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FORORD
Dette dokument er et sammendrag af censorernes rapporter om prøverne i skriftlig dansk 2016 på stx.
Dokumentet henvender sig til skriftlige censorer og til alle dansklærere på stx, som skal forberede elever på
den skriftlige prøve i dansk. På baggrund af censorernes tilbagemeldinger angives i afsnittet Råd og vink en
række fokuspunkter i forbindelse med forberedelsen og instrueringen af eleverne til prøven i skriftlig dansk.
Et efterfølgende afsnit bringer råd og vink til de skriftlige censorer. Som tillæg til dette års Råd og vink
bringes tre 12-tals-besvarelser (kronik, essay og analyserende artikel (filmanalyse)) fra det digitale opgavehæfte med adgang til internettet d. 23. maj 2016.
Vær opmærksom på, at alle eksamenssæt fremover er tilgængelige på: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/. De påkrævede loginoplysninger er sendt til alle skoler fra Undervisningsministeriet.
Teksten er udarbejdet af Nicolai Rekve Eriksen, formand for stx-opgavekommissionen, og undertegnede.
Vi ønsker at rette en tak til censorerne for konstruktive tilbagemeldinger på den skriftlige eksamen.

Sune Weile
Fagkonsulent i dansk
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OPGAVEFORMULERINGER
23.05.2016 (ORDINÆR)
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30.05.2016 (ORDINÆR)
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23.05.2016 (IT-FORSØG )
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30.05.2016 (IT-FORSØG )
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CENSORERNES TILBAGEMELDINGER
Der er kommet mange grundige og konstruktive tilbagemeldinger fra årets censorkorps. Disse tilbagemeldinger afspejler i sagens natur de forskellige opfattelser af, hvilke ting ved genrerne, de stillede opgaver og
eksamensbesvarelserne, der har fungeret godt, og hvilke forhold, der er problematiske og kritisable. En del
censorer fremhæver, at elevernes besvarelser generelt vidner om et stort udbytte af arbejdet med genre- og
formidlingsbevidsthed og de enkelte skrivehandlinger inden for de skriftlige genrer. I det følgende kortlægges
imidlertid de udfordringer og problemer, censorerne har oplevet i mødet med årets eksamensstile; der er lagt vægt
på at udlede overordnede mønstre og tendenser i censorrapporterne fremfor enkeltstående holdninger og
udsagn.
Kronikken:
•
•
•
•
•
•
•

Redegørelse
For opremsende
For refererende og med tendens til at følge tekstens kronologi fremfor at hierarkisere
Manglende henvisninger til tekstforlægget/skribenten
Karakteristik
For lange og ureflekterede karakteristikafsnit
Tendens til at vride teksten fremfor at aflæse og udvælge de centrale elementer i tekstens argumentationsform
• Automatiseret og ukritisk anvendelse af Toulmin, appelformer og forskellige argumenttyper
• Manglende blik for effekten af de enkelte virkemidler og hensigten bag skribentens stilistiske og
retoriske valg og fravalg
• For banale og upræcise overvejelser over effekt/hensigt (”dette gør teksten levende”, ”dette får
læseren til at undre sig”, ”dette giver læseren medlidenhed med forfatteren”)
• Karakteristikafsnittet står ofte for isoleret i kronikken
• Gentager pointer fra redegørelsen (især ved brug af Toulmin)
• Danner ikke afsæt for diskussionen
• Diskussion
• For ustrukturerede og løse; gennemgang af pro og contra, men uden fast endemål og formål
• Formår ofte ikke at frigøre sig fra tekstforlægget og fremstår således som kommenterede redegørelser
• Savner udblik, viden og anvendelse af danskfaglige redskaber
• For lavt abstraktionsniveau
Ved besvarelser med netadgang
• Kildemosaik og namedropping; for mange kilder og for overfladisk/ufrugtbar anvendelse af dem
• For få (ofte kun én) eller ingen kilder fra nettet
• Udtømmende redegørelse og argumentationskarakteristik af netkilde(r) fremfor udledning af de(t)
relevante og centrale udsagn
• For uklar og usystematisk skelnen mellem informerende og debatterende materiale fra nettet
• Manglende eksplicitering af hvorfor netop denne kilde er relevant i netop denne sammenhæng
• For ’usynlig formidling’ og for utydelig positionering i forhold til emnet, tekstforlægget og netkilderne; for ofte forsømmer eleven at træde ind i rollen som ordstyrer, der myndigt og synligt hæver sig over stoffet og vinkler og kontrollerer diskussionen
• Mangelfuld kontekstualisering af de valgte netkilder; manglende blik for den enkelte debattørs
baggrund, placering i debatten og forhold til emnet
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De fleste kommentarer har samlet sig om karakteristikken. Kommentarerne giver udtryk for, at der overordnet set er for stor
forskel på, hvordan klasser er blevet undervist i at skrive en karakteristik, og at der fortsat er for mange elever, der fremfor at
karakterisere foretager udtømmende analyser uden tilstrækkeligt blik for effekten af og hensigten med de enkelte argumentatoriske virkemidler. Det betyder, at karakteristikken i mange tilfælde bliver en parade af fagbegreber, og at karakteristikafsnittet kun nødtørftigt hænger sammen med resten af kronikken.
Litterær/analyserende artikel:
•
•
•
•
•

•

•

For lidt blik for effekten af og hensigten med de påpegede kunstneriske greb i tekstmaterialet.
Dette gælder især i analyserende artikler om medieklip.
For mange elever forsømmer at vurdere relevansen af de anvendte analysebegreber. Dette gælder
især i analyserende artikler om medieklip.
Underbetoning af formidlingsaspektet: Det bliver ofte et spørgsmål om at få sagt så meget som
muligt om tekstmaterialet fremfor tålmodigt, klart og pædagogisk at åbne det for læseren.
En del analyser udarter til kommenterede referater fremfor at slå ned på, hvad der er centralt, hvordan det er centralt, og hvorfor det er centralt.
En del elever forsømmer at hæve sig over tekstmaterialet og løfte de gjorte iagttagelser og nedslag
til et tematisk niveau. Nogle udpeger imidlertid så mange forskellige temaer i teksten, at det bliver
ufrugtbart for forståelsen (”Filmen arbejder med temaer som fædrelandskærlighed, fodbold, natur, sammenhold og ligestilling”)
Vedr. tekstcitater og tekstnedslag (i analyser af medieklip dækker det også gengivelse af replikker,
parafrase og screenshots): Afspejler ikke altid blik for det centrale i teksten. Det fremgår ikke tydeligt nok, hvilket formål det enkelte nedslag har, og hvad det skal bruges til i analysen.
Vedr. perspektivering: Der er fortsat for mange elever, der ikke formår at sætte tekstmaterialet
ind i en relevant litteraturhistorisk og tematisk kontekst, der åbner for en dybere tekstforståelse.
Perspektiveringsafsnittet står således for isoleret og unaturligt i forhold til analysen og fortolkningen.

De fleste kommentarer har samlet sig om det forhold, at en del elever ikke i tilstrækkelig grad er fagligt rustede til myndigt og
klart 1) at læse det centrale ud af tekstmaterialet, 2) at belyse tekstmaterialet med relevant litteraturhistorisk viden.
Essayet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For lidt inddragelse af relevant danskfaglig viden
For lavt abstraktionsniveau
For få relevante konkrete eksempler
For ringe inddragelse af nettet til at finde konkrete eksempler (ved besvarelser med netadgang)
For løs struktur og uklar vinkel på emnet
For ufrugtbar anvendelse af tekstforlægget; enten for kort og overfladisk tekstpræsentation eller
for grundig og refererende behandling af teksten
Uklarhed i forhold til kravet om at ”tage udgangspunkt” i teksten
For forskellige opfattelser (også blandt censorerne) af, hvad eleverne skal kunne vise i essayet og
dermed, hvor vægten skal lægges i vurderingen af essaybesvarelserne
Tendens til at de stillede essayopgaver er så fagligt krævende, at de på forhånd ekskluderer mange
af eleverne

De fleste kommentarer har samlet sig om de markant forskellige forståelser af, hvad der kendetegner et essay, og hvor vægten
skal lægges i undervisningen.
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RÅD OG VINK TIL DEN DAGLIGE UNDERVISNING
De følgende råd og vink til lærerne er formuleret på baggrund af censorernes tilbagemeldinger på årets
eksamensstile.
Kronikken:
Med udgangspunkt i censorernes tilbagemeldinger anbefales det at have særligt fokus på at opøve elevernes
evne til:
I redegørelsen
• At undgå opremsning af synspunkter
• At hierarkisere tekstens synspunkter, dvs. fokusere på hovedsynspunktet først for dermed at
undgå at referere og følge tekstens kronologi.
• At henvise til tekstforlægget/skribenten
• I karakteristikken
• At undgå for lange og ureflekterede karakteristikafsnit
• At udvælge de centrale elementer i tekstens argumentationsform
• At forholde sig kritisk og reflekteret til brugen af især Toulmin og appelformerne etos, logos og
patos.
• At vise blik for andre relevante virkemidler1
• At vise blik for effekten af de enkelte virkemidler og hensigten bag skribentens stilistiske og retoriske valg og fravalg
• At undgå for upræcise overvejelser over effekt/hensigt (”dette gør teksten levende”, ”dette får
læseren til at undre sig”, ”dette giver læseren medlidenhed med forfatteren”)
• At skrive karakteristikafsnittet naturligt sammen med resten af kronikken
• At undgå at gentage pointer fra redegørelsen (især ved brug af Toulmin)
• At lade redegørelse og karakteristik danne afsæt for diskussionen
• I diskussionen
• At skrive struktureret og målrettet
• At frigøre sig fra tekstforlægget og undgå, at diskussionen fremstår som en kommenteret redegørelse
• At anvende udblik, viden og danskfaglige redskaber
• At sikre et solidtabstraktionsniveau

Ved besvarelser med netadgang
•
•
•

1

At undgå kildemosaik og namedropping; for mange kilder og for overfladisk/ufrugtbar anvendelse af dem
At undgå for få eller ingen kilder fra nettet
At undgå at redegøre for og lave argumentationskarakteristik af netkilde(r) fremfor at udlede de(t)
relevante og centrale udsagn

Oversigt over argumentatoriske greb og begreber kan bl.a. ses i Nicolai Rekve Eriksen: Jamen, hvordan

gør man i virkeligheden s. 44.
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•
•
•

•

At foretage en klar og systematisk skelnen mellem informerende og debatterende materiale fra
nettet
At kunne eksplicitere, hvorfor de valgte kilder er relevante i netop denne sammenhæng
At optræde som ’synlige formidlere’ og tydeligt positionere sig i forhold til emnet, tekstforlægget
og netkilderne. Dvs.: at træde ind i rollen som ordstyrere, der synligt hæver sig over stoffet og
vinkler og kontrollerer diskussionen
At kontekstualisere de valgte netkilder og vise blik for den enkelte debattørs baggrund, placering i
debatten og forhold til emnet

