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Forord  

Denne rapport beskriver resultater og refleksioner over et treårigt forsøgsarbejde med 
støtte fra Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet. Til udarbejdelsen af 
rapporten fik vi bevilget forskningsmidler fra Gymnasieskolernes Lærerforening. 

Professor Frans Gregersen fra Københavns Universitet har været tilknyttet 
projektet som konsulent. Vi takker Frans for god og udfordrende vejledning. 

Forsøgsarbejde 

Som et led i Undervisningsministeriets forsøgsrække omkring differentieret under-
visning fik vi for skoleårene 1993/94, 94/95 og 95/96 støtte til at gennemføre et 
forsøgsforløb om skriftligt og mundtligt arbejde i dansk. I forsøget deltog fem 
forskellige gymnasieklasser, to sproglige og tre matematiske, på fem forskellige 
skoler (Albertslund Gymnasium, Amtsgymnasiet i Roskilde, Avedøre Gymnasium, 
Greve Gymnasium og Rungsted Gymnasium). Vi fem forsøgslærere arbejdede tæt 
sammen om undervisningens indhold og tilrettelæggelse.  

 
1.g 
Vi kaldte forsøget "Differentieret undervisning i skriftlig dansk i 1.g", og vores mål 
var at gennemføre en helt systematisk undervisning med den procesorienterede 
skriveundervisning i skriftlig dansk. Vi lagde især vægt på arbejdet med logbøger og 
med respons på og omskrivning af stilene. I forsøgsansøgningen gav vi de faglige 
mål følgende overskrifter: "Kend din egen skriveproces" - "Sæt din egen overskrift" - 
"Skriv så du bliver læst og forstået". De pædagogiske mål, og også dannelsesmålene, 
mente vi, knyttede sig i høj grad til arbejdet med logbøgerne hvor eleverne fortløben-
de skulle opfordres til at reflektere over deres skriveerfaringer, deres udbytte og 
deres progression.  

Den pædagogiske målsætning var, skrev vi, at eleverne skulle "tage ansvar for 
deres egne læreprocesser." 

 
2.g 
Både eleverne og vi havde en positiv oplevelse af arbejdet i 1.g, og vi fik lyst til at 
fortsætte forsøget i 2.g. I løbet af skoleåret i 1.g var det blevet klart for os at der var 
en tæt sammenhæng mellem arbejdet og arbejdsformerne i skriftlig og mundtlig 
dansk, og vi ville derfor også gerne inddrage vores erfaringer med det mundtlige 
arbejde.  

Vi gav forsøgsansøgningen for 2.g titlen "Find din egen vej". Vi ville i det 
skriftlige lægge stor vægt på arbejdet i responsgrupper. Vi havde som mål at eleverne 
fra 1.g's mere lærerstyrede respons i løbet af 2.g blev ansvarlige og selvstændige i 
forholdet til responsarbejdet: de skulle lære selv at udforme responsark, dvs. spørgs-
mål til responsarbejdet, og at formulere deres egne behov for respons i den konkrete 
situation.  
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Desuden ønskede vi, som noget nyt i forsøgsarbejdet, i det mundtlige at videre-
udvikle arbejdet med en litteraturpædagogik der tog udgangspunkt i skrivning som 
tekståbning, som opbyggede en forforståelse i forhold til forløb og til konkrete tek-
ster inden det egentlige tekstarbejde, og som gjorde elevernes egen tekstlæsning 
central i den fælles tekstbearbejdelse. 

Logbogen skulle eleverne bruge på to områder: dels til faglig skrivning, dvs. til  
at skrive sig ind i en tekst, til at skrive deres første reaktioner, til små arbejdsopgaver 
osv., dels skulle den stadig bruges til refleksion over egen indsats, erfaring og 
udbytte, både individuelt og i (respons)grupperne, og til evaluering af 
undervisningen og arbejdet i klassen. 

 
3.g 
Heldigvis kunne vi fortsætte og afslutte forsøget i 3.g hvor vi fortsat ønskede at 
lægge vægten på både det mundtlige og det skriftlige arbejde. "Sprog og proces" 
kaldte vi det i overskriften på forsøgsansøgningen. 

Vores faglige og pædagogiske mål var at arbejde “procespædagogisk”, et 
begreb som for os dækkede en integration af mundtligt og skriftligt arbejde, med 
fokus på sproglig aktivitet som læringsredskab. Sproglig aktivitet og sproglig 
bevidsthed så vi som læringsveje til både litteraturlæsning, videnstilegnelse og 
skriftlig formidling. Fagligt ønskede vi at udvikle metoder til at integrere mundtlig 
og skriftlig dansk som gik dybere end til blot at stille opgaver inden for det stof som 
man arbejdede med. Det vil mere konkret sige at udvikle arbejdsprocesser, metoder 
og begreber som var fælles for det mundtlige og det skriftlige arbejde og dermed 
knyttede de to sider af faget sammen.  

Pædagogisk ønskede vi at videreudvikle elevernes selvstændighed og ansvar-
lighed over for både faglige krav og læreprocesser. Vi tog i arbejdet udgangspunkt i 
den enkelte elevs formulering af sin individuelle og eksisterende forståelse, og ud fra 
de individuelle elevbidrag ønskede vi at eleverne under vejledning af læreren opbyg-
gede en ny fælles forståelse og knyttede en ny faglig viden til. Disse nye kundskaber 
skulle eleverne formulere i deres eget sprog når de evaluerede og formidlede deres 
udbytte af undervisningen og arbejdet. 

Samtidig med at vi i det skriftlige arbejde stadig lagde vægt på responsarbejdet, 
ønskede vi at målrette en del af undervisningen mod den særlige genre som den 
danske eksamensstil er. 

 
Evaluering 
Efter afslutningen af hvert års forløb udarbejdede vi en rapport til ministeriet. 

Forskningsprojekt 

I 1994 sendte vi en ansøgning til GL om midler til et forskningsprojekt der lå i 
forlængelse af forsøget. Vi så forskningsprojektet som et led i den kvalificering af 
skriveundervisningen i gymnasiet som undervisningsministeriet havde igangsat i 
1994 med indføringen af basiskurset i procesorienteret skrivning. 
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Vi ville undersøge hvordan elevernes skriftlige kompetence udviklede sig når arbej-
det med skriftlig dansk blev tilrettelagt systematisk ud fra procespædagogikkens 
ideer.  

I forskningsansøgningen fokuserede vi særligt på to problemfelter, nemlig 
dannelsesmål over for kvalifikationsmål samt logskrivningen:  

Dannelse over for kvalifikation  
Hvilke dannelsesmål og/eller kvalifikationsmål fremmes ved den differentie-
rede undervisning med procesorienteret skrivning? 
I dannelsesprocessen indgår evnen til at lære, til at tage ansvar for egen 
læring. I sidste instans er et af dannelsesprocessens mål at fremme elevernes 
studieegnethed. 
I kvalifikationsmålet indgår en tilegnelse af mere faglige mål, fx evnen til at 
skrive og til at producere gode, dvs. fagligt indholdsrige og velformulerede 
produkter. 
Vi er interesserede i at undersøge i hvilket omfang de to mål stimuleres  i en 
pædagogik der fokuserer på arbejdet med skriveprocessen. 

 
Logskrivningens mål og grænser 
Eleverne skriver løbende kommentarer til undervisningen, til deres eget 
arbejde og deres egen progression i logbøgerne. Logskrivningerne har været 
et af de væsentligste nye og spændende aspekter i vores undervisningsforsøg. 
Der er tre momenter ved logskrivningen som vi godt vil undersøge nærmere: 
1. Vi har gjort den erfaring at logskrivningen bidrager til at udvikle elever-

nes metakognition, men samtidig må vi stille os selv det spørgsmål om 
logskrivningen ikke også kan siges at have en disciplinerende funktion.  
Vi ønsker at undersøge hvor grænsen går mellem det bevidstgørende og 
ansvarlighedsstyrkende og det disciplinerende i logskrivningen. 

2. Dialogen mellem elev og lærer i logbøgerne skal foregå inden for et 
professionelt, pædagogisk univers, den skal være personlig, men ikke 
privat.  
Vi ønsker at undersøge hvor grænsen går mellem den personlige dialog 
med pædagogisk formål og den private dialog med terapeutisk islæt. 

3. Vi mener at piger og drenge har lige stort udbytte af logskrivningerne, 
men de ser ud til at forholde sig lidt forskelligt til dem. Vi ønsker at under-
søge om elevernes oplevelse af den procesorienterede pædagogik og her-
under logskrivningen er kønsrollebestemt, og hvordan de to køn i så fald 
forholder sig.   

 
Vi fik alle fra GL bevilget undervisningsfrihed i tre uger til projektet. De tre uger 
blev placeret med en uge i efteråret 1994 og to sammenhængende uger i 1995.  

Den overvejende del af skrivearbejdet med denne rapport er foregået efter de 
tre friuger, dvs. samtidig med at vi har haft almindeligt undervisningsarbejde. Det har 
betydet at vi har været nødt til i et vist omfang at beskære vort projekt. Selve det 
praktiske analysearbejde af stile og logskrivning var ret arbejdskrævende, og derfor 
har vi ikke kunnet inddrage teori i det omfang som vi gerne ville have gjort. 
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Teoriafsnittene skal derfor læses som teoretiske refleksioner snarere end egentlig 
teoriudvikling og -afprøvning.  

Forskningsfortælling og tolkningsposition 

Forskning er nok et stort ord at bruge om vores projekt. Vi vil hellere kalde det en 
beskrivende undersøgelse af en omfattende undervisningspraksis. Vi opstiller 
hypoteser, men vi har ikke haft muligheder for en egentlig systematisk afprøvning af 
dem, ligesom det har været tidsmæssigt umuligt at inddrage kontrolgrupper.  

Man kan sige at vores arbejde har mest karakter af en pilotundersøgelse der 
kan udpege relevante områder for egentlig forskning. 

Vi vil gerne se denne undersøgelse i sammenhæng med en humanistisk forsk-
ningstradition for kvalitativ uddannelsesforskning. Det karakteristiske for denne er at 
den bygger på empirisk iagttagelse, men både i beskrivelsen og i analysen grundlæg-
gende må være selekterende og fortolkende. 

Kvalitativ forskning kan ikke vurderes ud fra sandhedskriterier som kvantitativ 
forskning måske kan. Den må vurderes ud fra begreber som relevans, sandsynlighed, 
overbevisningskraft. 

Det er karakteristisk for dette projekt at vi både er undersøgere og deltagere i 
vores egen undersøgelse. Det giver os på den ene side en suveræn indsigt i vort 
undersøgelsesområde, på den anden side blokerer det naturligvis for en objektiv 
analyse. 

Vi ser ikke denne særlige position som en svaghed i undersøgelsen. Vi forsøger 
her at udvikle kriterier til analyse og vurdering af skriftligt arbejde, og disse kriterier 
bringer vi i anvendelse i vore analyser. Ud fra en forskningsmæssig betragtning vil 
der formentlig være svagheder i disse analyser som skyldes vores manglende forsk-
ningskvalifikationer. Til gengæld har vi udnyttet vores privilegerede viden om den 
undervisningssammenhæng som de skriftlige arbejder er indlejret i ved at give ret 
omfattende beskrivelser af denne undervisningsramme.  

En anden særlig styrke ligger i at vi er fem undervisere fra fem forskellige 
skoler. Det er krævende at opretholde et løbende fagligt diskussions- og udviklings-
forum gennem så lang tid som der er tale om her. I kraft af at vi er fra forskellige 
skoler, har vi dels ikke haft en fælles skolehverdag at referere til, dels har vi rent 
fysisk skullet flytte os for at tale sammen. Der ligger også et konstant højt præsta-
tionspres på hver enkelt når det daglige produkt skal kunne inddrages og være rele-
vant for en fagligt-pædagogisk udviklingsproces. Men samarbejdet har samtidig 
været utroligt givende. Den tætte samarbejdsform hvor vi har undervist parallelt og 
diskuteret og evalueret vores praksis, har antaget karakter af en slags supervision. 
Præstationspresset og den konstante fælles refleksion har kvalificeret både undervis-
ningen og formuleringen af erfaringerne. Vi har sammen udviklet bevidsthed, 
erfaring og viden som vi ikke kunne have udviklet hver for sig. 
Til en videre diskussion af kvalitativ uddannelsesforskning og vores særlige position 
henviser vi til Vibeke Hetmar og Torlaug Hoel. 

