er overfladisk. 

De har tilsyneladende ikke spillet de sidste par uger, og det gives der mange undskyldninger for: 



	  

	  

”Selvfølgelig, Fritz var også forkølet.” (l. 19) og ”Thekla havde jo også sin mor på besøg” (l. 21). 

Det er derfor ikke det største tab for doktoren, at Judith forlader landet. Judith undlader, af samme 30	  

grund, at fortælle ham sandheden om sin afrejse. I stedet bevarer hun rollen som sofistikeret 

bridgepartner og begrunder i en selvfremstillende talehandling sin afrejse med, at hun vil nyde 

foråret i Amsterdam i selskab med sine venner. Ordvalget i sætningen: ”…jeg vil til Amsterdam” (l. 

16), hvor ”vil” indikerer en selvvalgt handling styret af vilje, står i kontrast til virkeligheden. Det 

viser sig, da hun senere fortæller Fritz om sin beslutning, at hun slet ikke har venner i Amsterdam, 35	  

hvilket understreger hendes trang til at opretholde facaden over for doktoren. Judith er tvunget til at 

rejse, men hun forsøger at skjule, at forholdene er ændret efter Hitler.  

 

Anden telefonopringning er mindre formel: ”Lotte? – Jeg ville lige sige farvel, jeg rejser væk en 

tid” (l. 28-29). De er dus, og Judith bilder ikke Lotte ind, at hun kun rejser et par uger. Alligevel 

fortæller hun ikke hele sandheden: ”Nej, der er ikke noget i vejen, jeg fik bare lyst til at se nogle 40	  

nye ansigter” (l. 29), hvorfor der kan være nogle forbehold i deres forhold. Igen holder Judith igen 

med at acceptere de ændringer, der er, efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Når Judith siger ”Jeg 

ved da godt, I ikke er sådan” (l. 33), er det en undertekst, at familien Schöck tidligere har afslået at 

mødes, fordi det er blevet et problem, at Judith er jøde, men at de ikke ønsker at fremstå som 

nazister. Senere, da Fritz er kommet hjem, hører vi mere om familien Schöck, og her er det tydeligt, 45	  

at de er utrygge ved at kende en jøde. Fritz siger, at ”… de har droppet os”.  

 

I tredje dialog er der en mere ubehagelig stemning. Gertrud er Judiths svigerinde, og de ”stod lidt 

skarpt overfor hinanden”. Alligevel ringer Judith til Gertrud og er mere ærlig overfor hende end 

over for Lotte og doktoren, da hun siger, at hun ”rejser væk et par måneder”. Over for sin 

svigerinde forsøger hun at regulere tiden efter sin afrejse igennem talehandlingen: ”… han bryder 50	  

sig ikke om at snakke inden maden, kunne du ikke nok tænke på det?” (l. 47-48).  

 

Fjerde dialog er langt mere personlig, og det virker, som om Judith er tæt på sin veninde Anna, da 

hun siger ”Det er Judith, du, nu rejser jeg - Nej, nu skal det være” (l. 56).  Det indikerer, at hun 

tidligere har fortalt Anna om sine planer, hvorimod doktoren var overrasket over beskeden. Som 

den første får Anna, at vide at Fritz intet ved, og Judith er ærlig, når hun siger, at det er blevet ”For 55	  

svært!” (l. 57). Men ikke engang til Anna, sin nærmeste veninde, fortæller hun, at Fritz har ændret 

sig. Det er for hårdt at erkende, at hendes mand har ændret sig, bare fordi hun er jøde, og der er et 



	  

	  

nyt syn på jøder: ”Nej, han har ikke været spor anderledes, tværtimod” (l. 60-61). Veninderne har 

heller ikke mulighed for at tage afsked, da det tilsyneladende er risikabelt – ”portneren” (l. 64) er 

måske nazist, og det er farligt for veninden at ses med Judith et offentligt sted: ”…du skal ikke 60	  

komme ned på banegården, under ingen omstændigheder” (l. 64-65). 