Forslag til elevvenlig genreoversigt, kronikken
Indledning: Emnet + forfatteren og teksten præsenteres. Læseren fanges, og der lægges en vinkel på emnet
og kronikken2
Redegørelsen: HVAD mener skribenten?
Læs teksten grundigt og udvælg ca. 3 citater, der er særligt centrale.
Forklar helt kort a) hvilken type tekst vi har med at gøre, b) baggrunden for teksten / tekstens kontekst… hvad er den konkrete anledning til, at forfatteren har skrevet den
Udvælg hovedsynspunktet og derefter de vigtigste synspunkter og fremlæg dem med dine egne ord for
læseren – du må ikke referere, dvs. følge tekstens struktur; her kan du underbygge med citaterne
Brug begreberne ’påstand’ og ’belæg’
Husk at være objektiv og nøgtern
Hæv dig over tekstmaterialet og slå ned på de mest centrale pointer først
Du må ikke overtage tekstens sprogtone
Du skal henvise løbende til teksten og forfatteren
Brug fx formuleringer som:
”Teksten fokuserer først og fremmest på...”
”Tekstens hovedsynspunkt er...”
”Den helt centrale problemstilling finder vi i formuleringen...”
”Centralt i denne sammenhæng er det…”
Karakteristik: HVORDAN udtrykker skribenten sine holdninger?
Opgaven er at karakterisere, hvordan forfatteren argumenterer for sin holdning i teksten. Dvs.: undersøge
og formidle hvad der er særligt centralt for argumentationen, stilen og sproget i netop denne tekst.
Udvælg og hierarkisér de mest centrale og gennemgående virkemidler. Forklar din læser, hvad der er
særligt centralt for argumentationsformen i netop denne tekst
Karakteristikken skal være hierarkiseret
Der skal bruges relevante fagbegreber
Der skal underbygges med citater
Du skal vise blik for både virkemidler og effekt/hensigt

2

Du kan læse mere om indledningen i Nicolai Rekve Eriksen: Jamen, hvordan gør man i vrkeligheden. s. 7-8.
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Gå tæt på teksten – fremdrag de citater i teksten, der er centrale i forhold til argumentationsformen og
udlæg dem for din læser (: hæv dig). Brug relevante danskfaglige begreber. Husk at vise blik for effekt /
hensigt og hæv dig myndigt og pædagogisk for din læser ved hjælp af formuleringer som
”Her skal vi især lægge mærke til…”
”Det er vigtigt her at hæfte sig ved, at…”
”Afgørende i denne sammenhæng er det, at…”
”Her er vi vidner til en markant udvikling i argumentationen…”
”Interessant er det, at…
”Det centrale i denne sammenhæng er…”
”Der optegnes her en modsætning mellem…”
Karakteristikken kan med fordel skrives som en del af redegørelsen. På den måde undgår du at gentage
dig selv.3
Diskussionen: Hvilke andre vinkler kan der lægges på emnet? Hvad mener andre om emnet, og hvor står
du selv i forhold til emnet og tekstens synspunkter?
Når du skriver din diskussion, skal du:
Skrive som dig selv: personligt og levende. Vær til stede i skriften (fx gennem humor, ironi, ordspil,
sammenligninger o.l.)
Skrive både konkret (eksempler, citater) og abstrakt (diskussion og overvejelser på baggrund af det
konkrete)
Vise at du er vidende og har overblik; inddrag gerne relevante aktuelle problemstillinger og evt. begreber og synsvinkler fra andre fag, fx religion, samfundsfag, historie eller oldtidskundskab, eller henvisninger til tekster/billeder/film fra dansktimerne
Undgå at snakke teksten ukritisk efter munden. Din diskussion må ikke blot forme sig som en slavisk
diskuterende gennemgang af tekstens hovedsynspunkter
Skrive til din læser (gør teksten appetitlig og ’stoflig’ vha. eksempler, retoriske spørgsmål, rytme og dynamik (fx vekslen mellem korte og lange sætninger))
Forslag til grundstruktur i diskussionen. Den kan naturligvis varieres og moduleres:
Opsamling på redegørelse og karakteristik: her skal du helt kort hæve dig over tekst og emne og gøre
klar til diskussionen (dan bro mellem afsnittene)
Rids emnet og synspunkterne op med brug af eksempler: vis din læser, at der også er andre vinkler på
emnet; her skal du bruge din viden. Hvis du har netadgang, kan du evt. gå på nettet og finde informerende
artikler
Pro et contra – på den ene side… på den anden side: vis din læser forskellige reaktioner og synspunkter på teksten og på emnet i almindelighed. Hvis du har netadgang skal du bruge debatterende artikler fra
nettet
Tag stilling til emnet, til teksten, de bragte eksempler og pro et contra’erne: her træder du selv frem
med din egen holdning. Her er det oplagt at trække en linje tilbage til karakteristik-afsnittet
NB: Det er en god idé allerede i din indledning at anslå / foregribe denne del af diskussionen, fx i form
af et retorisk spørgsmål
Afslutning. Rund af ved at samle op på din kroniks mest centrale synspunkter. Afslut evt. med en punchline, der viser, hvor du står i forhold til emnet. Peg evt. tilbage til indledningen.

3

Læs om sammenskrivning af redegørelse og karakteristik i Jamen, hvordan gør man i virkeligheden, s. 44-47
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Den analyserende/litterær artikel:
Med udgangspunkt i censorernes tilbagemeldinger anbefales det at have særligt fokus på at opøve elevernes
evne til:
•
•
•
•
•
•

•

At vise blik for effekten af og hensigten med de påpegede kunstneriske greb i tekstmaterialet.
At vurdere relevansen af de anvendte analysebegreber.
At være bevidste om formidlingsaspektet. Dvs.: Foretage en klar, pædagogisk og tålmodig åbning
for læseren fremfor at få sagt så meget som muligt om tekstmaterialet.
At slå ned på, hvad der er centralt, hvordan det er centralt, og hvorfor det er centralt. Dvs.: Undgå at
analyserne udarter til kommenterede referater.
At hæve sig over tekstmaterialet og løfte iagttagelser og nedslag til et tematisk niveau.
Vedr. tekstcitater og tekstnedslag (i analyser af medieklip dækker det også gengivelse af replikker,
parafrase og screenshots): At udvælge dem, der er mest centrale i forhold til tekstforståelsen og
tydeligt lade det fremgå, hvilket formål det enkelte nedslag har, og hvad det skal bruges til i analysen.
Vedr. perspektivering: At sætte tekstmaterialet ind i en relevant kontekst (fx litteraturhistorisk eller
tematisk), der åbner for en dybere tekstforståelse. Perspektiveringsafsnittet må ikke stå isoleret og
unaturligt i forhold til analysen og fortolkningen.

Forslag til elevvenlig genreoversigt, den analyserende/litterære artikel
Indledning – fx kort, fængende præsentation af tema eller tendenser i tekstens samtid samt tekst + forfatter
Hvad ser vi – forklar fx læseren flg. (rækkefølgen bestemmer du selv):
Hvilken fortællertype har teksten?
Hovedlinjerne i handlingen, herunder tekstens opbygning, hvornår handlingen foregår, og hvor lang tid
den strækker sig over samt den overordnede fremstillingsform (panoramisk/scenisk)
Hvilke centrale personer vi møder + evt. modsætninger
Hvilket miljø (og evt. modsætninger), handlingen udspiller sig i
Hvordan bliver handlingen fortalt?
Ned i teksten – fremdrag de passager i teksten, der er centrale i forhold til opgaveformuleringens fokuspunkter og udlæg dem for din læser (: hæv dig). Brug relevante danskfaglige begreber. Husk at vise
blik for effekt / hensigt og hæv dig over teksten ved hjælp af formuleringer som
”Her skal vi især lægge mærke til…”
”Det er vigtigt her at hæfte sig ved, at…”
”Afgørende i denne sammenhæng er det, at…”
”Her er vi vidner til en markant udvikling…”
”Interessant er det, at…
”Det centrale i denne sammenhæng er…”
”Der optegnes her en modsætning mellem…”
”På netop dette punkt sker der noget afgørende …”
Perspektivering – vis din læser, hvordan teksten afspejler centrale tematiske, kulturelle, historiske eller forfatterskabsmæssige tendenser.
Rund af med en naturlig afslutning, hvor du evt. henviser til din indledning.
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Essayet:
Med udgangspunkt i censorernes tilbagemeldinger anbefales det at have særligt fokus på at opøve elevernes
evne til:
•
•
•
•
•
•
•

At inddrage relevant viden, både danskfaglig og fra andre fag
At skrive på et højt abstraktionsniveau
At udvælge og inddrage relevante konkrete eksempler
At få det fulde udbytte ud af nettet, når der skal findes konkrete eksempler (ved besvarelser med
netadgang)
At anlægge en klar struktur og vinkel på emnet
At bruge tekstforlægget som afsæt for egne refleksioner; dvs.: at undgå enten for kort og overfladisk tekstpræsentation eller for grundig og refererende behandling af teksten
At identificere et essay og essayets særlige sproglige, stilistiske og kompositoriske kendetegn.
Dette gøres bedst ved at læse og analysere autentiske essays og gode essayopgaver samt imitere
essayets stil

Forslag til elevvenlig genreoversigt, essayet
Den følgende præsentationen af essaygenren er ledsaget af eksempler fra hhv. et autentisk essay (Henning
Mankell: Fotografier4) samt elevbesvarelser af essayopgaven Billedmedier og virkelighed5.
Til brug i undervisningen
Når du skriver essay, skal du vise, at du kan…
Skrive undersøgende og reflekterende om emnet og de spørgsmål, opgaven stiller
Tage udgangspunkt i tekstmaterialet
Gøre brug af relevant danskfaglig viden
Skrive essayistisk (se afsnittet 7 ting, der kendetegner det gode essay)
Hvis du har netadgang, kan du bruge nettet til at finde
Konkrete eksempler, der kan være med til at kaste lys over emnet
Teori og baggrundsviden om emnet
Synspunkter, tanker, filosofiske overvejelser o.l., som andre har gjort sig om emnet
Essayets hovedafsnit og opbygning
Når du skriver essay, har du ret til at variere og modulere formen, så længe du husker at skrive essayistisk.
Der er ingen regler for, hvor lange de enkelte afsnit skal være, og hvor meget eksempler og refleksioner skal
foldes ud. Opbygningen kan se sådan her ud:
Levende, personligt anslag, der a) skriver et konkret, relevant eksempel frem, b) indkredser emnet og
essayets vinkel, fx ved hjælp af et retorisk spørgsmål

4
5

Står i Henning Mankell: En alvorlig historie om glæden ved livet (2015)
Fra eksamenshæftet den 13. august 2013
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Helikopterblik/abstrakte refleksioner 1. Her er det oplagt at præsentere teksten og trække det centrale
ud af den
Konkret eksempel 2, der er udsprunget direkte af refleksionerne. Du skriver det frem/læseren læser det
i lyset af refleksionerne
Helikopterblik/abstrakte refleksioner 2. Det er tilladt at bruge teksten igen, men du bør supplere med
anden faglig viden
Konkret eksempel 3, der er udsprunget direkte af refleksionerne. Du skriver det frem/læseren læser det
i lyset af refleksioner 2, dvs. på et højere erkendelses-/bevidsthedsniveau end eksempel 2
Helikopterblik/abstrakte refleksioner 3. Det er tilladt at bruge teksten igen, men du bør supplere med
anden faglig viden
(… evt. konkret/abstrakt 4, 5, 6…)
Elegant afrunding
Typiske kendetegn ved essayets afrunding:
Peger ofte tilbage til anslaget og sikrer derved sammenhæng i teksten
Er som regel åben og ikke konkluderende
Viser, at vi (du og læseren) er blevet klogere på emnet
7 ting, der kendetegner det gode essay:
Indled med et personligt og fængende anslag
Vis at du er til stede i sproget. Forsøg gerne at lege med ordene
Skriv verden frem for din læser. Brug eksempler
Bevæg dig naturligt mellem konkret og abstrakt
Reflektér på et højt abstraktionsniveau. Vis at du ved noget om emnet, eller kan finde relevant viden
og/eller synspunkter på nettet
Vis, at du tænker og reflekterer undervejs og bliver klogere på dit emne, mens du skriver. Forsøg at
lade dit essay afspejle en erkendelsesproces
Særligt for eksamensessayet:
Brug det tilknyttede tekstmateriale som en løftestang til at hæve dig over emnet og eksemplerne
Indled med et personligt og fængende anslag
J Forfatteressay:
”Jeg har i årenes løb set mange fotografier, som jeg husker og stadig vender tilbage til. Billeder, der har
indfanget et øjeblik, der ligesom drømme fortæller noget om mig selv, selv om jeg ikke er med på billedet.”
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J Elevessay:
”Jeg går på internettet. Det gør jeg hver eneste dag, og hver eneste dag bliver jeg bombarderet med
tonsvis af informationer, billeder og historier. Denne gang er der en historie, der slår ud. Den handler
om en mand, der fik en blodtransfusion, da han var lille, og derefter lovede sig selv, at han selv ville være
bloddonor. Det viste sig så, at hans blod indeholdt et bestemt stof, der kan kurere en vis sygdom, og nu
har han altså doneret over 100 liter blod. Under historien er der et billede af manden, der holder to
spædbørn i sine arme. Her må jeg så selv tage stilling til, hvorvidt historien er sand eller falsk. For man
kan ikke stole på alt, hvad man ser på internettet. Ikke engang billedet er til at stole på, for jeg ser jo
billedet ud fra en bestemt kontekst, hvor jeg skal se noget bestemt på billedet, føle noget bestemt, når
jeg ser det. Og det er op til ham, der viser mig billedet at sætte mig ind i kontekst og fortælle mig, hvad
jeg skal se. Jeg må stole på, at han siger sandheden, og at manden på billedet er manden i historien, og at
historien er sand. Hvordan skal jeg kunne vide, om han fortæller sandheden?”