Vibeke Hetmar gør i sin afhandling om “Litteraturpædagogik og 
elevfaglighed” (Hetmar 1996) rede for en konstruktivistisk tilgang til 
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uddannelsesforskning. Hun vælger her at bruge betegnelsen forskningsfortælling om 
den type forskning som hun selv bedriver. Det er en betegnelse som vi gerne vil tage 
til os, sådan at vi kunne betragte rapporten her som et udkast til en 
forskningsfortælling, men for en videre diskussion af begrebet vil vi her blot henvise 
til Vibeke Hetmars afhandling. 

Torlaug Hoel gør i indledningen til sin doktordisputats fra 1995 (Hoel 1995) 
rede for begrebet tolkningsposition både i relation til eleverne som skrivere og i rela-
tion til forskeren. Begrebet præciserer at sproglige aktiviteter er tolkende handlinger, 
at man kan vælge at ændre position i forhold til et fænomen og dermed få øje på 
noget nyt, at der altså altid findes forskellige positioner at anskue fænomener ud fra, 
og at specielt den forsker som selv er deltager i sit eget undersøgelsesprojekt, må 
veksle mellem forskellige positioner og være sig bevidst at hun gør det.  

Vi mener også at begrebet tolkningsposition sætter vort projekt og andre tilsva-
rende i et relevant perspektiv, men det ligger uden for vores aktuelle rammer at sætte 
det i konkret relation til rapportens forskellige dele. 

Undersøgelsesområder 

I ansøgningen til GL skrev vi: 

Vi vil især fokusere på og bearbejde det skriftlige arbejde som eleverne har 
produceret i 1.g. Vi vil udvælge et mindre antal elever fra hver klasse og 
undersøge deres skriftlige arbejder. Undersøgelserne vil vi supplere med 
interview.  
Desuden vil vi observere hinandens undervisning med henblik på den fagligt-
pædagogiske proces i klasserummet. Herunder vil geografiske og/eller 
sociale forskelle i elevgrupperne på de fem skoler blive inddraget. 
Vores materiale bliver således: 

 logbøger  
 skriftlige arbejder 
 elevinterview 
 klasserumsobservationer. 

 
Da undersøgelsesarbejdet som nævnt har strakt sig længere end oprindeligt planlagt, 
har vi valgt at flytte fokus fra det skriftlige arbejde i 1.g og i stedet undersøge skrive-
udviklingen hos udvalgte elever gennem alle tre gymnasieår.  

Vi har udvalgt 2 elever fra hver klasse og for hver af disse 10 elever analyseret 
3 stile, en fra hvert år.  

Vi har desuden valgt at gå tættere på skriveudviklingen hos en af de 10 elever i 
et case-studie hvor vi undersøger hendes skriveudvikling i relation til begreberne 
skriveide og personlig stemme. 
Endelig har vi inddraget logskrivninger fra en anden af eleverne som eksemplarisk 
materiale i vores undersøgelse af logskrivningen. 

De planlagte elevinterview har vi ikke haft tid til at gennemføre, men bad i 
stedet samtlige elever skrive en evaluering af den procesorienterede skrivning og af 
logskrivningen. En del af vore elever fik ikke afleveret disse evalueringer, men vi har 
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præsenteret tendenserne i dem der foreligger, dels i kapitel 5 om logskrivningen, dels 
i kapitel 6, “Eleverne om den procesorienterede arbejdsmåde”. Elevevalueringerne er 
endvidere vedlagt som bilag. 

Det har ikke været tidsmæssigt muligt at gennemføre observationer af hinan-
dens undervisning.  

For at kunne indskrive elevernes skriftlige produkter i den sammenhæng som 
de indgik i i undervisningen, har vi i stedet valgt at fokusere på undervisningsforløb. 
Dels har vi beskrevet progressionen i det skriftlige arbejde gennem det treårige 
forløb i én af de fem forsøgsklasser. Dels har vi udvalgt en række forløb til en 
nærmere beskrivelse for at kunne vise hvordan det skriftlige og det mundtlige 
arbejde har været integreret i undervisningen. 

 
Materialet for vores undersøgelse består således af 

• i alt 30 skriftlige elevarbejder fra de tre år 
• hovedparten af en enkelt elevs skriftlige arbejder, suppleret af hendes 

løbende logskrivning om opgaverne, samt uddrag af lærerkommentarer 
• et antal logskrivninger fra en enkelt elev 
• beskrivelser af undervisningsforløb 
• elevevalueringer af den procesorienterede skrivning samt af logskrivnin-

gen.
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Indledning  
Sproget kan gøres klart hvis det er uklart, 
sproget er jo også den måde man tænker på. 
Lad ingen tage det fra jer. 

Sproget kan blive mindre og mindre 
uden at man lægger mærke til det. 

Når det skrumper 
skrumper virkeligheden. 

Citat fra Uffe Harder: “Tag ordet, tag sproget tilbage”, 1984 
 

“Tag ordet, tag sproget tilbage”, siger Uffe Harder og opfordrer sine læsere til at tage 
sproget og gøre det til deres eget. Man kan udvide og skærpe sit sprog og dermed 
også sin tænkning og sin virkelighed. Forstår man det, bliver det vigtigt at få sproget 
til at vokse og sprælle.  

Den indsigt kan vi identificere os med, ikke bare som mennesker, men også 
som professionelle sprogarbejdere, dansklærere. Vi anser det for at være et af vore 
vigtigste mål at støtte vore elever i at tage ordet og tage sproget tilbage. Hvis de ikke 
gør det, vil møder med litteraturen, tilegnelse af kultur- og litteraturhistorien, mundt-
lige og skriftlige udfoldelser forblive ren udvendighed der forsvinder igen uden at 
efterlade aftryk. 

Vi ønsker at vores danskundervisning skal efterlade aftryk, eller sagt på en 
anden måde, at den skal have dannelsesmål. Rapporten her handler om hvilke veje vi 
er gået for at støtte eleverne i at tage sproget tilbage og dermed også for at give vores 
undervisning en dannelsesdimension. 

 
Vort udgangspunkt og grundlag er den procesorienterede skrivepædagogik.  

"Kend din egen skriveproces" - "Sæt din egen overskrift" - "Skriv så du bliver 
læst og forstået" var overskrifterne i forsøgsansøgningen til Gymnasieafdelingen i 
1993. Vi var optaget af netop de muligheder som vi så i denne pædagogik for at 
eleverne kunne overtage deres egen skriveproces og få en drivkraft til at skrive og 
udvikle deres sprog. Ved at give dem rum for at “tage ordet” igen og igen i deres 
eget sprog ville vi inspirere dem til at “tage sproget tilbage”, altså udvikle selvtillid 
og skrivelyst så de efterhånden kunne åbne sig for og tilegne sig andres og andet 
sprog end det de umiddelbart bragte med sig. 

Det viste sig hurtigt at de grundtanker som ligger i den procesorienterede 
skriveundervisning, ikke kan lukkes inde i skriveundervisningen. De griber ind over 
hele danskundervisningen. Det vidste vi godt fra begyndelsen, dels teoretisk, men 
også fra tidligere undervisning. Men det nye i vores forsøgsklasseundervisning var 
den uomgængelighed og totalitet som ændringen af også den mundtlige undervisning 
satte sig igennem med. Det systematiske procesarbejde med det skriftlige gjorde det 
meget vanskeligt og selvmodsigende at gennemføre mere traditionel klasseundervis-
ning i det hele taget, og fokuseringen på udviklingen af det personlige sprog i det 



Indledning   18 

skriftlige betød at elevernes vej til litteraturen også måtte tage sit afsæt i det person-
lige sprog. 

Vi fandt frem til begrebet procespædagogik om den overgribende arbejdsform 
som efterhånden udviklede sig i vores undervisning. 

Procespædagogikken har sin rod i en bestemt forståelse af forholdet mellem 
sprog og tænkning, nemlig at tanker ikke ligger før sproget, men udvikles gennem 
sproget.  

I løbet af forsøgsårene blev det klart for os at sproget er det fagligt samlende 
og overgribende moment i vores danskundervisning. Procespædagogikken sætter 
elevernes egne sproglige udviklingsprocesser på dagsordenen på en helt anderledes 
eksplicit måde end en mere produktorienteret pædagogik gør. Disse sproglige 
processer er læreprocesser som i vores fag retter sig både mod tilegnelsen af et større 
og mere nuanceret skriftsprog, mod tilegnelsen af faglig viden og forståelse og mod 
udvikling af litterær indsigt.  

Samtidig er danskfagets centrale genstand tekster som for størstepartens ved-
kommende er sproglige udtryk. Danskundervisning er altså pr. definition sproglige 
møder på mange niveauer.  

Vi er nået frem til og ønsker at vise i denne rapport at procespædagogikken 
med sit fokus på de processer hvor elevens personlige sprog aktiveres og udfordres i 
dialog med andre elever og med læreren, er en meget frugtbar vej til både et større og 
mere nuanceret sprog, personlige litterære oplevelser, analytiske udfoldelser og tileg-
nelse af faglig viden. 

Procespædagogikken har for os etableret en sammenhæng og helhed i dansk-
undervisningen som vi ikke tidligere har kunnet se og praktisere. Sammenhæng og 
helhed er blevet kodeord for både vores undervisningspraksis og vores teoretiske 
overvejelser over undervisning og fag. I rapporten kan det aflæses i vores teoretiske 
og begrebslige refleksioner, men også i selve rapportens udformning. Dette er ikke 
kun en rapport om skriveundervisning og dens resultater, vi har også ønsket at vise 
de undervisningssammenhænge som skriveundervisningen indgår i. 

Udviklingsarbejde og skriveproces 

Det treårige forsøgsarbejde og skriveprocessen med denne rapport har været to meget 
forskellige processer.  

Forsøgsarbejdet havde i sagens natur hele tiden fokus på praksis, og når vi 
reflekterede teoretisk og begrebsligt i vore løbende diskussioner, var energien ikke 
rettet mod begrebsafklaring, men mod begrebers og teoriers omsættelighed i praksis 
og deres forklaringsevne i forhold til undervisningen. Det væsentligste produkt af 
forsøgsarbejdet er for os en grundlæggende ændret undervisningspraksis. 

Skriveprocessen med rapporten har omvendt krævet en bevægelse fra praksis 
til teoretisk og begrebsligt perspektiv. Begrebsdannelser og teoretisk forståelse byg-
ger selvfølgelig på praksiserfaringerne fra forsøget, men der er i lige så høj grad tale 
om at de er blevet skrevet og diskuteret frem under selve skriveprocessen. Erkendel-
sesarbejdet har været ledsaget af løbende læsning og anden tilegnelse af teori om 
skrivepædagogik og læreprocesser, dannelsesforestillinger m.v. Men vi har desværre 
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ikke haft tilstrækkelig tid til at udvikle og formulere de teoretiske begrundelser og 
sammenhænge som delvist gemmer sig i vores konkrete refleksioner og i vores 
begrebsdannelser. 

Vi har skrevet på rapporten gennem tre år. Vi begyndte med stileanalyserne og 
sluttede med at skrive kapitlet om kvalifikations- og dannelsesbegreber samt selvføl-
gelig konklusionen. Det er forklaringen på nogle skred i rapportens begrebsbrug. Vi 
har ikke her i den afsluttende skrivefase haft ressourcer til en fuldstændig gennem-
skrivning af rapporten i lyset af de standpunkter og de begreber som  vi først har 
kunnet formulere nu. Fx har vi ikke gennemskrevet stileanalyserne som blev skrevet 
meget tidligt i processen, og det betyder at man her vil finde nogle lidt andre begre-
ber end dem som vi siden har udviklet. Forskellene i begrebsbrug repræsenterer en 
erkendelsesudvikling, men ikke en uoverensstemmelse. Det gør vi rede for i 
rapportens afsluttende konklusion. 

Derimod er der en klar uoverensstemmelse mellem de forsøgsvise - og 
utilstrækkelige - formuleringer om kvalifikation og dannelse i 
forskningsansøgningen til GL og de definitioner og refleksioner som man kan finde 
rapportens i kapitel 1. Vi vil blot pege på denne uoverensstemmelse som et markant 
udtryk for at vi er blevet en hel del klogere siden vi indsendte ansøgningen i 1994. 

Læsevejledning til rapporten 

Rapporten indledes med to teoretiske kapitler. 
I kapitel 1 fremlægger vi vore refleksioner over de grundbegreber som vi arbej-

der med. Vi tager afsæt i et kort historisk rids over danskfagets dannelsesdebat og 
beskriver derefter på teoretisk plan hvordan vi ser sammenhængene mellem begreber 
som færdigheder og kompetence, kvalifikation og dannelse. Kapitlet slutter med vore 
fagdidaktiske mål for skriveundervisningen set i relation til vore overordnede under-
visningsmål.  