 

Det er først i sin monolog, at Judith erkender, at Fritz har ændret sig. I løbet af monologen bevæger 

hun sig nærmere sandheden og den egentlige grund til, at hun rejser. Talen bliver længere og 

længere for hver gang, hun begynder på ny. Judith begynder med at ville undskylde, men da det på 

ingen måde er hendes skyld, at hun er jøde, og at Hitler forfølger jøder, fokuserer hun på, at hun 65	  

bliver Fritz’ undergang. Alligevel tager hun skylden på sig og siger, at ”det er ren og skær egoisme 

af mig, når jeg går, intet andet” (l. 77-78), fordi hun ikke vil se ham i hans afmagt. Men det 

faktum, at hun (ifølge regibemærkningerne) ”holder inde igen. Hun begynder forfra igen” (l. 79), 

er et udtryk for, at hun ikke kan stå inde for det, hun siger. Hun erkender, at hun ikke længere kan 

”få et ord frem, når jeg ser på dig, Fritz” (l. 88), hvilket træder tydeligt frem i deres dialog i sidste 70	  

del af dramaet. Det usagte træder frem for læseren eller publikum.  

Hun sætter pris på klarhed, men nu er verden præget af løgn – Fritz og Judith lyver, selv overfor 

hinanden. Derfor taler hun nu sandt, når hun siger: ”Karakter er et tidsspørgsmål. Den holder så og 

så længe, fuldstændig som en handske. Der er gode kvaliteter, de holder længe. Men evigt holder de 

ikke.” (l. 107-109). Af hendes sammenligning af en handske og Fritz’ kvaliteter fremgår det, at 75	  

Judith har set Fritz’ forandring, og hun har indset, at ingen kan stå imod den propaganda, der føres 

fra Hitlers side, samt den udstødelse, der følger med det at have en jødisk hustru - selv ikke hendes 

mand, der ellers har været ligeglad med hendes etniske baggrund, med hendes ”næses form og 

[hendes] hårfarve” (l. 110-111).   

Her optrappes konflikten på trods af, at det er en monolog. Judith har været en underdanig 80	  

”burgøjser-kvinde” (l.90), der har passet sin mand og gjort som alle andre kvinder, der dog er 

blonde. Nu skal hun sorteres fra pga. sin race, og det er første gang hun går imod sin mands vilje. 

Hun ønsker et nyt liv og vil provokere Fritz ved at omtale ”Den næste mand jeg får…” (l. 122) og 

ved at pakke sit undertøj. Hun forsøger at foregribe de ting Fritz vil sige: ”Og sig nu ikke at du vil 

sende penge, det ved du godt, du ikke kan. Og du skal heller ikke lade som om det kun drejede sig 85	  

om fire uger. Det her varer længere end fire uger.” Jødeforfølgelsen er ikke nær enden, og det er et 

faktum som Judith har indset. ”Så lad være med at sige: det drejer sig jo kun om et par uger, når 

du rækker mig pelsen, som jeg jo først får brug for til vinter. Og lad os ikke tale om ulykkelige 



	  

	  

omstændigheder. Lad os tale om skændsel.” (l. 123-128) Det er, som nævnt tidligere, forår, og den 

bliver et symbol på naivitet og løgn, da det ville være en løgn fra Fritz’ side at række Judith pelsen 90	  

og samtidig give udtryk for, at der kun går et par uger. Ydermere ønsker hun, at han aktivt 

fordømmer nazismen frem for at se den som en tilfældig ulykke, som går over. For Judith kan 

mærke nazismen på sin egen krop, og at det ikke går over. Dramaet har nået sit højdepunkt. 

 

Konflikten afmattes pludselig – Fritz kommer ind ad døren, og alle Judiths ord er glemt.  

Den efterfølgende dialog er kortfattet og står som en kontrast til hendes monolog.   95	  

Alt, hvad hun ville foregribe, sker nu. Hun forspilder sin chance for at tale og svarer bare ja og nej 

til hans spørgsmål. I stedet indfrier Fritz alle hendes bange anelser. Med det bekræfter han hende i, 

at han har forandret sig: ”Det her kan ikke vare ret længe […] det går i sig selv igen som en 

betændelse. – Det er virkelig ulykkelige omstændigheder” (l. 155-157). Med andre ord er ikke noget 

at gøre ved det. Det er bedst bare at vente. Derudover spørger han ”…hvor skal jeg sende pengene 100	  

hen?” på trods af, at han ikke har penge at sende hende. Til sidst rækker han hende pelsen, imens 

han siger: ”Til syvende og sidst er det jo kun et par uger, det drejer sig om.” (l. 175-176). 