L Undgå:
At indlede med en sætning, der favner for bredt og ikke peger ind i lige præcis din vinkel på emnet:
”Fotografier er mange ting”

Det gode tip:
Hvis du kan erstatte essayets emneord, fx ”fotografier”, med et hvilket som helst andet emneord, favner
indledningssætningen som hovedregel for bredt.
”Litteratur/musik/sprog/glæde…. er mange ting”
Vis, at du er til stede i sproget
Skriv personligt. Du kan være personlig ved at lege med ordene og fx bruge
• Troper (metaforer, sammenligninger, personificeringer, besjælinger o.l.)
• Figurer (anaforer, triader, apostrofer, epiforer, paradokser, kiasmer o.l.)
• Retoriske spørgsmål
• Allitteration (bogstavrim)
• Assonans (indrim)
• Ordspil
J Forfatteressay:
”Deres ansigter er ikke bare vansirede. Det er, som om hele krigens brutale vanvid er stemplet i deres
ødelagte ansigter. Kæber er borte, næser og munde, dele af pandeben, ører, øjne. De ser ud, som om de
var blevet sminket til en moderne skrækfilm, hvor det ækle er det vigtigste udtryksmiddel”

16

J Elevessay:
”Forestil dig, hvor nemt det må være at tage et billede, der fortæller en falsk historie, når man faktisk har
i sinde at bedrage nogen. Forestil dig, hvor lidt der skal til for at manipulere et billede, så det står helt
ude af kontekst, et sted, hvor man uden viden om de sande omstændigheder, og uden viden om fotografens baggrund og bevæggrunde, umuligt vil kunne vide, hvad der foregår i billedet, og hvor man som
følge af dette vil kunne drage helt forkerte slutninger om, hvad billedet egentlig viser.”

L Undgå:
At skrive upersonligt og tørt
”I det følgende skal der analyseres to fotografier, der jævnført betragtningerne ovenfor, belyser fotografiets status i dag”
At skrive for personligt og privat
”Jeg sidder med min mor ved morgenbordet og spiser mine havregryn, mens hun som altid fumler med
kameraet på sin mobil. Jeg er ved at brække mig over folk, der fucking aldrig kan foretage sig en skid uden
at skulle dokumentere det”

Skriv verden frem for din læser
Giv dig tid til at finde gode, illustrative eksempler både på nettet, fra din egen viden og dit eget liv.
Dine eksempler kan være:
• Selvoplevede
• Aktuelle
• Litterære
• Historiske
• Kulturelle
J Forfatteressay:
”Det første billede er sort-hvidt, grynet, taget enten 1919 eller 1920. Fotografen er ukendt. Den kopi,
jeg har set, giver et vagt, næsten udflydende indtryk. Det er, som om fotografen er veget tilbage over for
det, han skulle fotograferet
Billedet er taget udendørs. I baggrunden kan man ane en havemur eller nogle træer.
Det viser en flok mænd, krigsveteraner. De er franskmænd. De har valgt at leve alene, og grunden er
de skader, de har fået under krigen. Deres ansigter er alvorligt deformerede af granatsplinter og fuld
træffere fra skydevåben. Nogle af dem har også andre skader. Et ben, der mangler, en arm eller en hånd.”
J Elevessay:
”I 1910’erne blev der i Cottingley, England taget fem sæt billeder, hvorpå der ses en ung pige omgivet af
feer. Disse billeder, og historien bag, kaldes Cottingley Feerne. Historien er, i korte træk, at to piger tog
en række billeder, hvor de placerede billeder af feer der, hvor de tog billederne, og så selv placerede sig
iblandt papirstykkerne med feerne på. Dette trick blev dog ikke opdaget og prominente mænd som f.eks.
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Arthur Conan Doyle svor ved billedernes autenticitet, og eksperter i billedforfalskning kunne heller ikke
finde ud af, hvordan pigerne havde kunnet tage billederne, hvilket gjorde troen på billedernes autenticitet
endnu stærkere. Det var ikke før i 1980’erne, at pigerne kom frem og indrømmede, hvordan de havde
gjort det.”

L Undgå:
At bruge tænkte, forestillede og opdigtede eksempler:
”Man kunne forestille sig et billede, der forestillede en soldat, der overgav sig…”.
Brug hellere nettet til at finde det helt rigtige eksempel!

Det gode tip:
Tag din læser i hånden og vis tydeligt, hvornår du bevæger dig fra det konkrete eksempel til dine mere
abstrakt overvejelser og omvendt.
Fra konkret til abstrakt:
”Dette eksempel tvinger os til at standse op og stille spørgsmålet: ’Hvilken rolle spiller de sociale medier
i denne sammenhæng?’”
Fra abstrakt til konkret:
”Denne problematik leder mig frem til en oplevelse, der rykkede kraftigt ved min opfattelse af mediernes
magt…”

Bevæg dig naturligt mellem konkret og abstrakt
Du skal på en logisk og naturlig måde bevæge dig mellem konkrete eksempler (det nære, sanselige og genkendelige) og mere abstrakte overvejelser (det reflekterende, undrende og filosoferende).
Giv dig
der er
•
•
•

god tid til at danne dig et overblik over dine eksempler, og udarbejd en disposition, der sikrer, at
Bevægelse mellem konkret og abstrakt
Progression og udvikling i dine refleksioner
En gennemgående idé, vinkel og rød tråd gennem essayet

J Forfatteressay:
”På trods af de voldsomme ansigtsskader kan man alligevel få øje på det, der engang var et personligt
ansigt.
Nu bor de isoleret i en stor villa bag en høj mur. Hvad de foretog sig, ved jeg ikke. Men hver morgen
må de være mødt op til morgenmad. Hvordan nogle af dem har været i stand til at spise med deres
bortskudte kæber og munde, ved jeg heller ikke. Men det vigtige, som dette billede fortæller, er, at disse
mennesker faktisk lever.
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Billedet siger: Her er vi. Trods alt. Trods alt stadig i live. Trods alt parat til at vise os frem i pænt tøj,
alvorlige foran et kamera, der fanger et øjeblik og spreder det rundt i verden.”
J Elevessay:
”2015 var året, hvor ordet ”flygtningestrømme” for alvor kom på nationens læber, da menneskestrømme
fra især Syrien nåede den danske grænse. Det skabte megen debat, og holdningerne var meget spredte.
Mens flygtningestrømmene langsomt arbejdede sig op gennem landet, blev de dækket af de danske medier og vi blev for alvor vidne til mediernes indflydelse som den fjerde statsmagt.
Flygtningenes primære mål var at nå Sveriges grænse, og dette betød, at de måtte gå langs den danske
motorvej. Det gik stille for sig, men en skepsis blev bredt, og specielt et billede af, hvor flygtningenes
skrald og efterladte telte prægede landskabet langs E45 gik viralt. Billedet blev delt på de sociale medier
tusindvis af gange, indtil en opmærksom Facebook bruger opdagede noget besynderligt i billedets baggrund. Vi bor, som de fleste ved, i et aldeles fladt land. Vores eneste ”bjerg”, går reelt ikke under den
officielle betegnelse på et bjerg. Men hvordan kan det så være, at man som opmærksom tilskuer opdager
bjerge i baggrunden? Der er da ikke bjerge omkring Rødekro? Nej, det er der ikke og det har der heller
ikke været. Lige så vel, som billedet ikke er fra Rødekro, ja endda slet ikke fra Danmark, men derimod
Ungarn.
Billedet var ikke falsk. Men afsenderen tilknyttede falske historier for at sætte de i forvejen udsatte
flygtninge i dårligt lys.
Mange hoppede i med begge ben, og delte forargede billedet af, hvad de troede var skrald, efterladt af
flygtninge, på en dansk motorvej. Sekstusinde nåede at dele billedet inden fejlen blev opdaget og billedet
blev taget ned.
Når vi ser et billede, har vi en forventning om, at det formidler sandheden og kun sandheden. Vi stoler
på, at det er troværdigt og videregive informationer og motiver, der er autentiske. Vi indgår en såkaldt
autenticitetskontrakt med både fotografen og ham eller hende, der har postet billedet. Når billedet af
f.eks. flygtningeskrald viser sig at være falske, bliver denne kontrakt brudt.”
L Undgå:
At overgangene mellem konkret og abstrakt bliver for bratte og unaturlige
”Det er altså et billede, der indrammer unge menneskers brug af mobilkameraet meget godt.
Anthony Giddens (f. 1938) er en britisk sociolog, der har fokuseret på selvfremstilling i det senmoderne
samfund”

Det gode tip:
Det retoriske spørgsmål kan være en god bro fra det konkrete til det abstrakte.
”Det er altså et billede, der indrammer unge menneskers brug af mobilkameraet meget godt. Hvad er
forklaringen på, at de såkaldte selfier er blevet så vigtig en del af unge menneskers identitet?
Et muligt svar finder vi hos den britiske sociolog Anthony Giddens. Han har blandt meget andet fokuseret på selvforståelse og selvfremstilling i det senmoderne samfund”
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Reflektér på et højt abstraktionsniveau
Vis, at du er vidende og kan reflektere over emnet med et velfunderet og nysgerrigt ’helikopterblik’. Stil
spørgsmål og brug (fag)begreber, der hæver dig over de konkrete eksempler.
J Forfatteressay:
”Billederne rejser naturligvis mange spørgsmål og får mange følelser frem. Hvad var det, der fik den
tyske soldat til at ofre sit liv, selv om det ikke gavnede dem, der døde omkring ham? Hvad var det, der
til sidst gjorde hele situationen så uudholdelig for ham, at han besluttede, at han ikke ville leve længere?
Så han sig selv så tydeligt i de unge partisaner, at han vidste, at han ikke ville kunne holde livet ud, hvis
han deltog i den summariske henrettelse?
Vi kan ikke vide det. Lige så lidt som vi ved, hvad hans kammerater tænkte. Det må være kommet helt
bag på dem. Men uden at drage den ordre i tvivl, som de havde fået, rettede de deres våben mod ham,
som de netop havde røget en cigaret med.
To billeder, der begge handler om krig og krigens ofre. Begge billeder handler også om mod. Om at
fatte den vigtigste og vanskeligste beslutning, som et menneske kan blive stillet over for. At vælge at dø
i stedet for at leve. At ofre sit liv for totalt ukendte mennesker, som ovenikøbet har begået fjendtlige
handlinger mod dine kammerater.”
J Elevessay:
”I historie lærer vi om forskellige historiske levn, og hvordan man behandler disse. At man, når man
arbejder med levn og beretninger, må tage forfatteren eller skaberen af levnet med i betragtning. Man
skal være kildekritisk og se på, hvorfor forfatteren måske ønsker, at vi ser ting på en bestemt måde,
hvordan forfatteren vil fremstille ting, så han viser, hvad han ønsker at vise. Historiske levn kan være
mange ting og komme fra alle tidsperioder. I nyere tid er billeder hyppigt forekommende levn. Vi bruger
allerede i dag billeder til at sige noget om fortiden, den nyeste fortid, selvfølgelig, da fotografi er en relativt
ny kunstart, og i fremtiden vil historikere garanteret også gøre brug af billeder, når de forsøger at hitte
rede på vores tid.”