Kapitel 2 sætter vort projekt ind i en bredere historisk ramme, nemlig dels den 
reformpædagogiske tradition i Danmark, dels den nyere amerikanske og norske 
skrivepædagogiske tradition. 

Kapitel 3 gennemgår den procesorienterede skrivepædagogik. Dette kapitel er 
alment praksisbeskrivende og -reflekterende, men uden teoretiske begrundelser og 
overvejelser. Kapitlet er et let bearbejdet optryk af Ellen Krogh: “En ny skrivepæda-
gogik” i “Pædagogik og Perspektiv”, red. Erik Damberg 1995. 

De resterende kapitler bygger stort set alle på empirien, men ud fra forskellige 
positioner og med forskellige formål. 

Kapitel 4 gør rede for de undervisningssammenhænge som elevernes skriftlige 
arbejder er udsprunget af: 

Først progressionen i responsarbejdet gennem de tre gymnasieår. 
Dernæst følger det treårige skriftlige forløb i en af de fem forsøgsklasser. Som ind-
gang til dette afsnit gør vi rede for de didaktiske overvejelser som ligger bag progres-
sionen i forløbet. 

Endelig har vi udvalgt en række eksemplariske enkeltforløb for at vise hvordan 
det skriftlige arbejde har været integreret i en bredere faglig helhed. 
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Kapitel 5 sætter fokus på logskrivningen. Vi definerer logskrivningen og viser med 
en enkelt elev som eksempel hvordan logskrivningen har fungeret i praksis. Derefter 
følger en redegørelse for elevernes egne holdninger til logskrivningen og til sidst en 
diskussion af hvad det er for en kontrakt mellem elever og lærere som logskrivningen 
repræsenterer. 

Som en videre udfoldelse af elevernes egne holdninger, nu til den 
procesorienterede skriveundervisning som helhed, følger i kapitel 6 en redegørelse 
for tendenserne i de evalueringsskrivelser af den procesorienterede skrive-
undervisning som eleverne i de fem klasser skrev i slutningen af 3.g. 

I kapitel 7 følger vi en enkelt elevs skriveudvikling gennem de tre år, med sær-
lig vægt på begreberne skriveide og personlig stemme. Dette kapitel giver i kraft af 
sin karakter af fortælling et mere detaljeret og sammenhængende indblik i vores 
skriveundervisning end stileanalyserne gør. Samtidig sætter kapitlet et problem på 
dagsordenen, nemlig studentereksamensstilene. 

En perspektivering hertil finder man i kapitel 8 om den danske stil, altså 
studentereksamensstilen. Her gør vi rede for rammerne omkring studentereksamens-
stilene og for deres problematiske funktion i forhold til den procesorienterede skrive-
undervisning. 

Stileanalyserne af i alt 30 skriftlige arbejder fra 10 forskellige elever er vedlagt 
som et bilag til rapporten. Det er så omfattende et materiale at det er svært at over-
skue i sin helhed. Derfor har vi valgt at trække to eksemplariske analyser frem og 
udfolde dem lidt nærmere i selve rapporten.  

Det sker i kapitel 9 hvor vi først præsenterer vurderingskriterier og analyse-
metoder, og derefter på grundlag af de to eksemplariske analyser gør rede for de 
overordnede resultater af stileanalyserne. 

Kapitel 10 giver vores samlede vurdering af elevernes udbytte af undervisnin-
gen gennem de tre år.  

Bilagsmaterialet omfatter stileanalyserne og de 30 skriftlige opgaver som er 
materiale for analyserne. Endvidere har vi optrykt elevernes evalueringer af forsøgs-
undervisningen. Både elevstilene og evalueringerne er renskrevet, men uden at der er 
foretaget korrektioner af evt. sprogfejl. Det er angivet om eleverne har skrevet i hån-
den eller med tekstbehandling, og deres layout er så så vidt muligt forsøgt gengivet.  

Vi har brugt elevernes egne navne i rapporten, selvfølgelig med hver enkelts 
tilladelse.
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Kapitel 1 
Refleksioner over dannelses- og kvalifikations-
begreber 

Et historisk rids 

Bag vores forsøgsarbejde ligger en dialog med de dannelsesforestillinger der kom til 
at præge gymnasiet efter at det ikke længere var muligt at bevare forestillingen om  
"dannelsesgymnasiet", som man har kaldt det danske gymnasium efter reformen i 
1903. Det følgende er derfor et kort overblik over udviklingen i de begreber om 
dannelse der har karakteriseret gymnasiet de sidste 30-40 år. 

Finn Wiedemann beskriver gymnasiets dannelsesudvikling i tre faser (Wiede-
mann, 1996), en inddeling vi vil bruge som inspiration for det følgende:  

− dannelsesgymnasiet, med målsætningen at lære at vide,  
− det fagkritiske gymnasium, med målet at lære at lære,  
− 90'ernes mangfoldige gymnasium, med målet at lære at vælge.  

Det fagkritiske gymnasium 
I 60'erne og 70'erne skete en kraftig udvidelse af elevoptaget i ungdomsuddannel-
serne, og  bl.a. den ændrede elevrekruttering tvang gymnasiet til at sætte spørgsmåls-
tegn ved de elitære og kollektive dannelsesbegreber som dannelsesgymnasiet var 
bærer af. Forestillingen om almen dannelse som ideal forsvandt i 70'ernes dannelses-
debat, ja blev af nogle nærmest opfattet som et skældsord, og afløstes hos en række 
debattører af tanken om et fagkritisk gymnasium med begreber som kritisk bevidst-
hed, ideologikritik og frigørelse som dannelsesmål. Den kollektive dannelse, som 
hang sammen med ideen om dannelsen af samfundets elite, blev erstattet af dannelse 
som en individuel størrelse. Fra opfattelsen af dannelse som udtryk for en enheds-
kultur tog skolen de første skridt mod virkeligheden i det atomiserede samfund i 
80'erne og 90'erne, med dets tab af traditionelle værdier og traditioner. 

Tilbage til dannelsesgymnasiet 
I 80’erne kom dannelsesbegrebet på dagsordenen igen, knyttet til en klassisk diskus-
sion om dannelsens indhold, nemlig vægtningen af den materiale dannelse, det fagli-
ge indhold, sat over for 70'ernes formalorienterede erfaringspædagogiske og projekt-
orienterede tankegang. Venstres undervisningsminister Bertel Haarder slog kraftigt 
ned på 70'ernes pædagogiske ideer (tværfaglighed, projektarbejde, gruppearbejde), 
og med større og mere specificerede stofkrav søgte han og andre tilhængere af den 
klassiske materiale dannelsestanke med gymnasiereformen i 1987 at genindføre 
kulturarven som gymnasiets dannelsesgrundlag. I faget dansk medførte det kraftig 
debat omkring udformningen af den nye bekendtgørelse i 1987 hvor "det udvidede 
tekstbegreb", introduceret med bekendtgørelsen fra 1971, blev forskudt til fordel for 
et mere traditionelt pensum og en mere æstetiserende læsemåde.  
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90'ernes mangfoldige gymnasium 
I 90'erne har dannelsesdiskussionen igen forskubbet sig. Endnu en ekspansionsbølge 
i elevgrundlaget har rejst både pædagogiske og faglige spørgsmål omkring 
gymnasieuddannelsen. Den klassiske almene dannelse slår ikke til som kvalifikation, 
og i samfundet som helhed sker en drejning mod individualisering i videnstilegnelsen 
og mangfoldighed i kvalifikationskravene. Individuelle dannelsesmål, de formale, er 
med lidt slagordsagtige begreber som "ansvar for egen læring" og "den 
professionelle elev" sat på dagsordenen. Også forestillingen om den "differentierede 
undervisning" som ideal er et udtryk for individualiseringen i 90'erne. 

Paradoksalt nok betyder dette ifølge moderne dannelsesdebattører at gymnasiet 
netop må besinde sig på både kollektive kulturværdier og faglig viden. På konferen-
cen “Det multipædagogiske gymnasium”, november 1996, pegede Lars Henrik 
Schmidt fra Danmarks Pædagogiske Institut på begrebet selvdannelse som de 
moderne unges eget dannelsesprojekt. Han mente at gymnasiets dannelsesmål som 
en konsekvens heraf må være at føre eleverne ud over sig selv, ind i forpligtende 
kulturelle fællesskaber. Anne-Mette Nygaard fra Det frie Gymnasium brugte i sit 
oplæg på konferencen begrebet selvrefleksion som et kernebegreb for 90’er-
ungdommens dannelsesmål; hun mente at gymnasiet må tvinge eleverne til 
videnstilegnelse som et grundlag for refleksionen.  

“Dannelse er ikke længere “at vide det hele”, men at vide hvor man er, og at 
kunne forholde sig dertil som udgangspunkt for såvel kritik som fordybelse” (Wiede-
mann s. 36). Det forpligtende valg, såvel fagligt som kulturelt og socialt, kunne 
måske stå som et samlende formalt begreb for de forskellige formuleringer af dannel-
sesmål i 90'ernes gymnasium som vi her har skitseret. 

Danskfagets dannelsesdebat 

Vi står som dansklærere midt i denne dannelsesdiskussion. Litteraturpædagogikken 
er på dagsordenen i disse år, med standpunkter der lidt firkantet udtrykt står mellem 
"kanon-tanken" og ideen om “hver elev sin tekst”.  

Når standpunkterne kan karikeres på denne måde, hænger det måske sammen 
med at modsætningen er falsk. Igen stærkt forkortet kunne man sige at “hver elev sin 
tekst” er et nødvendigt udgangspunkt for overhovedet at etablere en engageret faglig 
debat. Men i kraft af at litterære tekster indeholder mange stemmer og netop er led i 
en lang, litterær og kulturel “samtale”, kan de ikke reduceres til enkelte spontane 
læsninger. Derfor er den faglige udveksling mellem eleverne indbyrdes og mellem 
eleverne og læreren et lige så nødvendigt led i tilegnelsen af teksten og dens udsagn. 
Arbejdsprocessen i den enkelte time står desuden i sagens natur ikke alene. Gennem 
tre års undervisning etablerer eleverne et stadigt voksende fagligt grundlag for at 
formulere “deres egen tekst” igennem den første spontane læsning. 

Dannelsesdebatten i danskfaget kommer også til udtryk i diskussionen om 
forholdet mellem litteraturundervisning og skriveundervisning. Er fagets 
dannelsesmål noget som kun knytter sig til litteraturundervisningen (historisk 
bevidsthed, æstetisk sans), mens skriveundervisningen er en færdigheds- eller 
redskabsdisciplin? Eller, og det er vores grundsyn, udgør faget tværtimod en helhed 
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med et dannelsesmål der knytter sig til sproget (at beherske sproget og tage ordet - 
og dermed at blive aktør i et fagligt og menneskeligt fællesskab), og som hænger 
sammen med en fagdidaktik der vil etablere sproglige møder mellem eleven og 
litteraturen og mellem eleverne indbyrdes? 

Vi ser kvalifikation og dannelse som to sider af samme sag og ønsker at med-
virke til at hæve debatten om faget ud over fastlåsningen i falske modsætninger. 
Danskfagets dannelsesmål har både en material og en formal side, og begge elemen-
ter er underlagt historisk udvikling sådan at både  “kulturarven” og begreber som 
“historisk bevidsthed, kritisk bevidsthed, æstetisk sans, sproglig opmærksomhed” til 
stadighed må stå til diskussion i lyset af de aktuelle vilkår. 

Skriveundervisningens dannelsesperspektiv 

Skriveundervisning har flere niveauer.  
Ét niveau er skrivefærdighed. Til det knytter sig begreber som formel sprog-

beherskelse, erfaring med brug af sproget i forskellige sammenhænge, træning  
("Man lærer at skrive ved at skrive").  

Et andet niveau er skrivekompetence. Skrivekompetence er basalt set en kultu-
rel kompetence, en kompetence til at gerere sig inden for en bestemt kultursammen-
hæng. Konkret inden for gymnasiets/danskfagets kulturelle univers. 

Skrivekompetence udfolder sig som (intuitivt) overblik over skrivesituationer 
og (intuitiv) fornemmelse for genre og stil i skriveprojekter. Endvidere som evne til 
hurtig tilegnelse af nye formidlingsrammer og -former. Endelig som evne til at sætte 
sig selv igennem som en personlig stemme i det skrevne. 