 

Hitlers magtovertagelse spiller en central rolle i Judiths menneskelige relationer. Antisemitismen 

har sneget sig ind på hendes bekendte, hendes venner, hendes veninde og hendes mand, selvom de 

”ikke er sådan” (l. 33).  105	  

Når Judith ringer til Lotte, selvom Schöck har afbrudt venskabet, kan det være for at få mod til at 

fortælle sin mand, at hun rejser: Hun nævner seks gange i løbet af sin samtale med Lotte, der er på 

10 sætninger, at hun skal rejse: ”jeg rejser væk en tid… […] jeg rejser som sagt nu i aften… […] 

nej, jeg ville bare sige, at jeg rejser i aften…” (l. 28-38). I sin samtale med Anna opbygger hun 

også mod ved at overbevise sig selv om, at Fritz ikke ”vil sige ret meget” (l. 58).  110	  

Samtidig har Judith et behov for at vise, at hun har spillet en vigtig rolle i Fritz’ liv, så 

samtalepartnerne forstår, at det ikke er let for hende at rejse. Som jøde på denne tid oplever hun, at 

hun ikke længere gør en forskel, men snarere er til besvær for sin mand: ”…de er holdt op med at 

hilse på dig på klinikken” (l. 104-15). Hun skaber ved hjælp af selvfremstillende talehandlinger sin 

egen rolle i hjemmet, en rolle hvor hun har betydning. Hun beder doktoren om at ringe til Fritz, 115	  

familien Schöck om at besøge ham, svigerinden om at passe ham og veninden om at tage sig af ham 

og få ham til at flytte. Samtalen med svigerinden er et klart udtryk for, at hun ikke kan slippe den 



	  

	  

rolle, hun har haft: ”…sørg for at der er varmt i hans soveværelse, han sover altid for åbent vindue, 

og det er for koldt” (l. 51-52) 

 

Kompositionen følger Judiths personlige udvikling. Ved at ringe og ”offentliggøre” sin afrejse får 120	  

hun mod, og Fritz vil ikke kunne nægte hendes afrejse, når hun har fortalt om det. Hun venter med 

at fortælle Fritz om det til i sidste øjeblik, så han ikke kan forhindre hende i at rejse. Hun vil selv 

tage beslutningen, så hun ikke mister den sidste værdighed, hun har: ”Jeg skynder mig, fordi jeg 

ikke også vil høre af din mund, at jeg skal rejse.” (l. 106-107). 

Deres forhold har ændret sig, efter at Hitler kom til magten: ”Sig nu ikke, at du ikke har forandret 125	  

dig, det har du! Sidste uge fandt du rent objektivt at procentdelen af jødiske videnskabsmænd slet 

ikke var så stor […] Ah, Fritz, hvad er det, der er sket med os!” (l. 80-84) Med det siger Judith, at 

Fritz er begyndt at blive påvirket af nazisternes tankegang, hvor han før har været imod.  

Det er hendes oprindelige løgn til doktoren ”nej, ikke så længe, men et par uger kommer det til at 

vare” (l. 15-16), som Fritz indirekte bruger til at afdramatisere hendes afrejse. Fritz og Judiths 130	  

forhold er altså lige så formelt og fremmed som Judiths og doktorens, fordi de ikke er ærlige 

overfor hinanden. 

 

Bertolt Brecht var en stærkt venstreorienteret forfatter, og i dette drama er der klare undertoner af 

hans politiske overbevisning. Han formår at skabe ubehag omkring de venner, der vender Judith 

ryggen pga. Hitler, ved i samtalerne at vise det forhold, hun har haft til dem inden Hitlers indtog. I 135	  

doktorens tilfælde kunne de ikke spille bridge som før, fordi Theklas mor var på besøg. Var det en 

undskyldning, der skal forstås sådan, at de ikke tør mødes med Judith, fordi hun er jøde? Eller 

måske var Theklas mor til stede og familien ville ikke præsentere dem for hinanden, hvis moren var 

nazist? Brecht sætter i hvert fald spørgsmålstegn ved deres udsagn. Fordi vi som tilskuere ikke 

hører deres svar til Judith, kommer de til at stå som tomme pladser i teksten. Man kan kun gætte sig 140	  

til indholdet ud fra Judiths replikker, og det giver plads til fortolkning. Brecht tvinger på den måde 

stykkets tilskuere og læsere til at reflektere og tage aktivt stilling til konflikten. 