L Undgå:
At abstraktionsniveauet er så lavt, at det bliver banalt og for selvfølgeligt
”Jeg synes, at det er smagløst at tage billeder af døde børn bare for at tjene penge på det”
At bruge klicheer og alt for slidte metaforer og vendinger
”Et billede siger mere end 1000 ord”

Det gode tip:
For at nå et højt abstraktionsniveau kan du også bruge relevante faglige begreber og viden fra andre fag
end dansk.
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”Der er en tydelig parallel mellem det apokalyptiske kaos, fotografiet fra den 11. september fastholder,
og de dommedagsvisioner, vi finder hos den belgiske renæssancemaler Pieter Brueghel den Ældre”

Vis, at du tænker og reflekterer undervejs og bliver klogere på dit emne, mens du skriver.
Forsøg at lade dit essay afspejle en erkendelsesproces. Vis, at der sker noget med dig, og at du får en større
forståelse af emnet, mens du skriver. Forestil dig, at både du og din læser skal blive en smule klogere ved
hhv. at skrive og læse dit essay.
J Forfatteressay:
”Jeg tænker somme tider på, hvorfor de har fået taget billedet. Hvem har betalt fotografen? Mændene
selv eller andre? Det er med sikkerhed ikke et billede, man sender hjem som julehilsen. Er det ren spekulation eller et alvorligt forsøg på at fortælle om krigens hærgen blandt dem, der kæmpede uden at dø i
skyttegravene eller deltog i meningsløse stormløb for at generobre et par hundrede meter søndersprængt
landbrugsjord?”

J Elevessay:
”Aviser har ofte forskellige politiske syn og agendaer, men sandheden og autenticiteten forventer vi er
sand. Men hvad hvis sandheden bliver vendt og drejet, så f.eks. en bestemt fløj bliver fremstillet i et mere
fordelagtigt lys? Hvad gør det ved mig som læser – og menneske – når denne tillid bliver brudt og avisen
ikke respekterer kontrakten mellem afsender og modtager? Når jeg sidder og kigger på et billede, der er
manipuleret, kan jeg ikke frigøre mig for en fornemmelse af, at medierne forsøger at modellere og forme
min virkelighed.”

L Undgå:
At berette om dine handlinger, tanker og refleksioner, hvis de ikke er relevante i forhold til emnet:
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”Jeg har netop skænket mig en kop kaffe og sidder nu og stirrer rastløst ind i den hvide skærm. En
djævelsk tanke slår ned i mig som et lyn: Hvorfor bruge tid på at skrive om fotografier, når man kunne
sidde og se Champions League?”

Det gode tip:
Skriv metasprogligt/-kommunikativt (dvs.: skriv om, at du sidder og skriver). Invitér læseren helt ind i
skrivesituationen og ind i dine tanker.
Tre eksempler:
”Når jeg sidder og betragter den lille drengs underligt gamle og vise blik, vækker det en uforklarlig smerte
i mig”
”Jeg lader blikket glide henover den nærmest endeløse række af lig”,
”Det er som om, den lille dreng stirrer fra det gulnede foto og direkte ind i mine øjne. Som om det
forpinte og sært gammelkloge blik trodser tiden og bringer Bergen Belsen en smuk forårsdag i 1945
direkte ind på mit værelse”

Bergen-Belsen, 1945

Særligt for eksamensessayet: Brug det tilknyttede tekstmateriale 1) til at præsentere og afgrænse emnet , 2) som en løftestang
til at hæve dig over emnet og eksemplerne.
J Elevessay:
”I 2012 skrev Leif Davidsen bogen VIDNERNE. HISTORIEN. Dansk pressefotografi i 100 år. Her
kommer han netop ind på vigtigheden af, at man kan stole på fotografen, for billedet i sig selv er jo ikke
hele historien, kun en afgrænset del af helheden: ”Et billede er et udsnit. Et foto er en subjektiv fortolkning af en sandhed. Vi må stole på fotografen”. Det, billedet viser, er ifølge Leif Davidsen kun en del af
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sandheden og kan bruges til at forvrænge vores billede af helheden. Han betoner således vigtigheden af
et tillidsforhold mellem seeren og fotografen.”

L Undgå:
At referere tekstmaterialet eller redegøre for synspunkterne
”Teksten handler om…”
At diskutere tekstmaterialet
”Jeg synes ikke forfatteren har ret, når hun siger, at…”
At lægge dig for tæt op ad tekstmaterialet, find andre eksempler og vinkler på stoffet, end dem tekstmaterialet giver dig
”Som der så flot står i teksten…”
Husk: Tekstmaterialet skal præsenteres og anvendes på en måde, så det er synligt for læseren, at det er
tekstens vinkel på emnet, der skrives om.

Det gode tip:
Læs teksten grundigt og træk ca.. 3 centrale citater ud, som du kan bruge i dine egne refleksioner.
Brug din (dansk)faglige viden og/eller nettet til at finde eksempler, der sætter disse citater og deres vinkel
på emnet ind i et bredere perspektiv.
Henvisningspraksis: tekst- og internetmateriale, til brug i undervisningen
Teksthenvisning i analyserende/litterær artikel om skønlitterær tekst:
•
•
•
•
•
•

Vis at du citerer med brug af citationstegn
Brug som udgangspunkt ikke fodnoter, når du henviser til analyseteksten
Angiv linjetal i parentes efter citatet
Du skal enten præsentere citatet med et kolon (ex 1) eller skrive det naturligt sammen med din
egen tekst (ex 2)
Spring aldrig umotiveret ind i et citat
Lad aldrig et citat stå isoleret og/eller ukommenteret – udlæg/forklar/åbn det for din læser,
gerne med brug af relevante fagbegreber (ex 3)

Ex 1:
Klokken indledes med en beskrivelse af solnedgangen og den klokkeklang, der akkompagnerer overgangen
fra dag til nat: ”Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som
Guld oppe mellem Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden en underlig Lyd, ligesom Klangen
af en Kirkeklokke, men det var kun et Øieblik den hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne og
saadan en Raaben og det forstyrrer” (l. 1-4).
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Ex 2:
Vi bringes her ind i byens rum med dens støj, ”Rumlen” og ”Raaben”, der ”forstyrrer” oplevelsen af den
mystiske klokkeklang. I modsætning til ”de snevre Gader i den store by” har vi det landlige miljø ”udenfor
Byen, hvor Husene laae længer fra hinanden med Haver og smaa Marker” (l. 6, mine kursiveringer).
Ex 3:
Hvor oplevelsen af både aftenhimlen og klokken i byen er fastholdt med sammenligninger, ”Skyerne skinnede som Guld” og ”ligesom Lyden af en Kirkeklokke”, skyder der sig ikke nogle billeder – eller troper –
ind mellem oplevelse og fænomen hos folkene udenfor byen: ”[de] saae Aftenhimmelen endnu prægtigere
og hørte langt stærkere Klangen af Klokken” (l. 6-7). Sammenligningsordet ”som” markerer en sproglig
afstand mellem det sansende individ og det, der sanses. Denne afstand er helt ophævet hos landets, eller
naturens, mennesker: De oplever en monistisk helhed, en art dybere sammenhæng i verden, der gør
dem ”ganske høitidelige” (l. 8-9). Derved anslås en central modsætning i H.C. Andersens Klokken: modsætningen mellem kultur og natur.
Ved analyserende artikel om film:
•
•
•
•

Brug som udgangspunkt ikke fodnoter, når du henviser til den analyserede film, angiv tiden
Hæv dig over det, du ser, og brug de (fag)begreber, du kender, hvis de er relevante i sammenhængen (ex 4)
Underbyg parafrasen (: genfortællingen) med centrale citater fra filmen (ex 5)
Husk at vise sammenhængen mellem det narrative og det stilistiske niveau (: handlingen og de
filmiske virkemidler) samt analyser effekten af instruktørens stilistiske valg

Ex 4
2:29 inde i sekvensen klippes der til en slags stamtræ over Svend Åges tre familier. I baggrunden hører vi
den asynkrone lyd – klaverspillet – mens en voiceover udlægger Svends komplicerede familieforhold. Fortælleren ved mere end vi gør og befinder sig således på et højere bevidsthedsniveau end os. En sådan alvidende fortæller kaldes også heterodiegetisk.
Ex 5
Fra 4:27 møder vi sønnen Daniel. Han sidder med et billede af Svend, der har Daniel på skødet. Daniel
beskriver ham og Svend som bedste venner: ”Vi kan tale om ting, andre ikke kan. Om følelser” (4:38)
Ex 6
Klaverspillet stopper omkring 4:05, hvor Gitte begynder at snakke. Derved kommer hendes ord i fokus og
når seeren helt uden filter. Der zoomes ind på Gitte, der sidder iklædt en badekåbe og med en cigaret i
hånden fortæller, hvordan de havde det dengang; centralt i fremstillingen er det, at hun er filmet i halvtotal,
hvorved vi kan se rodet, askebægrene og cigaretterne, der omgiver hende. Dette i sammenhæng med, at
hun er filmet i fugleperspektiv gør, at vi får et billede af en kvinde, der ikke synes i balance med sig selv og
sin omverden.
Henvisning til tekstmateriale fra opgavehæftet i essay og kronik:
•
•
•
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Vis at du citerer med brug af citationstegn
Brug ikke fodnoter, når du henviser til teksten
Angiv ikke linjetal i parentes efter citatet

•
•
•

Du skal enten præsentere citatet med et kolon eller skrive det naturligt sammen med din egen
tekst (se ex 1 og 2)
Spring aldrig umotiveret ind i et citat
Lad ikke et citat stå isoleret og/eller ukommenteret (se ex 3)