Den overordnede målsætning for skriveundervisningen knytter sig derfor til 
begreberne genre og personlig stemme. 

Genre skal her forstås i en bred betydning hvor den konkrete teksttype ses som 
et produkt af en kulturel konvention og af den sociale institution som den udspringer 
af. At beherske bestemte genrer betyder derfor at beherske den særlige kulturelle 
diskurs som de knytter sig til, samt at være bevidst om at den tekst man producerer, 
er en handling i en konkret social situation. 

I denne forståelse af begrebet støtter vi os til Torlaug Hoel som skriver at nyere 
genreteori knytter begrebet genre til en social handling, en kulturel snarere end en 
lingvistisk konvention inden for et socialt felt, fx klasserummet eller skolen. “Sjang-
rane er altså ikkje tekstar, men tilgjengelege mønster som genererer tekstar. Med 
andre ord: dei er tekstmønster elevane brukar for at løyse ei skriveoppgåve.” (Hoel 
95, 146-47). Hun skriver videre at en genre eller diskurstype i det virkelige liv altid 
er forankret i en konkret situation og således har en bestemt funktion. Situation og 
funktion bestemmer genren. (Ibid. 149). 

En moderne skriveundervisning må tage udgangspunkt i begrebet genre knyttet 
til social handling og kulturelle konventioner. Hermed bliver det et mål for 
undervisningen at gøre eleverne bevidste herom og kvalificere deres sproglige 
udvikling så de kan indgå i sproglige og kulturelle fællesskaber. 
Det andet overordnede mål for skriveundervisningen retter sig mod begrebet person-
lig stemme. Det repræsenterer som dannelsesmål ønsket om at eleverne lærer at 
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forholde sig selvstændigt til de genrerammer som de ytrer sig indenfor. Den person-
lige stemme som undervisningsmål fastholder eleverne som handlende og potentielt 
forandrende aktører i det sproglige univers de gererer sig i. Eller sagt med andre ord: 
ved at give "den personlige stemme" betydning i det skriftlige arbejde støtter man 
eleverne i at bruge sproget selvstændigt og kreativt. 

Sproget som samlende begreb 

Det samlende begreb i de undervisningsmål, vi har sat os, er sproget. Fagligt forstået 
betyder det at vi har som mål at eleverne lærer at forbinde fagsprog og litterært sprog 
med deres eget sprog, for derefter at kunne bruge deres eget sprog til at forstå og 
formidle faglighed og oplevelse af litteratur. At de forstår at ny viden først er blevet 
til ny erkendelse når man kan formulere sig om den i sit eget sprog. I bredere 
perspektiv er målet (jf. ovenfor) at eleverne tilegner sig gymnasiets diskurs samtidig 
med at de fastholder sig selv som selvstændigt (sprog)handlende og -forandrende 
mennesker. 

Dette undervisningsmål kan ligesom skriveundervisningen beskrives på et 
færdigheds- og et kompetenceniveau. For os er færdigheder nødvendige, men aldrig 
tilstrækkelige undervisningsmål. Færdigheder er beherskelse af teknikker, metoder 
og viden som ikke er integreret i helheder eller sammenhænge. 

Kompetencer bygger på færdigheder, men integrerer dem i helheder. At besid-
de kompetence vil sige at kunne konstruere sin egen forståelse af situationen eller 
projektet og bringe sine færdigheder i anvendelse i forhold til den. 

Vores mål har været at eleverne udvikler sprog til et kompetenceniveau. Vi 
skelner mellem tre kompetencer der indbyrdes kvalificerer hinanden:  

1. Den sproglige kompetence bygger på formelle sproglige færdigheder 
(sprogbeherskelse, genrekendskab) og integrerer procesteknikker, formel 
sprogbeherskelse og genrekendskab i en evne til at forholde sig konstruk-
tivt til situation, genrerammer og adressater. Der skal fx sproglig kompe-
tence til for at kunne give en god fagligt funderet respons. Til den sprogli-
ge kompetence hører desuden evnen til at udvikle en skriveide og lade 
skriveideen binde teksten sammen helt ned i det sproglige niveau. Og 
sidst, men ikke mindst, er det en del af den sproglige kompetence at 
udvikle den personlige stemme i teksten og at lade stemmen være formid-
ler af den kulturelle kompetence (se  nedenfor). 

2. Den kulturelle kompetence er evnen til at integrere ny faglig viden og 
erkendelse i de faglige forudsætninger man har i forvejen, samt evnen til 
produktivt at formulere sig om den nye erkendelse. Den kulturelle kompe-
tence styrkes når det skriftlige og det mundtlige arbejde bliver integreret, 
dvs. når man samtidig har den sproglige kompetence i fokus. 

3. Den sociale kompetence er evnen til at formulere sig og handle i faglige 
(og ikke kun danskfaglige) situationer, dvs. evnen til at "gribe ordet" i 
udvidet betydning. Heri ligger også evnen til at samarbejde med andre, til 
fx at kombinere responsteknikker og faglig indsigt med sans for også den 
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sociale dimension i  responssituationen så man kan give hensigtsmæssig 
og brugbar respons.  

Kvalifikation og dannelse 

Kvalifikationer opfatter vi som kompetencer, set i relation til videreuddannelse og 
arbejdsliv, mens vi ser dannelse som kompetencer, set i relation til personligheden og 
livet i bred forstand. Dannelse rummer eller forudsætter i vores forståelse kvalifika-
tioner, men ikke omvendt. 

Det kan måske virke som en kunstig og lettere romantisk skelnen, for uddan-
nelse og arbejdsliv er nok for de fleste en uadskillelig del af deres personlige identitet 
og fylder måske også vældig meget af “livet”. Alligevel synes vi det er relevant at 
opretholde de to begreber som forskellige.  

Undervisning kan have et dannelsesmål, men har det ikke altid. Dannelsesmål 
stiller andre krav til undervisning end kvalifikationsmål. Den enkelte skole og den 
enkelte lærer forholder sig i praksis til spørgsmålet om kvalifikation og/eller dannel-
se, og det er vigtigt at få denne praksis belyst og diskuteret for at få afklaret om gym-
nasiet i dag i praksis har et dannelsesmål og i så fald hvilket. 

Eleverne forholder sig også i praksis til spørgsmålet. Mange elever kommer i 
dag i gymnasiet med en meget instrumentel holdning til undervisning og læring. De 
ønsker kvalifikation, men frabeder sig dannelse, kunne man sige. Eleverne har også 
en interesse i at kende rækkevidden af det fravalg, eller sagt på en anden måde, i det 
mindste at få et ordentligt grundlag for deres valg. 

Vi har haft dannelsesmål for den undervisning der er beskrevet i rapporten her. 
Vi satser på at eleverne overfører de kompetencer de udvikler i vores undervisning, 
til deres selv- og livsprojekt i bred forstand. 

 
Vore dannelsesmål er: 

 
At lære at lære. Konkret at lære at sammenhænge, helhed, situationsforståelse 
er forudsætningen for at kunne forstå, tilegne sig, handle. Det er at kende sig 
selv som lærende person, dvs. at kunne gribe en læreproces an (fx med 
procesbevidsthed). 

 
At lære at vælge. Både æstetisk (hvad er godt, fx i en given tekst eller blandt 
flere formuleringsmuligheder, og hvorfor), etisk (hvad er rigtigt - fx i forhold 
til responspartnere og klassesamtalen) og personligt ( at turde tage et valg, at 
vide hvad man selv vil selv om man derved vælger muligheder fra).  
At udvikle æstetisk sans. Dvs. sans for skønhed og kvalitet i litteratur og i 
andre kulturelle udtryk. 

 
At udvikle selvfølelse / selvtillid som læser og som sprogbruger.  
At erkende betydningen af at indgå aktivt i fællesskaber. At kunne gå ind i 
fællesskaber og forholde sig handlende og forandrende i dem. 
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Disse er alle formale dannelsesmål. De knytter sig for os sammen med et materialt 
dannelsesmål der har med danskfagets substans at gøre: 

 
At få både viden om og oplevelse af kunsten og dens virkemidler, og en 
personlig forståelse af kunstens muligheder. Litteraturen repræsenterer for os 
en overskridende måde at forholde sig til verden på, og når mødet med litte-
ratur bliver en seriøs investering af én selv, så bliver litteraturen et grænse-
sprængende andet - både i sin skønhed og i sin måde at fortælle verden på - 
som åbner livsdimensioner og gør livet rigere, i modsætning til andre mere 
lukkede livsdimensioner (som fx politik, fag).  

 
For os har dannelse således flere dimensioner: Det er væsentligt at eleverne lærer 
deres egne ressourcer at kende, at de lærer sig at sætte mål og at arbejde selvstændigt 
og seriøst. Vi vil gerne have at de oplever at det at investere sig selv i et arbejds-
projekt (og hermed på langt sigt i et livsprojekt) giver meningsfuldhed og retning i en 
ellers kaotisk verden. Vi vil ruste dem til et liv i 90'erne ved at tvinge dem til at tage 
stilling til sig selv, lære dem selvrespekt ved bl.a. at værdsætte evnen til at reflektere 
over sig selv. Vi vil give dem et forhold til litteratur og andre kunstneriske udtryk for 
at give deres liv andre dimensioner end hverdagens. Gennem samarbejde ønsker vi at 
de får respekt for andre som ressourcepersoner og som mennesker der repræsenterer 
det andet, der udfordrer og tvinger ud over egne grænser.
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Kapitel 2 
Den pædagogiske tradition bag vort projekt 
Vort projekt har sine fagligt-pædagogiske rødder i reformpædagogikken i Danmark i 
mellemkrigstiden, i Céléstin Freinets tanker om sprogets betydning for barnets 
udvikling, i den fagdidaktiske helhedstænkning som blev udviklet i danskfaget i  
1970´erne og i det skrivepædagogiske udviklingsarbejde i især USA og Norge fra 
slutningen af 1970'erne og frem. 

Den procesorienterede skrivepædagik er således efter vores opfattelse en 
dimension i en dansk pædagogisk og fagdidaktisk historisk tradition samtidig med at 
den er en del af 90ernes gymnasievirkelighed og danskfag. Som sådan er den formet 
af almene kultur- og mentalitetsvilkår som moderniteten og informationssamfundet. 

Reformpædagogikken i Danmark 

Reformpædagogikken er en bred, europæisk og amerikansk bevægelse som igennem 
det 20. århundrede i et vist omfang har præget den pædagogiske udvikling i opdra-
gelsen og i skoleverdenen. I Danmark har den, ofte under betegnelsen “den fri opdra-
gelse”, haft større gennemslagskraft end i andre lande (Illeris 78, s. 113). Det hænger 
formentlig bl.a. sammen med at den Grundtvig-Koldske højskoletradition med dens 
kritik af "den sorte skole" og dens fokus på fortællingen og samtalen, "det levende 
ord", i høj grad kom til at præge den almindelige pædagogiske tradition i Danmark.  

Reformpædagogikken i Danmark var imidlertid ikke knyttet til højskolebevæ-
gelsen, men til den kulturradikale bevægelse og til psykoanalytiske strømninger. 
Skolen skulle tilbyde den enkelte elev mulighed for udfoldelse af individualitet og 
kreativitet, og den tidligere nævnte "fri opdragelse" blev betragtet som forudsætning 
for at børnene kunne udfolde de positive egenskaber som man mente lå i kim i 
ethvert barn. 

I tyverne gennemførtes undervisningsforsøg i folkeskoleregi, bl.a. som resultat 
af påvirkning fra foreningen "Den frie Skole". Forsøgene overlevede imidlertid ikke i 
krisens og konservatismens tredivere, og i efterkrigstiden etablerede den reform-
pædagogiske bevægelse sig i enklaver uden for det etablerede skolesystem, i lille-
skolebevægelsen og Bernadotteskolen. 

 
Grundtrækkene i reformpædagogikken kan i summarisk form gengives som følger: 

Vækstideen er reformpædagogikkens grundtanke. Barnets vækst styres indefra, 
og opdragelsen skal derfor ikke danne eller forme barnet, men blot give de mest 
optimale betingelser for væksten (Illeris 78, s. 61). Overført på undervisning indebæ-
rer vækstideen at  

• undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens erfaringer, behov og 
interesser, og den skal udnytte elevens egne ressourcer 

• læring sker gennem egen aktivitet 
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• lærerens rolle er at tilrettelægge omgivelserne så de stimulerer eleven til 
læring, og at være rådgiver 

• kundskab er ikke en fast defineret størrelse som overføres fra lærer til elev. 
Kundskab skabes af den enkelte elev. 