 

Brecht ironiserer over folk som Fritz, der påstår at være imod nazismen, og kalder nazisterne 

”fuldstændig holdningsløse vrag” (l. 161-162), selvom han selv er holdningsløs, når han bare 

afventer, at nazismen går i sig selv igen. Fritz vil gerne fremstå som en modstandsmand, når han 145	  

kommenterer på censur: ”Tænk for en gangs skyld at læse en avis, der står noget i.” (l. 171), og det 



	  

	  

er også ham, der har fortalt Judith, at ”Væggene har ører”. Dette er en reference til nazisternes 

spioner, og at man skal på vagt. Men igennem Judith ironiserer Brecht over Fritz på ny: ”Men I 

siger jo ikke noget” (l. 116-117)- Der er ikke noget at høre for spionerne, for Fritz og de andre, der 

har mulighed for at ændre på forholdene, er for forsigtige til overhovedet at gøre oprør. De er feje, 150	  

hvilket kommer frem i Judiths vredesudbrud: ”Hvad er I for nogle mennesker, ja også du? I 

opfinder kvanteteorien og Trendelenburg-operationen og lader jer hundse med af halvvilde, der vil 

have jer til at erobre verden, men forbyder jer at have den kone, I har lyst til.” (l. 112-114). 

Nazismen sættes på spidsen, når hovedpersonen Judith udtaler: ”… jeg har aldrig blandet mig i 

politik” (l. 117) – hvorfor skal hun så straffes? Hun skal forlade den by, hun er født i, udelukkende 155	  

på grund af sine anderledes ansigtstræk og sin mørke hårfarve. Bertolt Brecht karikerer nazisterne 

yderligere ved at begrunde racisme med mangel på smørrationer: ”…så de kan slippe for at tildele 

mig smør” (l. 111).  

 

Mangel på ærlighed og indtrængende løgne er grunden til, at Judith må forlade sit hjemland. 

Hverken hendes venner eller hendes egen mand tør gøre modstand mod en så stærk kraft som 160	  

Hitler, og Judith bliver det offer, de må bringe, for at overleve.  



Sommereksamen maj 2010. Litterær artikel: Den jødiske hustru 
 
Opgaveformulering:  
Skriv en litterær artikel om Den jødiske hustru. 
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Den jødiske hustru (tekst 5), hvor du bl.a. sammenligner hovedpersonens forskellige måder at 
kommunikere på i dialogerne. Du skal endvidere komme ind på tekstens politiske undertoner.  
 

Karakter 02 7 12 
Skriftlig 
fremstilling 

- Indledning med præsentation og fakta 
- Kommafejl (nogle steder meget 

forstyrrende som i l. 20-24) 
- Mange elementære fejl (l. 2, 6, 22, 27, 

51 og 74) 
- r-fejl 
- Redundans (eks. l. 5-6)  
- Forkert brug af faste vendinger, 

begreber og ord (eks. l. 6, 8-9 og 22)  
- Syntaksfejl og ufuldstændige sætninger 

(eks. l. 13, 75-77) 
- Tunge formuleringer (eks. l. 25 og 30) 
- Afrunding med (svag og kort) 

konklusion  

- Umotiveret indledning uden 
præsentation af emne og fokus   

- Stilen er logisk disponeret 
- Konsekvente kommafejl 
- Syntaksfejl (eks. l. 16-19 og 62-65)  
- Tunge og lange sætninger (eks. l. 19-

21), talesprog (eks. l. 111-114 og 
117-118), tendens til snakkende og 
upræcist sprog (l. 69-78), dog ikke i 
et omfang så det bliver 
meningsforstyrrende 

- Sjuskefejl (f.eks. l. 31 og 95) 
- Kortfattet konklusion 
  

- God og fængende 
præsentation, der angiver 
analysens vinkel (l. 7-9)  

- Flydende, klart og modent 
sprog trods enkelte fejl (eks. l. 
20, 99) og lidt uelegante 
sætningskonstruktioner (eks. l. 
24-25, 41-42, 75-79) 

- Klar og gennemført 
disponering; går kronologisk 
til værks, men henviser 
løbende til relevante passager 
andre steder i teksten (eks. l. 
20, 35, 45 og 54) 

- Effektfuld og præcis afrunding   
Emnebehandling - Stilen er disponeret fornuftigt 

- Adskillige fejllæsninger og -
konklusioner i analyserne. (eks. l. 26-36 
og 85-86)   

- Enkelte fine observationer (l. 44-47 og 
beskrivelsen af udviklingen i sproget) 

- Det tolkende niveau er svagt og meget 
kortfattet (l. 111-112). Betydningen af 
de forskellige dialoger, underteksten og 
hovedpersonens egentlige konflikt er 
ikke forstået  