Henvisning til internetkilder i essay og kronik:
Artikel fra internettet med forfatter:
I din egen tekst: Præsentér dine kilder med afsenderens baggrund (1), navn (2), teksttype (3), titel (4), kilde
(5) og dato (6). Ex: ”I statskundskabsstuderende (1) Frederikke Held Bergs (2) debatindlæg (3) Vi piger er
altså ikke de små skrøbelige væsner, vi hele tiden bliver gjort til1 (4), der blev bragt i Politiken (5) d. 24. juli 2015
(6), formuleres en skarp kritik af….”
Efter titlen skal du indsætte en fodnote; fodnoten skal oplyse navn, titel og link. Ex: Frederikke Held Berg:
Vi piger er altså ikke de små skrøbelige væsner, vi hele tiden bliver gjort til. http://politiken.dk/debat/ECE2769587/vi-piger-er-altsaa-ikke-de-smaa-skroebelige-vaesner-som-vi-hele-tiden-bliver-gjort-til/
Artikel fra internettet uden forfatter:
En alvorlig historie om glæden ved livet (anmeldelse). Litteratursiden. http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/en-alvorlig-historie-om-glaeden-ved-livet
Opslag på internettet:
Søren Kierkegaard. Wikipedia.
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
Video eller lydklip på internettet
DR: Bazar (1984)
https://www.youtube.com/watch?v=2awil8JphOc (0:00-1:42)
Skønlitteratur på P1: Modbydelighedens litteratur. Vært: Nanna Mogensen. http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/skoenlitteratur-pa-p1-2016-01-13#!/(2:34-3:19)
Råd og vink til de skriftlige censorer
Herunder følger relevante spørgsmål i forbindelse med vurderingen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på,
at det er de faglige mål i læreplanen, der er afgørende for vurderingen, mens nedenstående alene skal forstås
som pejlemærker.
Pejlemærker til bedømmelsen af kronikken
Formår eleven at:
skrive fokuseret om emnet og teksten?
skrive klart og sammenhængende til en læser, der ikke nødvendigvis har forudgående kendskab til
emnet, og som ikke kender tekstmaterialet?
skrive et vinklet anslag?
lave en klar og overbevisende afrunding, der hænger naturligt sammen med resten af kronikken?
skrive en klar og koncentreret redegørelse, der hæver sig over teksten – også sprogligt – og viser blik
for de centrale synspunkter? (NB: Det er ikke en fejl at dokumentere med citater i redegørelsen, men den må
ikke antage karakter af en citatmosaik)
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lave en karakteristik, enten som en del af redegørelsen eller som et selvstændigt afsnit, der viser blik
for det særlige (karakteristiske) ved tekstens argumentationsform og med brug af relevante fagbegreber?
skrive en diskussion, der afspejler engagement, overblik og viden om emnet?
skrive en diskussion, der tager udgangspunkt tekstens synspunkter og er i stand til at se dem i en bredere kontekst?
(NB: Eleverne har vide rammer til at diskutere kronikemnet og må gerne anlægge fx en samfundsfaglig vinkel på stoffet,
hvis de skønner, at det er gavnligt i forhold til emnet, og at de forstår at formidle bevæggrundene for den anlagte optik
klart ud til læseren)

Pejlemærker til bedømmelsen af den litterære/analyserende artikel
Formår eleven at:
holde tekstfokus, nærlæse tekstmaterialet og formidle analytiske og fortolkningsmæssige pointer?
skrive klart og sammenhængende til en læser, der ikke kender tekstmaterialet?
skrive et vinklet anslag?
lave en klar og overbevisende afrunding, der hænger sammen med den øvrige artikel?
bruge relevante fagbegreber?
foretage en vinklet perspektivering med kritisk brug af begreber og faglige oplysninger?
skabe naturlig sammenhæng mellem analyse, fortolkning og perspektivering?

(NB: Censorerne skal være åbne for, at der findes flere veje ind i en tekst og flere fortolkningsmuligheder)

Pejlemærker til bedømmelsen af essayet
Essaygenren giver eleven en større frihed i forhold til både emne, form, sprog og tekstinddragelse end den
litterære/analyserende artikel og kronikken. Denne frihed kan være svær at forvalte for eleverne og stiller
censorerne over for en række udfordringer, fordi der ikke i samme grad som i de to andre genrer kan
opstilles formelle ’regler’. Det gennemgående spørgsmål har lydt: Hvordan måles danskfaglig viden og metode i essayet? Det er i essayet ikke afgørende, om eleverne bruger en lang række fagbegreber, der viser, at
de har tilegnet sig danskfaglig viden i løbet af deres tre år i gymnasiet. Danskfagligheden afspejler sig i ligeså
høj grad i evnen til at skrive essayistisk og reflekterende, dvs. med anvendelse af de rette genrekoder, i evnen
til overbevisende at hæve sig fra konkret til abstrakt og i viljen til at skrive personligt. Originalitet både i
sprog, struktur, vinkling og emnetilgang bør belønnes, med mindre det sker på bekostning af læserens forståelse. Fx kan fiktionskoder være et glimrende essayistisk virkemiddel, men de må ikke bruges i et omfang
og på en måde, så læseren kommer i tvivl om, hvorvidt der er tale om et essay eller en novelle.
Formår eleven at:
skrive fokuseret om emnet?
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skrive klart og sammenhængende til en læser, der ikke nødvendigvis har forudgående kendskab til
emnet, og som ikke kender tekstmaterialet?
skrive et vinklet anslag?
lave en klar og overbevisende afrunding, der hænger naturligt sammen med resten af essayet?
præsentere teksten og lade den fungere som et naturligt springbræt for sine egne overvejelser?
uddrage de ting af teksten, der er centrale i forhold til emnet og hans/hendes egne overvejelser?
skrive reflekterende?
bevæge sig mellem konkret (sansning/iagttagelse) og abstrakt (tanker/overvejelser/refleksioner)?
skrive med dybde og anvendelse af faglig viden, der har relevans for emnet?
formulere sig med personlighed i sprog og tone?
vinkle emnet på en personlig og original måde?
skrive personligt uden at blive privat og selvudleverende?

IT-forsøget: Hvordan vurderes eksaminandernes brug af materiale fra internettet?
Der stilles som hovedregel kun krav om at inddrage materiale fra internettet i kronik- og essay-opgaverne.
I kronikken: Eksaminandernes adgang til nettet skal afspejle sig i en nuanceret tilgang til emnet og vise, 1)
at de er i stand til at udvælge relevante tekster og kan fungere som kompetente ’ordstyrere’ af de valgte
teksters synspunkter og vinkler på emnet, 2) kan udfolde sig på et højere abstraktionsniveau og mere perspektivrigt og facetteret, end de ville kunne have gjort uden adgang til nettet. Namedropping og blotte
referater af tekster fra nettet kan virke negativt ind på diskussionen såvel som formidlingen.
I essayet: Eksaminander, der er tilknyttet IT-forsøget, har en særlig fordel i forbindelse med inddragelsen
af konkrete eksempler og vinkler på emnet. Det bør afspejle sig i besvarelser, der vidner om en målrettet,
struktureret og konstruktiv anvendelse af nettet og inddragelse af konkrete eksempler, der er frugtbare for
essayets emne og den valgte vinkel. Ligesom i kronikken skal eksaminandernes adgang til nettet kunne
aflæses i et højere abstraktionsniveau og en mere perspektivrig og facetteret udfoldelse af emnet. Namedropping og blotte referater af tekster fra nettet skal undgås fra eksaminandens side.
Karakteren er en helhedsvurdering
Den enkelte karakter skal bero på en helhedsvurdering, hvor man vejer for og i mod. Derfor er det ikke
muligt at give et endegyldigt svar på, hvad der præcis udløser de enkelte karakterer.
Nedenfor følger en oversigt over de mest gennemgående fejltyper og et forsøg på at fastlægge, hvor stor
vægt fejltyperne og mangler i den skriftlige fremstilling skal have i den samlede bedømmelse. Oversigten
kan være til hjælp i tvivlstilfælde under censureringen. Det skal desuden understreges, at korte stile (typisk
2-2½ side) ikke pr. automatik skal udmønte sig i en lav karakter; nogle elever er i stand til at skrive tæt og
informativt og være så sprogligt bevidste og kompetente, at de ikke skriver mere end nødvendigt for at få
budskabet igennem.

27

Bør ikke i sig selv påvirke bedømmelsen, men kan være
tungen på vægtskålen

Kan påvirke bedømmelsen, Skal påvirke bedømmelsen
men skal vurderes i forhold til
den øvrige besvarelse

Skriftlig fremstilling
Få grammatiske, syntaktiske og
ortografiske fejl
Få sproglige uklarheder
Få kommafejl

Gennemgående grammatiske, Meningsforstyrrende grammatisyntaktiske og ortografiske fejl
ske, syntaktiske og ortografiske
fejl
Flere tilfælde af løst sprog
Gennemgående løst sprog
Gennemgående problemer med
kommateringen
Meningsforstyrrende kommatering

Genre- og formidlingsbevidsthed
Svag indledning/anslag

Manglende indledning/anslag

Svag afrunding

Brat, unaturlig afrunding

Mangelfuld præsentation
tekstmaterialet

af Manglende præsentation af tekstmaterialet

Enkelte løse overgange

Løs struktur

Ulogisk/forvirrende struktur

Lader i få tilfælde sprogtonen påvirke af tekstens sprog

Sprogtonen er gentagne gange
farvet af tekstens sprog

Overtager tekstens sprog

Manglende/forkert overskrift
Enkelte genrefremmede
slag/formuleringer

ind-

Undlader undtagelsesvis at henvise til tekstmaterialet/angive linjetal (især litterær/analyserende
artikel)
Underbygger i enkelte tilfælde
ikke med citater (især litterær/analyserende artikel)

Indforstået behandling af tekst- Indforstået behandling af tekstmateriale og emne, men dog for- materiale og emne i en grad, der
ståeligt for den intenderede læser vanskeliggør den intenderede læsers forståelse
Genremæssige uklarheder (essayistiske træk i den litterære artikel,
redegørende islæt i essayet o.l.)
Manglende genreforståelse
Overfladisk inddragelse af tekst- Skæv eller manglende inddramaterialet
gelse af tekstmaterialet

Undlader flere gange at henvise
til tekstmaterialet/angive linjetal
(især litterær/analyserende artikel)

Undlader gentagne gange at un- Undlader konsekvent at underderbygge med citater (især litte- bygge med citater (især litterær/analyserende artikel)
rær/analyserende artikel)
Hæver sig i passager ikke over
tekstmaterialet
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Undlader konsekvent at henvise
til tekstmaterialet/angive linjetal
(især litterær/analyserende artikel)

Hæver sig ikke over tekstmaterialet

Redegørelsens struktur følger Refererer frem for at redegøre
tekstens struktur, frem for at slå (kronik)
ned på det centrale først (kronik)

Emnebehandling
Kortfattet, men nogenlunde præcis karakteristik af argumentationsformen (kronik)

Få upræcise elementer i karakteristikken af argumentationsformen (kronik)

Manglende eller forkert karakteristik af argumentationsformen
(kronik)

Vinklingen er ikke helt gennemført, dvs.: Enkelte afsnit i en ellers præcis analyse hænger ikke
helt sammen (litterær/analyserende artikel)

Karakteristik af argumentationsformen står lidt isoleret i sammenhængen (kronik)

Karakteristik af argumentationsformen hænger ikke sammen
med det øvrige eller gentager
unødigt pointer fra redegørelsen
(kronik)

Diskussionen er målrettet og
struktureret, men savner substans og faglig tyngde (kronik)

Diskussionen mangler helt eller
er uengageret og ustruktureret og
savner faglig tyngde (kronik)

Analysen bærer tydeligt præg af
at følge en analysemodel, men er
i øvrigt nogenlunde præcis (litterær/analyserende artikel)

Perspektiveringen er præget af
opslag, men hænger naturligt og
logisk sammen med analysen (litterær/analyserende artikel)
Kortfattet, men præcis og naturlig inddragelse af tekstmaterialet
(essay)

Perspektiveringen er præget af
opslag, hænger ikke helt naturligt
sammen med analysen, men er
fagligt forsvarlig (litterær/analyserende artikel)

Analysen følger slavisk en analysemodel (litterær/analyserende
artikel)
Den litterære/analyserende artikel er punktopstillet