 
I Céléstin Freinet-inspirerede skoler, især oprettet fra 30´erne og frem, er værksteder-
ne med deres skrivemuligheder centrale for elevernes selvudvikling. Fra små bliver 
eleverne vante til at skrive i forskellige genrer, til forskellige modtagere og på 
skrivemaskine (før) og pc'er (i dag). Træning i sproglig udfoldelse betragtes som 
grundlag for at udvikle barnets motorik og dermed intelligens. 

I fyrrerne og halvtredserne sker der i Danmark ikke nogen speciel udvikling på 
det pædagogiske område. Først med uddannelseseksplosionen i 60´erne og det deraf 
følgende studenteroprør med dets kritik af bl.a. institutionernes elitære indhold og 
autoritære undervisningsformer bliver der skubbet til den pædagogiske debat. Og 
hermed er vi henne ved den debat om dannelse og fagdidaktik der udviklede sig i 
70´erne. 

Fagdidaktikken i dansk siden 70´erne 

Erfaringspædagogikken bliver samlebegrebet for det pædagogiske udviklingsarbejde 
i 1970´erne. Et teoretisk grundlag fandt man i Negts og Kluges pædagogiske forsk-
ning omkring erfaringspædagogikken og i Bernsteins analyser af sproglige koder. 
Herudfra så man også arbejdets formål: at give de undertrykte stemme, at lære dem 
at finde deres eget sprog og dermed at handle. Arbejdsformen bliver projektarbejde i 
grupper og produktformen rapporten. Her er det ideen at eleven for det første gør 
arbejdsprojektet til noget der vedrører ham/hende selv (problemformulering), for det 
andet tilegner sig styrke og selvtillid. 

Projektarbejde og tværfaglighed bliver således nøglebegreber som danner 
grundlag for det forsøgsarbejde der udvikler sig på nogle af statens store uddannel-
sesinstitutioner:  

− på universitetsområdet projektarbejdet på RUC (der jo forbliver institutio-
nens pædagogiske grundlag).  

− på gymnasieområdet Herlev-forsøgene der i vidt omfang udvikler det 
tværfaglige samarbejde og som gør projektarbejdet til en central del af det 
elevcentrerede arbejde. I faget dansk inddrages den skriftlige side af faget i 
den (tvær)faglige skrivning. Det skriftlige udviklingsarbejde i dansk kom-
mer derfor især til at handle om rapporten, og det bliver fremover oplagt at 
skriftlig dansk har andre genrer end essayet og den litterære fortolkning.  

 
Tværfaglighed og projektarbejde var pædagogiske nyskabelser og præsenterede sam-
tidig i den nye bekendtgørelse for danskfaget i 1971 det udvidede tekstbegreb som 
fagets arbejdsområde. Det fik betydning for udviklingen af tema-stilen der havde et 
større teksthæfte som grundlag for opgavevalget. Opgavetyperne udgjorde som 
hovedpart forskellige varianter af essaystilen, dog med større detaljeringsgrad i 
opgaverne. Her er ikke tale om elevernes frisætning i det skriftlige arbejde, men som 
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Finn Hauberg Mortensen skriver "... opgaverne kontrollerer i større eller mindre grad 
de evner til analyse af tekster og billeder, som trænes i dansktimerne." (Hauberg 
Mortensen 1985, s. 43).  

 
Den teoretiske diskussion om "dansk stil" blev i 70´erne ført mellem forskellige 
grupper: 
− nogle mente at evne til skriftlig udtryksfærdighed "havde man i sig", den kunne i 

bedste romantiske tradition udvikles, men var i og for sig ikke noget man kunne 
lære   

− andre eksperimenterede med fiktionsskrivningen som sprogligt 
erkendelsesredskab i en frigørende pædagogik 

− især i forsøgsundervisningen blev rapportskrivningen brugt som erstatning for 
den traditionelle stil. Her blev der fokuseret på evnen til at samle fagligt stof og til 
at bevidstgøre sig omkring det 

− en sidste gruppe var praktikerne der var inspirerede af den pragmatiske analyse og 
som ønskede at bruge sproget funktionelt, dels til analysebrug, dels til opgaver der 
trænede en kommunikativ og funktionel brug af sproget. 

 
I den daglige praksis var arbejdet med den sproglige side ret formelt orienteret mens 
det mere kreative arbejde var spaltet ud i egentlig fiktionsskrivning der som et selv-
stændigt spor var sideordnet essayskrivningen. Projektarbejde var en kombination af 
danskfagligt arbejde på sprogniveau og erkendelsesarbejde på indholdssiden. 

Forsøgsarbejdet fokuserede bl.a. på at ændre eksamensstilen der jo kunne 
opfattes som ret fjern fra projektarbejde og tværfagligt samarbejde. I Herlev-forsøge-
ne skrev eleverne således lokalt stillede eksamensstile hvis emner og materiale havde 
tilknytning til et gennemgået stof. Dette forsøg fik dog ingen bredere gennem-
slagskraft idet ministeriet siden begyndelsen af 80’erne har holdt fast ved den 
centralt stillede opgave som den naturlige afslutning på arbejdet med skriftlig dansk. 

 
I 1980´ernes begyndelse medførte Det centrale uddannelsesråds ( CUR´s) tanker om 
en opsplitning af faget i en kommunikationsside og en indholdsside at danskfaget 
rykkede sammen om et forsvar for fagets helhed. Senere i årtiet blev et centralt punkt 
en styrkelse af  "fagligheden", og Dansklærerforeningen og fagets lærere forsvarede 
arbejdet med de litterære tekster som grundlag for faglig viden og fordybelse, bl.a. 
fordi de følte sig åndet i nakken af forestillingen om effektivisering, modulisering og 
teknokratisk opsplitning. Med bekendtgørelsesændringen i 1987 markeredes så  fra 
ministeriet en - urealistisk - faglig opstramning i alle fag, men ganske uden pædago-
gisk tænkning. 

Med hensyn til den skriftlige side af faget arrangerede Det faglige udvalg for 
dansk i 1989 den første af en række konferencer og kurser om skriftlighed med 
udgangspunkt i processkrivning ("Kreativitet i skriveprocesserne", var titlen på det 
første kursus). Vi medvirkede i tilrettelæggelsen af disse kurser og udviklede vores 
arbejde med skrivepædagogikken i forlængelse af dem.  
Når interessen for den procesorienterede skrivepædagogik tog fart netop i 1989, har 
det nogle umiddelbare forklaringer. Vi vil pege på fire momenter:  
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− afslutningen på årelange tovtrækkerier om en ny bekendtgørelse i dansk der betød 
frisættelse af fagligt-pædagogisk energi hos dansklærerne, i Dansklærerforeningen 
og i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet 

− teknokratiske toner i uddannelsesdebatten der rumlede med rationaliserings- og 
individualiseringskrav, og som slog ind i danskfaget som forslag om modulisering 
og om opsplitning af faget i et redskabs- og et kulturfag 

− indførelsen af tekstbehandling som skriveredskab der åbnede for nye muligheder i 
skriveundervisningen 

− og endelig interessen for den såkaldte kreative skrivning, dels i undervisnings-
miljøer uden for skolen (forfatterskoler, skriveværksteder under aftenskolelovgiv-
ningen som Eva Tverskovs i Århus), dels i universitetsmiljøet (Jørn Vosmar på 
Århus Universitet). 

 
I 1990´erne er arbejdet med skrivepædagogikken gået hånd i hånd med andre pæda-
gogiske diskussioner der har til formål at orientere gymnasiet mod en ny elevtype og 
andre kvalifikationskriterier. Også officielt bliver fagets skriftlige dimensioner op-
prioriteret - fx 
− gennem etableringen af basisskrivekurset i 1.g og 1.hf  (obligatorisk fra hhv. 1994 

og 1996) 
− gennem en bred anvendelse af efteruddannelsesmidler sådan at gymnasiets lærere 

får kompetence til at undervise i procesorienteret skrivning 
− gennem de mange forsøg og udviklingsarbejder med skriftligt arbejde. 

 
Den procesorienterede skrivepædagogik, som vi har udviklet den i vort forsøgs-
projekt, bygger - ud over på dansk pædagogisk tradition - på erfaringer og forsk-
ningsresultater fra Norge hvor vi har haft kontakt til forskningsmiljøet ved Universi-
tetet i Trondheim gennem Torlaug Løkensgard Hoel. Den norske skrivepædagogiske 
bevægelse er inspireret af det amerikanske skriveprojekt som det er udviklet fra 
omkring 1970.  

Det amerikanske skriveprojekt 

Det amerikanske skriveprojekt har forskningsmæssigt udviklet sig i tre faser eller 
generationer. 

Første generation - den ekspressive retning 
Midt i 60’erne fik de amerikanske skriveforskere og -pædagoger øje på nye mulighe-
der i "førskrivningsfasen" af en skriveproces. Man interesserede sig især for skrive-
teknikker som hurtigskrivning (freewriting) og påviste hvordan man gennem den 
slags teknikker kan aktivere det store potentiale af erfaringer og ideer som ligger i 
skriverens underbevidste. 
Det lagde grunden til et nyromantisk syn på skrivning. Den gode tekst udspringer af 
skriverens indre og har klang af "den autentiske stemme", af originalitet og sponta-
neitet. Skrivningens mål er selvopdagelse, erkendelse og personlig vækst. Peter 
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Elbow er en af de mest kendte eksponenter for den ekspressive retning, specielt i 
"Writing Without Teachers" fra 1973 som fik en stor udbredelse i USA.  

Anden generation - den kognitive retning 
Den kognitive retning udviklede sig i opposition til ekspressivisterne idet den satte 
kommunikationen i centrum. Skrivning handler om at kommunikere bedst muligt, 
ikke blot om at udtrykke sig selv, mente man. Derfor flytter kognitivisterne opmærk-
somheden fra førskrivningsfasen til revisionsfasen, og omskrivning kommer i fokus. 
Inden for den kognitive retning er Linda Flowers og John R.Hayes de centrale navne. 
Fra omkring 1980 undersøgte de skriveprocessen ved at lade skrivere tænke højt til 
en båndoptager om deres overvejelser og strategier mens de skrev. Højttænknings-
protokollerne blev suppleret med spørgsmål og interview, og ud fra dette materiale 
kortlagde Flowers og Hayes de mentale processer der foregår under skrivning.     

De påviste at skrivning er et kompliceret samspil mellem en række delproces-
ser. Dygtige skrivere udvikler bevidste skrivestrategier der tager højde for de mange 
forskellige aspekter af et skriveprojekt (indhold, modtager, plan, stil, korrekthed 
osv.). Svagere skrivere tvinges imidlertid til at bruge simplere strategier der ikke ind-
fanger hele spektret. 

En skriveproces kan beskrives som en stadig frem-og-tilbage bevægelse 
mellem tre overordnede strategier: planlægning, nedskrivning og omskrivning. 
Brugen af omskrivning sætter skel mellem erfarne og uerfarne skrivere. Erfarne og 
dygtige skrivere omskriver globalt og dybtgående, og de skriver om i bevidsthed om 
modtageren og om tekstens funktion. Uerfarne og svage skrivere omskriver lokalt, på 
det sproglige overfladeplan, og de forholder sig under omskrivningen kun til 
formelle normkrav. 

Størstedelen af den amerikanske skriveforskning ligger inden for den kognitive 
retning.  

Tredje generation - den kontekstorienterede eller sociale retning 
Den tredje generation har sat sig igennem siden midten af 80´erne. Her er forskellige 
tendenser, men den tydeligste er den sociale retning. 

Også her gælder det at den sociale retning har udviklet sig i opposition til den 
etablerede kognitive skriveforskning. Man ser det som en begrænsning ved den 
kognitive forskning at den baserer sig på kunstige og isolerede skrivesituationer hvor 
skriveren bliver trukket ud af sin normale sociale sammenhæng. Skrivning foregår 
altid inden for sociale rammer som påvirker den enkeltes skrivning. Det drejer sig 
om det sociale sprogfællesskab man tilhører og om den kulturelle baggrund af tekster 
som påvirker sprog og tænkning;  men også om fx det sociale fællesskab i en skole-
klasse. Forskningen må være holistisk og omfatte hele den sammenhæng som skriv-
ning indgår i, mener de kontekstorienterede forskere. De fokuserer mest på den 
sociale dimension i skriveprocessen, samarbejdet i responsgrupper. Målet for enhver 
skriver må være at blive en dygtig sprogbruger inden for det sprogfællesskab som 
han/hun tilhører eller ønsker at blive en del af. 