- Perspektiveringen er overfladisk og kort 
(l. 87-90)  

- Analyserne af telefonsamtalerne 
viser en fin forståelse af undertekst 
og dramaets konflikt (eks. l. 83-100) 

- God forståelse af forholdet mellem 
det formelle og det uformelle 

- Velvalgte citater  
- God sammenhæng mellem analyse 

og perspektivering 
- Perspektiveringen er kortfattet, men 

viser forståelse  
- Opgaven besvares nogenlunde 

dækkende, dog mangler der en 
grundigere analyse af monologen og 
mødet med manden 

- Der anvendes for få faglige begreber 
i samtaleanalysen 

- Fokuserer på tekstens 
komposition (eks. l. 80, 93, og 
94) og Judiths 
erkendelsesmæssige udvikling 
(eks. l. 62, 66, 69 og 82) og 
viser klart blik for 
sammenhængen (l. 120) 

- Mange centrale citater 
- Behandlingen af Judiths 

samtale med Fritz er præcis, 
men en smule kort 

- Perspektiveringen er grundig 
og præcis og udspringer 
naturligt og overbevisende af 
analysen   

- Sine steder en smule 
omstændelig; visse 
iagttagelser kunne have været 
udeladt (eks. l. 156-158) 



mødet med manden 
- Der anvendes for få faglige begreber 

i samtaleanalysen 

naturligt og overbevisende af 
analysen   

- Sine steder en smule 
omstændelig; visse 
iagttagelser kunne have været 
udeladt (eks. l. 156-158) 

Danskfaglig viden 
og metode 

- Læser dramaet som en novelle 
- Bruger en række fagbegreber, men uden 

præcision   
- Manglende sammenhæng mellem 

iagttagelserne i teksten og 
perspektiveringen  

- Manglende forståelse af forholdet 
mellem Judith og manden 

- Utilstrækkelig tolkning   
 

- Bruger danskfagets terminologi i 
forbindelse med f.eks. genreanalysen 
og undersøgelsen af synsvinklen 

- Der er en klar sammenhæng mellem 
stilens forskellige afsnit     

- Tekstens konflikt spejles kortfattet i 
samtidens  

- Der mangler en mere metodisk 
analyse af store dele af teksten  

- Der mangler et mere tolkende afsnit 

- Viser stort overblik over 
teksten og for sammenhænge 
og paralleller mellem de 
forskellige afsnit 

- Præcis brug af fagtermer (eks. 
l. 32, 43, 114, 140) 

- Mange skarpe analytiske 
iagttagelser og blik for 
centrale detaljer (eks. l. 24-25, 
33-34, 96-97, 106-109) 

- Metodisk, klar og grundig 
åbning af teksten  

Sammenfatning - Sproget er præget af mange fejl og 
mangel på præcision 

- Besvarelsen er fornuftigt bygget op, 
men mangler sammenhæng mellem 
analyse, tolkning og perspektivering 

- Der er flere fejllæsninger og 
overfladiske konklusioner i analysen 

- Besvarelsen demonstrerer usikkerhed i 
forståelsen af genre og tekstens niveauer  
 

Stilen skal have 02, fordi den trods store 
sproglige og faglige svagheder 
demonstrerer en grundlæggende 
tekstforståelse og er disponeret fornuftigt 
i forhold til opgaven.  

- Sproget er lidt løst og behæftet med 
en del fejl og mangler  

- Indledningen rammer ikke genren 
- Velvalgte citater der anvendes godt 

og præcist i analysen 
- God disponeret; sammenhæng 

mellem de enkelte afsnit  
- Det tematiske og perspektiverende 

afsnit er overfladisk 
 
Stilen skal have 7, fordi der udvises en 
fin forståelse af tekstens 
underliggende konflikt og det 
sproglige udtryk, den har. Stilen er 
veldisponeret, men sproget savner 
præcision. Der er for lidt tyngde i de 
tolkende og perspektiverende afsnit.   

- Sprogligt klar og næsten fejlfri 
- Moden genre- og 

formidlingsbevidsthed 
- Stramt disponeret, men lidt for 

lang 
- Sikker og fagligt velfunderet 

tekstlæsning med mange 
præcise nedslag i teksten og et 
fint udblik til samtiden 

 
Stilen skal have 12, fordi den i 
et overbevisende sprog og i en 
stram form leverer en præcis og 
grundig analyse og fortolkning, 
der med stor sikkerhed og 
klarhed placerer teksten i dens 
historiske kontekst. 
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