Perspektiveringen mangler eller
fokuserer på elementer, der er irrelevante i forhold til teksten og
analysen (litterær/analyserende
Refleksionerne har svært ved at artikel)
frigøre sig fra tekstmaterialet (essay)
Redegør frem for at tage afsæt i
tekstmaterialet (essay)
Uelegante bevægelser fra konkret
til abstrakt (essay)
Manglende bevægelse fra abstrakt til konkret (essay)
”Jeg synes”-domineret tilgang til
emnet frem for refleksioner, der
hæver sig over stoffet (essay)

Anvendelse af danskfaglig viden og metoder
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Relativt få (dansk)faglige begreber, men brugt præcist og med
blik for sammenhængen (alle tre
genrer)

Litterær analyse med mindre huller, men godt vinklet og overbevisende formuleret og struktureret (litterær/analyserende artikel)

Perspektivering med få danskfaglige begreber, men med et
klart fokus og relevans for tekstforståelsen
(litterær/analyserende artikel)

Relativt få (dansk)faglige begre- For få eller ingen (dansk)faglige
ber (alle tre genrer) i lyset af den begreber (alle tre genrer)
stillede opgave
(Dansk)faglige begreber brugt
forkert eller upræcist i sammenhængen (alle tre genrer)
Litterær analyse med huller og
manglende præcision, men trods
alt vinklet og godt formuleret og
struktureret
(litterær/analyserende artikel)
Perspektivering med mange
danskfaglige begreber, men for
ufokuseret og med begrænset relevans for tekstforståelsen (litterær/analyserende artikel)
Grundlæggende forståelse for
tekstmateriale og emne, men ikke
den store sans for danskfagets
metoder og væsen (alle tre genrer)
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Litterær analyse med oplagte fejl
og mangler (litterær/analyserende artikel)

Perspektivering med mange, få
eller ingen danskfaglige begreber
uden fokus og relevans for tekstforståelsen
(litterær/analyserende artikel)
Åbenlys mangel på forståelse for
danskfagets metoder og væsen
(alle tre genrer)

EKSEMPELBESVARELSER TIL 12
Analyserende artikel

Opgave 1: Kom så, Danmark
Da Danmark i 1992 vandt Europamesterskaberne i fodbold, var det en national folkefest uden
lige. Dette gav anledning til følelsen af en stærk national stolthed, og den danske befolkning
troede og indså helhjertet, at Danmark til trods for dets størrelse kunne præstere på den internationale scene. I dag er verdensøkonomien langsomt ved at krakelere, terrorens giftige åndedræt kan mærkes i nakken, og Danmark står over for en lang række problemer, som rækker
udover den grønne bøg. Det er derfor vigtigt at bevare håbet, og nu da Danmark kan kvalificere sig til EM til år, er Danmarks stolthed endnu engang på retur. Denne hædrende attitude
præsenteres i kampagnefilmen "Kom så, Danmark" fra 2014 lavet af tv-kanalen Kanal 5. Kampagnefilmen varer 1 minut og 34 se- kunder og består af 58 indstillinger. Handlingsforløbet
strækker sig over et tidsrum, der antageligt varer fra en formiddag til sent samme eftermiddag
og præsenterer en landskampdag, hvor det danske fodboldlandsholds fiktivt kvalificerer sig til
fodbold-EM for herrer 2016. Hertil præsenteres befolkningens forberedelser og optakt dertil,
som forinden sammenkobles til selve kampstarten. I filmen er arbejdslivets forskellige sektorer, folkelige persondiversitet samt nationalværdier i fokus, hvorfor fællesskabet og nationalfølelsen spiller en central rolle i filmen med det formål at illustrere kongeriget Danmarks attributter og egenskaber.
Kampagnefilmen er bygget op omkring en kronologisk dramaturgi, da der forekommer et tydeligt fremadskridende handlingsforløb fra arbejde til optakt til landskamp og til sidst sejr. Filmens indstillinger er af forskellig længde men overordnet set meget korte, og med en gennemsnitlig længde på lidt over et halvt sekund per klip giver denne kombination en klippeteknik i et
højt tempo, som skaber en dynamisk og hektisk effekt. Modtageren vil opfatte dette som en
travl følelse, da det kan være svært at give sig tid til at indleve sig i den enkelte indstilling og få
alle detaljer med. Dette eksemplificeres bl.a., når filmens klippeteknik baseres på kontinuitetsklipning, hvor der inden for samme indstilling forekommer spring i tid for at undlade irrelevante pointer samt at skabe sammenhæng. Kontinuitetsklipningen ses bl.a. ved campingvognscenen (00:50-01:00), hvor der klippes i den stående mands bevægelse, fra han stiger ud af campingvognen til han sætter sig på stolen. Udover spring i tid er det også nævneværdigt, at man

kan se filmen som et 2-delt narrativ, hvor vi som tilskuere, pga. klipningen, glidende men også
hastigt forskubbes i handlingsforløbet. Den første del består af 4 parallel-forløb bestående af 3
par venner og en fisker i en mere formel arbejdsrelateret kontekst (00:00-00:30), som dernæst
infiltreres gradvist af DBU's genkendelige rød-hvide farveskema under optakten (00:30-01:00).
Den anden del sker efter brud- det ved det første minut og varer de sidste 34 sekunder, hvor
kampen finder sted og resulterer i et forløsende klimaks, sejren. Essentielt er at de filmiske virkemidler ændrer sig markant efter dette brud, hvor nogle af Kanal 5's egne tv-optagelser substituerer den "egentlige" kampagnefilms indstillinger. Ikke nok med at klipningen intensiveres, så
er kamerabevægelserne også mere tiltende og panorerende (01:23) alt sammen kombineret
med kælkede linjer og flere nærbeskæringer (01:01-01:03). Der er altså kompositorisk tale om
en langsomt intensiverende spændingskurve med en forløsning og afrunding, hvad der ligger
til grund for, at man kan strukturalistisk også kan argumentere for, at filmen er bygget op omkring berettermodellens kompositionsopbygning.
Lydsiden i filmen spiller grundet dens store diversitet og kontraster mindst en ligeså stor rolle
som de billedlige virkemidler. Der er både anvendt synkron diegetisk lyd, som er den reallyd,
der stemmer overens med billedet. Eksempelvis lyden af havmåger på båden (00:00- 00:03).
Ligeså er et dominerende brug af asynkron non-diegetisk lyd anvendt, hvilket eksemplificeres
ved bl.a. brugen af forskellige implicitte personfortællere i den første del (00:00-01:00), en
række voice-over stemmer, der individuelt og kronologisk citerer 2. strofe "I Danmark er jeg
født" af H.C. Andersen, når de optræder på billedet. Denne mere fragmenterede anvendelse af
voice- over forenes til sidst (00:55-00:59), hvor de forskellige stemmer kombineres i det den
sidste verse- linje "Dig elsker jeg! - Danmark, mit Fædreland!" (l. 16) citeres. Dette giver effekten af en fælles national folkestemme, som sammen er stærkere end hver for sig. Den asynkrone non-diegetiske lyd ses også i form af underlægningsmusik, som i den første del består af
en stille og lys guitarmelodi i friskt tempo, hvilket stemmer godt overens med forholdsvis rolig
billedside. Dette ændrer sig tydeligt i anden del, hvor den bløde guitar byttes ud med en hård
guitar i et rocknummer, som rummer bl.a. teksten "There goes my hero, watch him as he
goes(...)" (01:00-01:08). Kun den danske trup og trænerstabel er i kamerafokus, og lydsiden, her
suppleret af reallyden fra de mange tilskuere, forstærker her fremstillingen af dem som nationale helte, der alle kæmper for deres nation. Filmens visuelle udtryk er primært gennemsyret af
patos-appelform, da der overvejende appelleres til modtagerens følelse af identifikation og
solidaritet, hvilket sker i kraft af den sindsstemning, som der specifikt fremsættes. Personerne, der optræder i filmen, er i godt humør, hvor det implicit er grundet, at det er fordi, at
Danmark skal spille. Selvom vi ikke tydeligt ser personernes ansigter tæt på i første del, giver

deres kropssprog og stemmeleje kombineret med musikken en vis følelse af glæde. Flere af de
personer, der ses i filmen, er offentlige personer og bruges til at skabe en fælles referenceramme hos modtageren. Ikke kun fodboldspillerne og Morten Olsen, men også Aarhus'
borgmester Jacob Bundsgaard skaber en forbindelse til modtageren, da der gennem dem befinder sig en genkendelighed. Pointen, der driver filmen, centraliseres altså omkring ideen
om, at Danmark, den geografiske størrelse til trods, er et land, der råder over folkelig diversitet
eftersom både statusmæssige, aldersmæssige og kønslige differencer vises som en del af det
at være dansk, da stillingerne som gammel fisker, kvindelig piccoline, ung borgmester og ældre
pensioneret illustreres.
Kampagnefilmen anvender en række faktakoder som reallyd, kontinuitetsklipning og high-key
belysning (00:00-00:10), men det tør dog siges, at disse overskygges af de mange fiktionskoder,
som ses, når der under produktionen er truffet bevidste valg af de filmiske virkemidler for netop
at fremhæve et bestemt udtryk. Dette i forhold til lydsiden betegnes som anvendelsen af den
non-diegetiske asynkrone lydside bestående af underlægningsmusikken og brugen af voiceover. Billedligt kan de betegnes som fx. anvendelsen af farvefilter og slowmotion under fodboldkampen, ultranær-beskæringer (00:41) og afslutningsscenen, hvor der i totalperspektiv fades i ud
i sort (01:31-01:34). Ikke mindst er Kanal 5's logo til stede under hele filmen. Når afsenderen
fore- tager disse bevidste valg i forhold til, hvad og hvordan noget skal formidles, vil produktet,
kampagnefilmen, derfor ikke være en reel afspejling af virkeligheden men en subjektiv og selektiv illusion, som i højere grad skal forstås på overført betydning. Det overdrevne brug af fiktionskoder resulterer i, at autenticiteten reduceres, selvom det skal forestille at være virkelige billeder af Danmark og personer, der foretager virkelige handlinger.
Der er i kampagnefilmen tale om en kraftig idealisering af Danmark som nation, hvor Dannebrogs tilværelse er at finde i alle afkroge af det danske samfund. Den rød-hvide farvekombination
fylder en stor del af filmens udtryk, da der ønskes konstant at påminde om den stolte symbolik,
historie og tradition, der ligger bag nationalflaget. Den konservative idealforestilling, som præsenteres i filmen, bunder i, at Danmark er et skønt naturland med stort socialt overskud og samvær,
altså et land i vækst og bevægelse, hvilket klippeteknikken og musikken underbygger.
Danmarks nationale værdier, som de præsenteres i kampagnefilmen, kan ikke kun udelades af
den referentielle funktion fra voice-over stemmerne til den "nye" nationalsang fra 1850, som
ikke blot priser den danske idyl og historie, men også rent visuelt, hvor disse værdier illustreres,
når Jacob Bundsgaards stemme citerer den 2. verslinje: "Meer rigt end her, ned til den aabne
Strand?" (l. 10, 00:10-00:16). Der er derfor kohærens mellem lydsiden og billedsiden, hvor der