Den sociale retning lægger stor vægt på den rolle som social identitet spiller i 
skriftlig kommunikation. At lære at skrive er en dobbeltbevægelse hvor man på den 
ene side tilegner sig en given skriftkultur, men på den anden side også udvikler sin 
selvstændige identitet. 
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Den sociale retning udvider procesbegrebet. Skriveprocessen er ikke blot selve 
den individuelle skrivehandling. Den enkelte skriver indgår både i et samspil med 
andre tekster og, gennem interaktion med andre, i samspil med sin sociale omverden.  

Skrivning som redskab for læring 
De tre retninger har alle bidraget med nye syn på skrivning. Samtidig har skrive-
forskningen skabt ny viden om sammenhængen mellem skrivning og læring. 

Læring foregår gennem tre repræsentationsformer, den motoriske, den billed-
lige og den symbolske eller verbalsproglige, siger Jerome Bruner (Her citeret fra 
Torlaug Løkensgard Hoel: “Skrivepedagogikk på norsk” s. 37.) 

Den mest effektive læring sker når alle tre repræsentationsformer er aktiveret i 
en læreproces som når de forskellige sproglige aktiviteter: lytte, læse, tale og skrive 
støtter hinanden. Skrivning er den eneste sproglige aktivitet som kombinerer hånd, 
øje og tanke, og derfor er den særlig vigtig som læringsredskab.  

"Writing across the curriculum" eller skrivning i alle fag er en amerikansk 
videreudvikling af skrivepædagogikken som fokuserer på skrivning som et redskab 
for læring.  

Fra USA til Norge 

I midten af firserne blev det første indføringskursus i amerikansk procesorienteret 
skrivning afholdt i Norge. Ideerne bredte sig hurtigt i det norske uddannelsesmiljø.  

Der var imidlertid ikke tale om en ukritisk import af amerikansk skrivepædago-
gik. Den norske version af skrivepædagogikken blev udviklet i forlængelse af norsk 
skoletradition. Centrale elementer i den procesorienterede skrivepædagogik fandtes i 
norsk progressiv pædagogik helt tilbage i 30´rne. Helt aktuelt var jorden gødet 
gennem pædagogisk udviklingsarbejde i 70´erne inspirereret af blandt andet 
erfaringspædagogikken.  

Vort forsøgsarbejde og de pædagogiske traditioner 

Det vi har ønsket at fremme er en udgave af den procesorienterede skrivepædagogik 
der er inspireret af de tre skitserede "generationer", men som også ligger i forlæn-
gelse af dansk pædagogisk tradition.  

Vi har ført erfaringspædagogikkens projekt- og problemfokuserende arbejds-
former ind i skrivepædagogikken ved at lægge fokus på ideudvikling, og vi bruger 
reformpædagogikkens ideer om kreativitet og individuel udfoldelse ved at lægge 
vægt på den personlige stemme i opgaven. Vi har sat mere fokus på det individuelle 
sprog, men også på det forpligtende samarbejde i responsgrupper, og fokuserer på 
den måde i 90'ernes ånd på bredere kulturelle forudsætninger og på de nye elevtyper: 
frisatte i modernitetens verden, med lyst til selvstændighed og egenudfoldelse og 
samtidig med stort behov for tilhørsforhold til en gruppe. 

I forsøgsarbejdet har vi ikke kun fokuseret på sproget som formidler af viden, 
men også på den væsentlige rolle sproget har  i en læringsproces. Grundtanken er at 
læring finder sted gennem sproglig aktivitet hos eleverne. Gennem skrivning aktive-
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res erfaring, viden, ideer, associationer, og gennem samarbejde med andre aktiveres 
individuelle og fælles ressourcer. Det forsøg der indledtes med at handle om skrive-
processen sluttede derfor med at undersøge hvordan man kunne bruge sproget/den 
skriftlige side af faget som grundlag for erkendelse, forståelse og læring.  

Skrivepædagogikkens forening af fagets udtryks- og indholdsside danner såle-
des et godt bud på et nyt helhedssyn på danskfaget, og det er denne oplevelse af 
helhed vi har arbejdet videre på.  
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Kapitel 3 
Den procesorienterede skrivepædagogik 

Her følger en almen gennemgang af den procesorienterede skrivepædagogik som den 
anvendes i praksis. Det er denne undervisningspraksis som var grundlaget for vores 
forsøgsarbejde. 

Den procesorienterede skrivepædagogik indebærer et (skrive)pædagogisk para-
digmeskift fra en produktorienteret til en procesorienteret pædagogik.  

Skiftet er illustreret i skemaet nedenfor. Det fokuserer på kontrasterne og tager 
ikke højde for historiens glidende overgange og dagligdagens mere mudrede praksis. 

 
Produktorienteret skrivepædagogik 

 
Procesorienteret skrivepædagogik 

Vægten på produktet. Vægten på fremvæksten af teksten.   

Skrivesituationen er isoleret. 

Eleverne skriver kun til læreren. 

Skrivning er en individuel handling der 
ikke kan beskrives, og som der ikke kan 
undervises i. 

Samarbejde under skrivningen er cen-
tralt.  

Eleverne skriver til sig selv, hinanden og 
læreren.   

Skrivning er en aktivitet der kan analyse-
res og læres, og som der kan undervises 
i.  

Skrivningen er styret af normative krav, 
både til sprog og genre.  

Formel korrekthed har stor vægt, og der 
undervises isoleret i  sprogbrugsregler. 

Produktet bliver bedømt i forhold til 
idealmodeller (“den ideelle stil”). 

Skrivning har forskellige funktioner for 
den enkelte skriver afhængig af situation, 
formål og modtager.   

Sprogbrugsregler læres når der er brug 
for dem, dvs. mens man skriver. 

Produktet bedømmes med udgangspunkt 
i elevens styrkesider og potentielle læ-
ringsfelt.  

Kundskab er en færdig og afgrænset stør-
relse som kan overføres fra lærer til elev. 

Kundskab skabes gennem egenaktivitet, 
gennem dialog og gennem samarbejde. 
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Synet på undervisning og læring er 
hierarkisk. Læreren overfører kundskab 
til eleverne. De er objekter for undervis-
ningen. 

Læring bygger på aktivitet, og den cen-
trale aktivitet er sproget. Undervisning, 
som skal føre til læring, må aktivere ele-
vernes kundskaber og erfaringer og 
bygge på dem.  

Skrivning er en lineær aktivitet. Ind-
holdsudvikling, disposition og skrivning 
følger efter hinanden.  

Skrivning er en cirkulær eller rekursiv 
aktivitet. Ideudvikling, skrivning og om-
skrivning fletter sig ind i hinanden. 

Skrivning består i at udvikle tanker og 
derefter nedfælde dem. Tanker eksisterer 
før de får sproglig form.  

Skrivning og tankeudvikling hænger 
sammen. Tanker ligger ikke før sproget, 
men udvikles gennem sproget.  

   

Den procesorienterede skrivepædagogik i praksis 

Den procesorienterede skrivepædagogik er ikke kun en ny metode til skriveundervis-
ning. Den har et helhedssyn på elever, på læring, på kundskab og på sprog som gri-
ber ind over hele undervisningen.  

Den former og farver den pædagogiske praksis fra den første skoledag i 1.g 
eller 1.HF. 

Responsmiljø 
Det første pædagogiske mål i en ny klasse er at udvikle et responsmiljø. En klasse-
rumskultur hvor man lytter til hinanden, reagerer på og bruger hinanden. Det er en 
forudsætning for at eleverne senere kan gå ansvarligt ind i et egentligt responssamar-
bejde. 

Fra den allerførste time sikrer man sig som lærer at alle elever kommer til orde 
i hver time. Principperne er: 

• Eleverne skriver før en klassesamtale begynder. En lille 4-5 minutters 
skrivning om dagens tekst eller tema. Skrivningen giver den enkelte elev 
noget at tale ud fra. 

• Eleverne får ordet i runder. Ikke nødvendigvis med lange indlæg, men 
med et enkelt synspunkt eller en bemærkning. De kan fx vælge en sætning 
ud fra deres skrivning og læse den højt. Alle elever kommer til orde, og 
klassen vænner sig til at alles indlæg er interessante. 

• Eleverne sidder i smågrupper med en lille diskussionsopgave før man går i 
gang med klassesamtalen. Alle kommer til orde, og gruppediskussionen 
giver et grundlag for at ytre sig i klassen. Smågrupper kan kombineres 
med skrivning før eller efter, og de kan kombineres med runder, men de 
kan også stå alene. 

Den sproglige aktivering af samtlige elever i hver time modvirker hierarkidannelser i 
klassen, åbner elevernes øjne og ører for hinandens ressourcer og vænner dem til at 
reagere på hinanden og ikke kun på læreren. 
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At lære ved at gøre 
Man lærer at skrive ved at skrive. Jo mere og jo mere varieret skriveerfaring eleverne 
får, jo bedre skrivere bliver de.  

Eleverne skriver små korte skriveopgaver i hver eneste time. Nogle af dem kan 
være forøvelser og idearbejde til større skriveprojekter, andre indgår i dagens tekst-
arbejde, og andre igen er led i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læreprocesser. 
Eksempler på den sidste type er skrivninger hvor eleverne registrerer deres forhånds-
viden om et emne man skal i gang med, eller evalueringsskrivninger efter en time 
eller et forløb.  

I stedet for månedsstile skriver eleverne flere mindre opgaver som bygger op til 
nogle få store. At skrive tit giver erfaring og nedbryder blokeringer. 

Skrive til andre end læreren   
Der knytter sig en grundlæggende tvetydighed til den meste skoleskrivning. Man 
skriver ikke for at fortælle nogen noget. Skoleskrivning er som-om-skrivning og 
præstationsskrivning. Man skriver tilsyneladende til læreren, men læreren er jo ikke 
kun læser, han skal også bedømme teksten.  

Når skrivning på den måde underlægges præstationskrav, bliver den personligt 
uforpligtende. Man skriver ikke for at blive klogere, og man er heller ikke oprigtigt 
optaget af at få en meddelelse igennem. Man skriver sådan som man regner med at 
læreren gerne vil have man skal skrive.  

Det er ikke noget godt udgangspunkt for en læreproces. Mange elever reagerer 
med diffus og ukonstruktiv protest. De skriver først i sidste øjeblik og gør ikke opga-
ven ordentligt færdigt. De forholder sig arrogant eller ligegyldigt til opgaven og sig-
nalerer det i tonen og stilen. De yder aldrig det optimale. Eller omvendt: de mister 
lysten til at yde deres bedste hvis det er en opgave der ikke gives karakter for.  

Den tvetydighed ved skoleskrivning kan selvfølgelig ikke fjernes i en 
eksamensskole. Men man kan forholde sig bevidst til skoleskrivningen i undervis-
ningen, og man kan gøre skrivning i skolen til andet og mere end præstationsskriv-
ning. 

Omdrejningspunktet er læseren. Som skriver tager man først selv sin skrivning 
alvorligt, når man har læsere der gør det. Eleverne skal ikke kun skrive til læreren 

Eleverne får erfaringer med at skrive til andre end læreren på flere niveauer. 
De skriver til sig selv, fx i de små skriveopgaver i klassen. Det giver den vigtige erfa-
ring om skrivning at den kan bruges til at skrive tanker, ideer og viden frem, udeluk-
kende til glæde for én selv.  

Dernæst er eleverne hinandens læsere, først og fremmest når de giver respons. 
Responsgivning er både krævende og givende. Det kræver grundig og seriøs læsning 
at finde ud af hvor en tekst fungerer, og hvor den kan blive bedre. Samtidig kan man 
blive klogere på stoffet og få gode ideer og inspiration til sin egen skrivning af at 
læse de andres tekster. Når responsgrupper fungerer godt, kan en skriver ikke få mere 
engagerede og konstruktive læsere til sin tekst.  

Læreren fungerer også som andet end bedømmer. Han fungerer som vejleder 
og responsgiver under skriveprocessen. Og han fungerer som dialogpartner i elever-
nes logbøger hvor han kommenterer og svarer på fx deres evalueringsskrivninger. 
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At skrive til virkelige adressater er selvfølgelig den skrivesituation der både er 
sjovest og mest forpligtende. Læserbreve der sendes til aviserne, faglig skrivning 
mellem elever på forskellige skoler (måske i forskellige lande), formidling af faglig 
viden til elever på et lavere skoletrin, fx på en folkeskole i nærheden, er eksempler 
på skriveopgaver med virkelige adressater.  