auditivt og visuelt skabes semantisk sammenhæng i en overgang til en solrig dag, hvilket også
ses i rocknummeret, der spilles under fodboldkampen. Den hero, som der omtales, er altså fodboldspilleren, som nærmest tillægges martialske værdier, der bravt skal repræsentere folket og
kæmpe for landets stolthed mod den ukendte fjende. Der er tale om en idolisering af spillerprofilerne, som børn og unge skal glorificere og identificere sig selv med. Dertil fremstilles det nationale ved at bruge fodboldstadionet og tv-transmitteringen som arena for dette. Selvom forskellige personer, både kendte og ukendte, uafhængigt af hinanden har erhverv af forskellig social
status, så fungerer fodbolden, nationalsporten, som "porten" eller muligheden for at opleve et
nationalt og hjemligt fællesskab. Ved at de forskellige venskaber og relationer og hele historien,
som vi følger i filmen, funderes på fodbolden og den glæde, der derigennem opnås, vil modtageren automatisk føle sig marginaliseret, hvis man ikke også tilslutter sig fællesskabets sejrende
virkning. For Kanal 5's vedkommende kan dette resultere i en kommerciel gevinst, da deres kanal på den måde vil være adgangen til social inklusion.
Det idealbillede af Danmark som kampagnefilmen forsøger at glorificere er, som tidligere
nævnt, også at finde under nationalromantikken, hvor H.C. Andersen skrev den "nye" nationalsang: "I Danmark er jeg født" i 1850. Da Danmark i 1813 gik statsbankerot og året efter mistede Norge, var danskerne på kanten til at bryde økonomisk og socialt sammen. Det var derfor nødvendigt at skabe og forstærke en national identitet og samhørighedsfølelse. Filmen trækker eksplicit på en reference til nationalsangen og bruger dens pointer til at underbygge sin
egen subjektive afbildning af Danmark som nation. Selve sangen er et kulturhistorisk produkt
af nationalromantikken, hvor det komplekse kulturbegreb og kulturrelativisme endnu langt fra
var en integreret del af den danske befolknings tankemønster. Ved at overføre betydningen af
sangen til filmen fremstår den ikke blot konservativ men også relativt etnocentrisk i sin udformning med den eneste undtagelse, at én af personerne potentielt kunne have en ikke-dansk
etnicitet (00:47-00:50). Filmen rummer en mere nutidig og kulturorienteret fremstilling af Danmark som nation, mens sangen i højere grad er mere betaget af religiøse, historiske, naturorienterede faktorer kærligheden til nationen: "Engang Du Herre var i hele Norden, Bød over England - nu Du kaldes svag(...)" (l.17-18), hvilket et typisk for den litterære tidsperiode, som den
var skrevet ind i. Efter at samfundet er gennemgået en stigende sekularisering, hvor Gud spiller
en mindre rolle for individets eksistentielle tvivl, er individets evne til at finde fodfæste blevet
sværere, så derfor er en traditionsbundet nationalsport en oplagt og nem mulighed. Til fælles
har filmen og sangen at styrke danskernes tro på fædrelandet og etablerer en form for national
identitetsforståelse, og selvom "Hvad udad tabes, skal indad vindes" er et gammelt livssyn, så
repræsenterer filmen og sangen begge et mere idealiseret glansbillede af virkeligheden. Men det

kan også være nødvendigt. For med nutidens økonomiske svingninger, stigende overbefolkning og smeltende poler, kan det være rart at have et hjemligt samlingspunkt, hvor man føler, at
man er, ligesom DBU siger det: "En del af noget større"
.

Kronik

Opgave 2: Kønnets betydning i den offentlige debat
Over de seneste år er der atter begyndt at blive sat fokus på kvinders rolle i den offentlige debat og
ikke mindst den respons, som mange kvinder ofte oplever har hang til det negative eller decideret
sexistiske. Men om lige netop dette emne hersker der stor uenighed blandt danske debattører, og
ikke mindst skellet mellem mænd og kvinders holdning må siges at være tydelig. Ifølge journalist
og foredragsholder, Paula Larrain i hendes debatindlæg, Kvinder knækker først i en syg debatkultur fra
Politiken den 8. november 2014, lider samfundsdebatten alvorligt under sexistisk diskrimination
og mangel på respekt for hinanden – ikke mindst for kvinder. Spørgsmålet er, om kampen for
ligestilling overhovedet kan siges at være slut? Og hvor stor betydning har kønnet overhovedet i
den offentlige debat?
I debatindlægget Kvinder knækker først i en syg debatkultur fra Politiken den 8. november 2014 diskuterer journalist og foredragsholder, Paula Larrain, en række centrale problematikker i den nuværende samfundsdebat, specifikt i forhold til det feminine køn. Paula Larrains overordnede budskab
er, at tonen i samfundsdebatten generelt er for aggressiv, hvilket set fra et demokratisk perspektiv
er yderst problematisk: “[Den verbale volds] udbredelse er med til at lamme vores demokratiske
udvikling ved at hæmme debattører med lidt mindre hård hud i at deltage.” Herunder ligger hvad,
der i bekræftelse af titlen, må siges at være Larrains mest centrale fokuspunkt: Når debatten bliver
spydig, er kvinderne dem, der knækker først. Ifølge Larrain eksisterer der i samfundsdebatten en
vis asymmetri mellem de ’følsomme’ og mere hårdhudede debattører, og hun uddyber, at der ofte
kan sættes lighedstegn mellem kvinder og de debattører, der knækker først, når tonen bliver angribende eller decideret sexistisk: ”[Bliver vi kvinder] først konfronteret med vores fysiske underlegenhed, er det vanskeligt ikke at blive bange. Det er nærmest et urinstinkt, der får maven til at
krampe sig sammen i erkendelse af, at man er magtesløs, hvis først nogen beslutter sig at gøre alvor
af truslerne.” Undervejs gør Paula Larrain desuden opmærksom på, at vi, ved at skabe en usund
debatkultur, agerer som dårlige rollemodeller, der indirekte opfordrer yngre generationer til at føre
kulturen videre. ”I skolen får de at vide, at de ikke må drille og mobbe, men så snart de kan gå på

sociale medier, kan de se, at det jo er normen hos de voksne, og så giver de los.” På baggrund af
disse problematikker opfordrer Larrain til, at vi alle bør påtage os et medansvar for at udrydde had
og sexistiske bemærkninger med det fælles formål at skabe en sundere debatkultur fremadrettet.
For at få sit budskab igennem gør Paula Larrain undervejs brug af en række sproglige virkemidler.
Mest centralt er Larrains brug af appelformer – hovedsageligt patos og etos. ”Hun blev nærmest
tæsket verbalt ned under gulvbrædderne og kommer næppe til at stikke snuden frem igen. Og det
var helt almindelige ellers søde og rare mennesker, der var med til at dele dummeflade ud, ikke de
sædvanlige trolls.” Dette citat er Larrains beskrivelse af den reaktion, der var på en mors debatindlæg
for et par år siden. Her ser vi et eksempel på Larrains brug af patos i form af det værdiladede
ordvalg, hvis formål er at spyde til læserens følelser og give os dårlige samvittighed. Med den indledende metafor sørger hun for at vække læserens empati, så man nærmest kan mærke de verbale
tæsk på egen krop. Ydermere får hun fremhævet, at det ikke er nogle tilfældige trolls, vi bare kan
skyde skylden på, men altså helt almindelige mennesker som os selv. Undervejs fletter Larrain også
sine personlige oplevelser indover, hvilket indikerer Larrains etosappel: ”Kald mig bare en kylling.
Jeg deltager langt mindre i den offentlige debat, end jeg bliver inviteret til. Jeg har nemlig lært en
lektie, som lader til at være alment accepteret: Du skal tåle at få nogle tæsk, hvis du stikker snuden
frem.” Med disse ord bliver vi allerede fra start præsenteret for Larrains personlige erfaringer. Det
at hun som journalist og foredragsholder er vant til at være i rampelyset og opleve konsekvenserne
på egen krop gør, at vi som læsere finder hende troværdig.
Det andet centrale virkemiddel, jeg vil slå ned på, er Larrains brug af pronominer. Først og fremmest anvender hun konsekvent pronominet ’jeg’: ”Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke kan lide at få
tæsk. Jeg kan faktisk slet ikke tåle dem. Jeg kan ikke klare mosten i den offentlige debat, derfor står
jeg indimellem af og deltager kun i små fora og helst, hvis jeg kan se folk i øjnene imens.” Denne
måde at skrive på gør Larrains debatindlæg personligt, og det at hun konsekvent tager udgangspunkt i sine egne erfaringer er i øvrigt med til at bekræfte Larrains etos. Derudover bruger hun
også pronominerne til at skabe en følelse af ’os’ versus ’dem’. Centralt afrunder hun sit debatindlæg
ved at markere en tydelig diskrepans mellem ”dem, vi kalder trolls” og os, læserne, de fornuftige:
”Haderne er ikke syge i låget, men har tydeligvis ikke forstået, at der er grænser for, hvad man kan
tillade sig at sige om andre. Der er et eller andet galt med deres empatikompas og det gør ikke noget
at få det at vide indimellem. Vi er alle nødt til at påtage os et medansvar for debattonen og sætte
empatien i centrum, hvis vi skal have en sund samfundsdebat.” Ved at anvende pronominerne på
denne måde, sørger hun for at opretholde en følelse af, at vi, læserne, er allieret med hende mod
‘haderne’. Dette fungerer som et solidt sprængbræt for tekstens budskab, som jo er at bekæmpe

hadet og i fællesskab få skabt en bedre debatkultur – og ikke mindst få udryddet sexistiske kommentarer primært rettet mod kvinder.
Det lader dog ikke til at være alle, der er enige i Larrains synspunkter. Spørger man journalist,
Christian Bennike, bør der groft sagt ikke være nogle regler for, hvordan man tilegner sig respekt.
Det er simpelthen noget, man skal gøre sig fortjent til. Og tonen i samfundsdebatten bør altså være
så rå og ærlig, som den kan være. I klummen, Man må ikke analysere kvinders tøj i Information fra 11.
april 2016, uddyber han: “I den offentlige debat er ordentlighed ikke en kvalitet, men en disciplinering af det ægte og menneskelige, som får magtkritikerne til at lægge bånd på sig selv. De sliber
kanter. Eller de holder kæft. Og så bliver det hele så pænt og fint og nydeligt og ordentligt. Og
ligegyldigt.”6 Fra Bennikes perspektiv, skal vi helt undlade at sætte filter på, hvis debatten skal være
autentisk. Sunde retningslinjer bliver altså i hans optik det samme som at lægge bånd på os selv.
Det er fristende at påpege, at Bennikes argumenter udspringer af det lidt tynde grundlag, at såfremt
man ikke kan tillade sig at kommentere på kvinders tøj og altså fysiske fremtoning, bliver debatten
kedelig. Hvad der også kan virke foruroligende er, at der ikke rigtig lader til at være nogle mænd,
der råber op om problematikken. Dette kan fremstå en smule ironisk i og med, at tonen i samfundsdebatten ifølge Larrain overordnet set er usund – uanset køn. Og hun er ikke den eneste, der
mener, at der bør gøres noget ved det. I artiklen Johanne Schmidt kræver opgør med tilsvining af kvinder
fra tv2.dk den 4. november 2014 udtaler den daværende formand for Enhedslisten, at groft sprog
og sexistiske tilsvininger er ved at gå hen og blive hverdag. Hun påpeger også, at det ikke kun er
kvinder, det går ud over: ”Tværtimod er det mit indtryk, at alle politikere og personer som blander
sig i den offentlige debat er udsat for trusler, og jeg synes ikke, at vi skal lade det blive hverdag.”7
Det, at folk som Paula Larrain holder sig udenfor samfundsdebatten, foruroliger desuden Schmidt
Nielsen, og på det punkt tilslutter hun sig Larrains opfordring til at gøre noget ved den dårlige tone:
”Noget af det vi kan gøre, det er, at reagere når vi støder på det for eksempel på nettet. Frem for
at bare tænke, at det er helt normalt, så skrive at det ikke er okay.”8 Bennike udtrykker dog, at
holdninger som disser er tegn på, at tonen nærmest bliver overentusiastisk og falsk: “I den moderne
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vatverden skal kritik helst ankomme i en ’anerkendende sandwich’, som firmacoaches underviser i
på medarbejderseminarer over hele landet: Først skal man rose lidt – så kan man snige lidt kritik
ind – og så roser man igen. Ellers går folk jo i baglås, forstår du.”9 Med holdninger som disse og
kun få kvinder til at råbe op det, lader det til at være en vanskelig problematik at løse. Johanne
Schmidt-Nielsen mener også, at det formentlig er svært at ændre debatkulturen, men tilslutter sig
alligevel Larrains holdning om, at vi trods alt ikke har råd til at forblive passive, så længe den dårlige
debatkultur fortsat udvikler sig. ”Jeg tror ikke, at vi kan komme det her til livs, men hvis vi bare
lader det [foregå], så tror jeg, at problemet vokser.”10
Der lader til at eksistere en vis diskrepans mellem opfordringen til, at kvinder skal melde sig ind i
samfundsdebatten og den gennemgående tone i den danske debatkultur, hvor der lader til at herske
en opfattelse af, at kvinders værd kan diskuteres. Man må konkludere, at kønnets betydning i den
offentlige debat fortsat har relevans, og de delte meninger om ytringsfrihedens grænser gør det
yderst vanskeligt at se, hvordan der kan findes en fælles løsning på problematikken. Samtidig lader
det til, at kvinderne står relativt isoleret i kampen om at få budskabet igennem. Men én ting er
sikkert: Kønnet har fortsat en stor betydning i den offentlige debat. Og kampen om ligestilling er
langt fra slut.