Når præstationsaspektet ikke længere er totalt overgribende i skoleskrivningen, 
så opløses elevernes diffuse protest og erstattes af en mere målrettet og konstruktiv 
holdning. De kan skelne mellem mere langsigtede og kortsigtede læringsmål og se at 
en del skoleopgaver er nødvendige øvelser i bestemte genrer som man ikke nødven-
digvis elsker, men altså skal beherske for at få sin eksamen.  

Skrivningens to grundfunktioner 
En af de første vigtige skriveerfaringer eleverne får gennem de små skriveopgaver i 
klassen, er at skrivning ikke altid skal læses af andre eller afleveres til læreren. De 
lærer at skrivning har to grundfunktioner. Man kan skrive for at tænke, og man kan 
skrive for at formidle til andre. 

 
Tænkeskrivning   
Når man skriver for at tænke, skal man lade pennen flyde uden at spekulere på kor-
rekthed, disposition, læserforventninger og den slags. Hvis man censurerer mens man 
skriver, bremser man den kreative proces. Tænkeskrivning er ikke beregnet til at 
forstås af andre. Med tænkeskrivning sætter man sig i en meget koncentreret tænkesi-
tuation hvor man kan skrive tanker og viden frem fra langtidshukommelsen og andre 
førbevidste lag, og hvor der også dukker nye sammenhænge og nye ideer op mens 
man skriver. Tænkeskrivning kan bruges til både at skrive ressourcer frem og til at 
skabe selvstændig tankeudvikling.   

Princippet i tænkeskrivning er at slippe normer, krav og forventninger og bare 
skrive løs. Men for skrivere som ikke er vant til at skrive på den måde, kan det være 
godt at lære teknikker der stimulerer og organiserer den særlige måde at skrive på. 
Der findes forskellige tænkeskrivningsteknikker;  den vigtigste er hurtigskrivningen  
hvor man skriver nonstop, uden at løfte blyanten fra papiret, i fx 5-10 minutter. I 
selve tvangen til at blive ved med at skrive, også selv om man mister tråden eller bli-
ver irriteret over situationen, ligger en træning i at skrive sig gennem blokeringer. 
Hurtigskrivning giver tillid til at man til enhver tid kan sætte sig ned og skrive tanker 
og ideer frem.  

En anden type tænkeskrivningsteknik er registreringsskrivningen hvor man 
inddeler sit papir i tre felter med overskrifterne: Hvad jeg ved / Hvad jeg mener at 
vide / Hvad jeg gerne vil undersøge nærmere. Når man udfylder felterne med fx det 
man husker af dagens lektie, skaber man sig et tjek på udbyttet af sin forberedelse. 
Registreringsskrivning giver også et godt udgangspunkt for at gå i gang med en 
større faglig skriveopgave. 

Tænkeskrivning er en uvant måde at skrive på for de fleste elever. Der skal 
træning til for at tænkeskrivningen kan blive et bevidst og aktivt sprogligt arbejds-
redskab for dem. 

Et generelt pædagogisk perspektiv ved tænkeskrivningen er at den medvirker 
til at udvikle elevernes selvstændige tænkning. Det hænger sammen med at den er 
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personlig og forpligtende på en helt anden måde end traditionelle skriveopgaver hvor 
man hovedsagelig reproducerer fagligt stof.    

 
Formidlingsskrivning 
Når man skriver for at formidle, skal man være kritisk og kræsen. Den indre censor 
skal kobles til, for der må ikke være sprogfejl, stilbrud, logiske skred og andre 
forstyrrende elementer der blokerer for kommunikationen. Men for at formidle godt 
må man også vide noget om genre, sprog og stil, så man kan tage de rigtige valg og 
komme sin læser ordentligt i møde. 

Der er sådan set ikke noget nyt i formidlingsskrivning, den har vi altid under-
vist eleverne i. Det nye er at eleverne skal lære at produktet bliver bedre når den 
kreative og den kritiske funktion skilles ad i skriveprocessen. Formidlingsdimensio-
nen kommer først ind i billedet når de har skrevet sig frem til hvad de har på hjerte, 
dvs. har skrevet tænkeskrivning om emnet.   

Erfaringerne med at begynde med tænkeskrivning og derefter omskrive med 
henblik på formidling giver eleverne en grundlæggende forståelse af 
skriveprocessen. Det er en god ide at arbejde med små tekster og begrænsede 
omskrivningsopgaver i begyndelsen. De fleste er ikke vant til at arbejde med 
omskrivning og synes det er en anderledes og krævende proces. 

Skriveprocessen 
Procesorienteret skriveundervisning fokuserer på fremvæksten af teksten. I under-
visningen går man ind i elevernes skriveproces. Eleverne lærer teori og metoder der 
er relevante for de forskellige dele af deres skriveproces, læreren vejleder den 
enkelte elev undervejs, og eleverne giver hinanden respons.  

I et fælles skriveforløb opdeler man skriveprocessen i afgrænsede faser. Det er 
en måde at udvikle procesbevidsthed på, og for mange elever føles det befriende og 
stimulerende at få den komplekse skriveproces delt op i overskuelige bidder. 
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Skriveprocessen kan deles op sådan her: 
 
 

Produktion 
 
Førskrivning 

Idefase 
Indsamlingsfase 
Planlægningsfase 

 Skrivning Skrivefase 
 

Revision 
 
Omskrivning 

Redigeringsfase 
indhold 
struktur 
sprog/korrektur 

   
Den venstre spalte peger på de to grundfunktioner, tænkeskrivning og formidlings-
skrivning. Den gennemgående linje på tværs i hele skemaet understreger at de to 
funktioner aldrig må blandes sammen. Man skal være sig bevidst hvornår man pro-
ducerer, og hvornår man reviderer, også selv om man i praksis skifter frem og tilbage 
mellem de to funktioner når man skriver. 

Den midterste spalte i skemaet understreger forskellen mellem førskrivning og 
skrivning. Mens førskrivningsarbejdet kan strække sig over meget lang tid og inde-
bære mange forskellige arbejdsmetoder, så er selve skrivefasen en stærkt koncentre-
ret og fokuseret arbejdsfase. 

Samtidig illustrerer den midterste spalte de tre grundaktiviteter i en skrivehand-
ling som kognitionsforskerne har udpeget. Enhver skrivehandling består i en stadig 
cyklisk bevægelse mellem planlægning, skrivning og omskrivning. 

Den højre spalte viser de faser som man praktisk kan arbejde ud fra i en klasse. 
Til hver af faserne findes der metoder og teknikker som eleverne kan lære.  

Det er vigtigt at lægge vægt på førskrivningsfaserne i undervisningen. De fleste 
elever er ikke vant til at bruge tid på ideudvikling, og for mange opleves det som et 
spring fremad at lære metoder hertil fordi de ofte netop har problemer med at finde 
på ideer og stof. 

Samarbejde om skrivning 
Samarbejde er et grundlag for læring i den procesorienterede skrivepædagogik. Sam-
arbejde gør eleverne til ressourcepersoner for hinanden og stimulerer til udvikling af 
nye ressourcer.   

Respons er det overordnede begreb for samarbejde om skrivning, men i dansk 
skrivepædagogik er det blevet almindeligt at operere med to grundformer, coaching 
og respons. 

 
Coaching er hentet fra sportens verden hvor en coach er en personlig træner. I skri-
vepædagogikken bruges udtrykket om en samtaleform hvor skriveren taler, og 
coachen lytter og spørger. Coachens væsentligste opgave er at bringe skriveren til at 
reflektere over sin skriveproces og sine aktuelle problemer, for derigennem selv at 
blive i stand til at finde strategier og løsninger. Coachen skal vise respekt og 
interesse for skriveren og hans/hendes projekt og dermed stimulere skriverens 
selvtillid og handlekraft.  
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Coaching er en enkel samarbejdsform at organisere. I klassen kan man lade eleverne 
vende sig mod hinanden to og to og gå i gang. Men selvfølgelig fungerer coaching 
ikke nødvendigvis uden videre optimalt i en klasse. Klasserumskulturens spørgende 
og lyttende samtaleform giver en god forudsætning for coaching, og læreren bliver i 
sin rådgivningspraksis også en model for eleverne. Men det er samtidig nødvendigt 
at skabe rum for refleksion og diskussion af coaching-erfaringerne i klassen så 
eleverne ikke fastlåses i en ukonstruktiv samarbejdsform. 

  
Respons skal ligesom coaching være positiv og konstruktiv. Psykologisk set er nega-
tiv kritik demotiverende, mens den kritik der fokuserer på styrker og kvaliteter, moti-
verer for læring.   

Responsgivning forudsætter en skreven tekst. Den foregår almindeligvis i 
responsgrupper på tre-fire personer for at sikre at skriveren får flere forskellige 
tilbagemeldinger på sin tekst.  

Det er en uvant og følsom situation for eleverne at skulle give og modtage 
respons. Det er nødvendigt at bygge deres erfaring med responsgivning op før de kan 
overtage styringen selv. 

Responsarbejdet ritualiseres i begyndelsen kraftigt for at skabe en seriøs og re-
spektfuld arbejdsstil. Responsrunden følger et bestemt skema: Skriveren læser sin 
tekst højt en eller to gange;  responsgiverne taler efter tur og uden at kommentere 
hinandens respons; skriveren lytter og noterer, men svarer ikke på responsen. 

Respons skal være "konkret, kærlig og konstruktiv". I begyndelsen giver 
eleverne personlig respons. De formulerer deres spontane læseoplevelse efter en helt 
enkel model: Peg på et sted i teksten du synes er godt;  stil et konkret spørgsmål til 
teksten; stil et konkret forslag til forbedring.  

Senere kan man arbejde med en mere fagligt styret respons. Man kan aftale re-
sponsspørgsmål som peger på konkrete sproglige og faglige aspekter som man øn-
sker at fokusere på.  

Målet er naturligvis at eleverne selv overtager forvaltningen af deres respons-
samarbejde. Ritualerne er stilladser som kun skal stå indtil huset er bygget. 

 
I førskrivningsfaserne er coaching den oplagte samarbejdsform, mens respons 
normalt først kommer ind i billedet efter skrivefasen hvor der foreligger en tekst. 
Bedst støtte får eleverne hvis man organiserer forskellige typer af respons alt efter 
hvor langt de er fremme i skriveprocessen. Først indholdsrespons som fører til første 
omskrivningsrunde, derefter respons på strukturen, og endelig finpudsningen som 
kan foregå som pararbejde. 

Selvstændige skrivere 
"Det er en menneskeret at sætte titlen på sin egen opgave", skrev en norsk skrivefor-
sker engang. Den ret har vore elever ikke i skolehverdagen i dag. De møder mange 
opgaver med specificerede opgavekrav og titler, fx de nuværende eksamensopgaver i 
dansk. 

Men de møder også opgaver hvor der kræves stor selvstændighed, det gælder 
først og fremmest de store skriftlige opgaver.  
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I den procesorienterede skriveundervisning er det målet at uddanne selvstændige 
skrivere som kan finde deres fokus inden for et stofområde og udvælge det relevante 
stof til opgaven derudfra.      

Det er en læreproces at blive en selvstændig skriver. Der skal tid og øvelse til 
at lære at fokusere og at vælge fra. Man kan ikke i skriveundervisningen veksle mere 
eller mindre tilfældigt mellem frie og bundne opgaveformer.   

Formidlingsbevidsthed 
De dominerende skolegenrer i gymnasiet og HF er rapporten og essayet. De har de-
res rødder i akademiske og intellektuelle skriftkulturer og er i meget specificerede 
varianter integrerede i det enkelte skolefags identitet.   

Selvfølgelig skal skolen føre eleverne ind i fagenes genretraditioner, men en 
moderne skriveundervisning må udvide genrespektret og have et bredere kvalifika-
tionsmål. Informationssamfundet kræver evne til formidling i mange sammenhænge 
og til forskellige modtagere.   

Kodeordet er formidlingsbevidsthed. Det indebærer bevidsthed om hvem man 
skriver til, og hvad man egentlig vil fortælle, og det indebærer evnen til at vælge 
genre, sprog og stil herefter.   

Kombinere skrivning og læsning   
Den procesorienterede skrivepædagogik har et slægtskab med moderne litteraturteori 
og receptionsforskning. Ideen om at teksten først realiseres i mødet med læseren, og 
at hver læser skaber sin egen tekst, flytter udgangspunktet i tekstanalysen fra den 
autoriserede teksttolkning over i elevens egne tekstlæsning. Ligesom skrivepædago-
gikken flytter udgangspunktet fra idealproduktet over i elevens skriveproces. 