Essay

Opgave 3: Vinkling af nyheder
Hun løber. Venstre fods nøgne underside hamrer mod asfalten, mens højre ben endnu er trukket let op, klar til at foden om lidt rammer jorden. De spinkle arme er strakt ud fra den nøgne
krop i buer, næsten på samme graciøse måde som en ballerina, mens en lok fra det mørke hår
er faldet ned i panden på hende, og de små skuldre er trukket let op om ørerne. Kroppen er
forbrændt, øjnene knebet sammen til to mørke sprækker af smerte, munden vidtåben, angsten
malet i hvert træk af ansigtet. Efter hende kommer soldater løbende, tungt armeret, som brede,
tunge, malplacerede skikkelser i det øde landskab. Bag dem, blot få meter længere nede af den
ru landevej, er det varme junilys erstattet med en rullende tåge af mørk gas, der som et monster
truer med at sluge de løbende skikkelser på sin vej.
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Grundlaget for en nyhed bliver næsten ikke bedre: en ung, uskyldig pige, ramt af krigens grusomheder. Alle nyhedskriterier er fuldkommen opfyldt, og selv i dag, 44 år efter, at fotografen
Nick Ut tog billedet af den napalmramte, vietnamesiske pige, dukker billedet jævnligt op, som
her, i en samling fra 2015 af de 25 mest ikoniske fotografier nogensinde, kåret af CNN11. Ud
over den unge pige tæller bl.a. billeder af en udsultet afrikansk dreng på kanten af livet, en
mand, der bliver skudt i krig, en skæbne i frit fald på hovedet ud af World Trade Center under
terrorangrebet i 2001 og amerikanske ofre for et skoleskyderi. Umiddelbart har billederne ikke
meget tilfælles, men der er dog én ting, der går igen: offerrollen, som hovedpersonerne får
trukket ned over hovedet, som produkter af en forfærdelig virkelighed. Men er det virkelig en
objektiv dækning af vores verden? Er det resultatet af nøgtern, men kritisk, journalistik?
Ifølge medforfatter til bogen ”Håndbog i konstruktiv journalistik” Cathrine Gyldensted, er der i dag
tale om en ”skævvredet dækning”, hvor vi igennem negative historier kun ser halvdelen af verden.
Ydermere udtaler hun i programmet ” Mennesker og medier: Det glemte glimt af håb” på DR P1 d.
17/10 2014, at den kritiske journalistik er blevet lig med negativ journalistik, og at en positiv vinkel derfor vil være en kærkommen ændring, der vil gøre dækningen mere fair, balanceret og helstøbt. På den måde ville det altså også hurtigt blive muligt at vende negative eksempler om, så
den napalm-forbrændte pige blev skiftet ud med et portræt af selvsamme kvinde fra i dag, billedet fra terrorangrebet d. 11. september 2001 blev skiftet ud med et af de overlevende, og TVavisen i stedet satte fokus på velintegrerede flygtninge. Men ville det virkelig være mere virkelighedsnært at tvinge en positiv vinkel ned over nyheden? Ville det gøre nyheden mere objektivt
dokumenterende?
Måske ligger noget af svaret i, hvordan man vinkler den, altså med hvilke midler. Er der eksempelvis tale om en vinkling igennem diskurserne, hvor ældrebyrden bliver til gråt guld, multikulturel ændres til en trussel mod de danske værdier, og SU’en forvandles til cafépenge, er det helt
sikkert relevant med en mere positiv vinkel, for når nyheden vinkles igennem værdiladede ord,
kan man for alvor tale om kun at se den ene halvdel af virkeligheden. Ydermere kommer diskurserne hurtigt til at gøre det ud for manglende belæg og argumentation, og derved rammer
nyheden præcis ned i det, Cathrine Gyldensted påpeger omkring den ubalancerede journalistik.
Er der derimod tale om nyheder, der egentlig dækkes rimeligt objektivt, men hvor vinklingen
nærmere ligger i det fokus, der er rettet mod negative begivenheder, bliver det hurtigt mere
kompliceret: For på den ene side er det jo så tæt på objektivt, som det kan blive, når DR1 kl.
21.30 lader TV-avisen pryde de danske skærme ved at lægge ud med et indslag om en syrisk

11

25 of the most iconic images. CNN. http://edition.cnn.com/2013/09/01/world/gallery/iconic-images/

selvmordsbomber, herefter druknedøden på middelhavet, efterfulgt af en skudepisode på Nørrebro, rundet af med danske autistiske drenges offerposition i inklusionsplanerne. Det er negativt, men det er virkelighed. Og selvom Cathrine Gyldensted mener, at vi igennem sådanne
vinklinger kun ser den ene del af virkeligheden, ville vi så nødvendigvis se den anden del ved at
lægge et positivt filter ind over? Ville virkeligheden blive mere nøgternt dokumenteret, hvis
druknedøden var skiftet ud med flygtninge, der var kommet i land? Ulykken ville jo være sket
alligevel! Så måske handler det mere om, hvorvidt man lader den negative, men dog objektive,
nyhed følges af løsningsforslag eller andre konstruktive tiltag, så man på den måde ikke trækker
et kunstigt positivt filter ned over en negativ begivenhed, men ej heller lader nyheden svælge i
sit eget negative sensationspotentiale.
En tredje måde, hvorpå man kunne tale om vinkling, må ligge helt tilbage i researchfasen, hvor
der, i udvælgelsen af kilder, i allerhøjeste grad er mulighed for at vinkle sin nyhed. Vælger man
eksempelvis, til sin reportage om samfundet i Nordkorea, at snakke med en velhavende borger
i hjertet af hovedstaden, eller finder man en skæbne på landet, der til daglig lever langt under
fattigdomsgrænsen og har været nødsaget til at opgive sine børn? Måske er det netop i dette
aspekt af nyhedsvinkling, at det er allermest relevant at tale positiv og negativ vinkling: for når
prisen for ”Årets pressefoto” i 7 ud af de sidste 10 år er gået til billeder, der viser død, ofre og
ødelæggelser, mens Politiken på den skriftlige side i 2015 kunne fortælle, at deres top-tre over
mest læste artikler handlede om misrøgt, islamisk stat og et terrorangreb, kunne det være en
klar indikator på, at Cathrine Gyldensteds tese om en skævvredet, ubalanceret og negativ-kritisk journalistisk indgangsvinkel er reel. For samtidig viser en undersøgelse fra Berlingske den
17. oktober 201212 nemlig, at syv ud af ti finder nyhederne for negative, ergo må det være nyhedsudbuddet, eller vinklingen af disse, der gør, at topplaceringerne alligevel tilfalder de negative historier. Men hvis det er så klart, at vinklingen i researchen er negativ, hvorfor så ikke
bare nuancere kildebrugen? Fordi spørgsmålet er, om vi som modtagere overhovedet ville synes, at nyheden var værd at bruge tid på, hvis den ikke havde et negativt element over sig! For
ud fra de fem nyhedskriterier bliver det hurtigt tydeligt, at grobunden for de negativt ladede
nyheder netop er os som modtagergruppe: vi vil have sensation, konflikt, identifikation, væsentlighed og aktualitet. Kigger man på nyhederne, er de helt store sensationer typisk baseret
på enten skandaler eller ulykker, altså i udgangspunktet negative begivenheder. Konflikten for-
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svinder, hvis nyheden forsøger at skabe mening med den eller hvis den vinkles positivt igennem løsningsforslag. Og hvis der hverken er sensation eller konflikt, udgår store dele af identifikationen også, for vi vil jo netop helst identificere os med andre, når der er noget sensation
bag: en flygtningefamilie fra Syrien er nemmere at identificere sig med end transportminister
Hans Christian Schmidt, når han fremsiger et nyt lovforslag. Begge ovenstående nyheder indeholder væsentlighed og aktualitet. Men kun det ene indeholder også sensation, konflikt og
identifikation. Og stryger man disse tre i jagten på en positiv historie, er det muligt, at journalistikken bliver mere afbalanceret og fair, men samtidig vil langt færre sandsynligvis være interesserede i nyheden. Dermed kan det godt være, at man får dækket mere end den halve virkelighed, og at journalistikken derfor er mere helstøbt, men hvis ingen gider læse nyheden, hvad
er så formålet? Fordelen?
Måske findes der en mellemvej. En vej, hvor man nøgternt kan dokumentere de negative hændelser, der sker, men uden selv at skabe den negative vinkling, eksempelvis i udvælgelsen af kilder. I stedet for fx at portrættere de førnævnte 16 undslupne skolebørn fra Sandy Hook Elementary school som ofre for et forfærdeligt angreb, kunne man lægge vægt på, at de rent faktisk slap ud og overlevede, samtidig med, at billedet viste den nøgterne virkelighed, som jo reelt
set var et skoleskyderi. Dét ville være balanceret journalistik, hvor hverken sensationstørsten
lægger et negativt filter ned over, eller hvor der tvinges en positiv vinkel på. Men det ville så
godt nok også kræve, at medierne slækkede på både sensations-, identifikations- og konfliktkravet, omregnet 60% af deres nyhedskriterier. Og ville vi læsere så stadig følge med?
Tilbage i stuen har jeg slukket for computeren og vandrer nu rastløst rundt, forarget over, hvordan tungt armerede soldater på den måde kan jagte et lille uskyldigt barn, og hvordan hun
sandsynligvis endte sine dage i hænderne på dem. Hvad jeg ikke ved er, at soldaterne bag hende
flygtede med hende, forsøgte at beskytte hende, at de, kort efter billedet blev taget, hjalp hende
med brandsårene og at hun senere blev indlagt og overlevede. Men har jeg overhovedet brug
for at vide det? For nyheden vækkede, med dens negative vinkling, en lyst til at læse den, og
derved gav den også indsigt i en virkelighed, som jeg ikke havde kendt til, hvis ikke den skrigende pige havde fanget mig. At virkeligheden, som jeg nu går rundt og forestiller mig den, så
kun er halv, må være prisen for sensationstørst, konflikthunger og identitetstrang.