Ved at lade eleverne skrive sig ind på deres læsning af teksten skaber man et 
andet grundlag for tekstarbejdet end traditionelt. Der findes nu andre tekster at bygge 
på end den litterære tekst. De kan læses op i runder og være basis for gruppearbejde 
eller fælles analysearbejde i klassen.  

Man kan skrive i klassen, eller eleverne kan skrive læsedagbog under deres 
tekstlæsning derhjemme. Læsedagbogen kan være en fri registrering af oplevelser og 
tanker under læsningen, eller man kan aftale en mere styret form hvor man fx skyg-
ger en person gennem teksten og kommenterer vedkommendes adfærd og replikker. 

Spontan skrivning om tekster skaber sikkerhed hos den enkelte elev i samtalen 
i gruppen eller klassen. Alle har noget at bidrage med, og man afkræves ikke uforbe-
redt synspunkter på teksten. Der flyttes initiativ og ansvar fra læreren til eleverne. 

Lærerrollen 
Lærerrollen i den procesorienterede skrivepædagogik rummer flere funktioner end i 
traditionel skriveundervisning. Læreren er organisator, underviser, vejleder, respons-
giver og bedømmer. 

Den grundholdning der gennemsyrer lærerrollen, er respekt for eleverne og for 
de erfaringer og ressourcer de kan bidrage med i undervisningen. Det skaber basis 
for en dialog med den enkelte elev om oplevelser og vurderinger af undervisningen, 
af egen læring og egne mål. 
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Respekten er også grundtonen i lærerens funktion som coach og responsgiver under 
elevernes skriveproces. Det er uvant for de fleste lærere at lytte og at give respons på 
elevernes præmisser. Lærere er vant til at tale og give viden og mønstre fra sig. 

Også bedømmerrollen forandrer sig indefra. Kommentaren under opgaven 
bliver ikke blot en begrundelse for karakteren, den fokuserer i højere grad på styrker 
og udviklingsmuligheder i opgaven. Kritikken bliver konstruktiv i kraft af at man kan 
henvise til den undervisning og vejledning eleven har fået undervejs i processen. 
Fejlretning bliver principielt elevernes opgave. Man kan evt. mærke fejl af i marge-
nen enten i korrekturfasen eller samtidig med bedømmelsen, men det er elevens 
ansvar at producere et korrekt produkt. 
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Kapitel 4 
Helheder og sammenhænge - 
forsøgsundervisningen gennem de tre år 
Hvordan kan vi lære eleverne at blive bedre skrivere? Det er det underliggende 
spørgsmål for hele denne rapport.  

Det er vores erfaring at elever lærer bedst af skriveopgaver som indgår i en 
tydelig sammenhæng, og hvis læringsfunktion er gjort klar for dem. Skriveopgaverne 
var i vores treårige forløb dels integreret i de arbejdsforløb klasserne var i gang med, 
dels hang de sammen i kraft af en indbyrdes progression. At skriveopgaverne indgik 
i en overordnet sammenhæng gjorde det både mere indlysende og lettere at 
eksplicitere målet/læringsfunktionen for eleverne.  

I det følgende vil vi gøre rede for hvordan skriveundervisningen i de fem 
forsøgsklasser har været tilrettelagt, og hvordan den har været integreret med den 
øvrige danskundervisning.  

Progressionen i responsarbejdet sætter fokus på et afgørende led i skrive-
processen, responssamarbejdet mellem eleverne: hvordan eleverne lærte at samarbej-
de i responsgrupper, og hvordan responsarbejdet udviklede sig gennem de tre år.  

Et treårigt skriftligt forløb (s. Fejl! Ukendt argument for parameter. ff) 
beskriver progressionen i de skriftlige opgaver gennem de tre år. Det rummer dels en 
redegørelse for målene med forløbet, dels en præsentation af de skriftlige opgaver 
gennem de tre år. For at komme så tæt på praksis som muligt har vi valgt at gengive 
forløbet i én af de fem klasser i forsøget. Selv om de fem klasser i store træk er 
fulgtes ad gennem de tre år, har der selvfølgelig været en vis variation i forløbene når 
vi kommer ned i detaljerne.  

Herefter, i Eksempler på undervisningsforløb (s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff), udfoldes i kronologisk rækkefølge et antal undervisningsforløb hvor 
skriveopgaver har været integreret i den øvrige undervisning på forskellig måde. 
Eksempelrækken demonstrerer også hvordan integrationen af de skriftlige opgaver i 
den øvrige undervisning opløses i 3.g hvor klasserne skriver studentereksamensstile. 
Vi forlader dog ikke på noget tidspunkt integrationen af mundtligt og skriftligt som 
et pædagogisk princip;  i litteraturundervisningen indgår skrivning således som en 
delaktivitet, også i 3.g (se Modeller og meddigtning s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff). 

Progressionen i responsarbejdet 

Som nævnt i afsnittet Den procesorienterede skrivepædagogik (s.Fejl! Ukendt 
argument for parameter. ff) kan man ikke kaste eleverne hovedkuls ud i at arbejde 
i responsgrupper. Først må der opbygges en klasserumskultur hvor man lytter på 
hinanden, reagerer på hinanden og bruger hinanden. 
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Responsarbejdet i 1.g 
I de første måneder i 1.g brugte vi specielt det mundtlige arbejde til at etablere denne 
klasserumskultur, og undervisningen var tilrettelagt efter de principper der er beskre-
vet i afsnittet om “Responsmiljø”: skrive før tale, runder i klassen, smågruppesamtale 
før klassesamtale (se s.Fejl! Ukendt argument for parameter.). 

Øvelsen i at lytte, koncentrere sig og dele med hinanden ved at læse højt ind-
befattede også “ord for dagen”: hver time blev indledt med at eleverne på skift læste 
en selvvalgt tekst højt for klassen. 

Parallelt med denne træning gennem det mundtlige arbejde introducerede vi 
respons som samarbejdsform, og i begyndelsen fungerede vi lærere - på forskellig vis 
- som modeller for eleverne. 

Første gang eleverne mødte respons, gav de respons på en tekst læreren havde 
skrevet. Læreren skrev teksten om ud fra de responskommentarer hun havde fået, og 
viste eleverne den reviderede tekst. Eleverne så at responsen havde bidraget til en 
bedre tekst, men også at man som skriver er herre over sin egen tekst og tager de 
kommentarer til sig som man synes man kan bruge. 

Derefter skrev eleverne selv en mindre opgave hvor læreren fungerede som 
responsgiver. 

Først omkring efterårsferien prøvede eleverne selv at være responsgivere.  
I vores respons til elevernes opgaver forholdt vi os til arbejdet med skrivepro-

cessen for den enkelte elev. Vi viste helt konkret de gode steder i elevens tekst, pege-
de på hvor der var sket forbedringer igennem processen, og anviste konkrete forslag 
til evt. sidste forbedringer. 

Vi koncentrerede os altså om styrker og udviklingsmuligheder i teksten, og ved 
at kommentere konkret og konstruktivt fungerede vi som modeller for eleverne da de 
skulle i gang med at kommentere hinandens produkter. Samtidig bidrog denne prak-
sis til at styrke klasserumskulturen generelt. 

I 1.g lå responsarbejdet som hovedregel i timerne og var styret af læreren til 
mindste detalje. Det var os der udformede responsarkene, definerede tidsrammen 
eller sammensatte responsgrupperne ud fra en vurdering af hvem der arbejdede godt 
sammen. 

Responsgrupperne arbejdede inden for den klassiske responssamtales rammer 
hvor skriverens og responsgivernes roller er nøje fastlagt. Responsgivningen var 
styret af grundmodellen for respons der er en læserbaseret respons som tager 
udgangspunkt i læserens mere eller mindre spontane reaktioner på teksten (se 
nedenfor: ”Grundmodellen for respons med varianter”). 

I slutningen af 1.g begyndte vi at supplere denne responstype med kriteriums-
baserede responsrunder. Vi udarbejdede lidt mere detaljerede responsark der nåede 
ud over den enkle indholdsrespons og fx også fokuserede på struktur eller sproglig 
formidling.  
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Grundmodellen for respons med varianter 
1. Noter ting som du vil kommentere eller spørge om. 
2. Formuler hovedtanken i teksten. 
3. Giv mindst én positiv kommentar. 
4. Stil spørgsmål til teksten. 
5. Foreslå noget som kan gøre teksten bedre. 
Variant 1: 
1. Noter 3 stærke sider ved teksten. 
2. Noter 3 svage sider ved teksten. 
3. Foreslå noget der kan gøre teksten bedre. 
4. Andre kommentarer. 
Variant 2: 
1. Formuler hovedtanken. 
2. Hvad er det bedste ved teksten ? 
3. Hvad er det svageste ved teksten ? 
4. Stil spørgsmål om noget du vil vide mere om eller ikke forstår. 
 

Responsarbejdet i 2.g 
I 2.g bevægede responsarbejdet sig over mod en større selvstændighed på flere punk-
ter. 

Vi lod langsomt eleverne frigøre sig fra det stillads reglerne for den klassiske 
respons udgør, og åbnede op for en løsere struktureret responssituation med dialog-
sekvenser, refleksioner, diskussion… hvor eleverne altså modererede samtale-
reglerne efter gruppens behov. Dog blev responsspørgsmålene altid åbnet med en 
positiv kommentar. 

Hvor vi som lærere i starten af 2.g udarbejdede responsspørgsmålene og lod 
dem afspejle de faglige krav vi havde stillet i skriveopgaven, diskuterede eleverne 
sig selv omkring jul frem til udformningen af responsarket (se som eksempel 
nedenfor: ”2y’s responsark til formidlingsopgaven”). 

Som det fremgår af eksemplet, begynder den enkelte elev med at definere sine 
responsbehov. Vi aftalte endvidere at den enkelte skriver undervejs i sit førsteudkast 
markerede specifikke passager han/hun var specielt utilfreds med og gerne ville have 
forbedringsforslag til. Det blev siden almindelig praksis.  

Den øgede selvstændighed slog også igennem i selve organiseringen af 
responsarbejdet. Vi flyttede gradvist mere og mere ansvar for responsgivningen over 
til eleverne ved fx at lade dem eksperimentere med gruppesammensætning, tage 
stilling til hvor, hvornår og hvor længe responsarbejdet skulle vare, og hvilke 
elementer i skriveprocessen de ville sætte i centrum i det enkelte skriveprojekt.  

Endelig udviklede vores måde at kommentere elevernes skriftlige produkter 
sig. 
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2.y's responsark til formidlingsopgaven 
 
Forfatter: 
Responsgiver: 
Emne for stilen: 
Dato: 
 
Du som skal have respons: 
Skriv hvad du vil have respons på. Vær konkret: 
 
Responsgiver: 
1. Peg på mindst to gode steder i teksten. 
 
2. Peg på steder i teksten der kan forbedres - vær konkret - og kom med ideer der 

respekterer skriverens tankegang. 
 
3. Er der anvendt baggrundsviden? 
 
4. Er der konkrete eksempler fra teksten som dokumentation? 
 
5. Er der en rød tråd gennem opgaven (sammenhæng mellem afsnittene, sammen-

hæng mellem delkonklusioner og hovedkonklusion)? 
 
6. Er der fængende overskrifter og titel? 
 
7. Er der variation i sproget? (gentagelser? fremmedord/teoretiske begreber forklaret 

hvis det er nødvendigt? gode, klare billeder/show-it?)  
 

 
Konkret skete det ved at vi ved tilbageleveringen af opgaver skriftligt præciserede de 
evalueringskriterier vi havde lagt til grund for karakterfastsættelsen i de enkelte 
opgaver (se som eksempel nedenfor: ”Dansk stil: Faglig formidling, 2.y, november 
1994”). På den måde skærpede vi også elevernes opmærksomhed over for de faglige 
krav.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dansk stil: Faglig formidling, 2.y, november 1994 
Mine kriterier for retning og bedømmelse  
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Indhold: 
a) Svarer skriveren på opgaven? 
b) Er alle dele af opgaven besvaret? 

Disposition: 
a) Er der en logisk rækkefølge? 
b) Er der sammenhæng i stilen - står det der hører sammen, samlet? 
c) Falder besvarelsen i klare afsnit? Er der dækkende overskrifter? 

Indledning og afslutning: 
a) Er titlen fængende og dækkende for stilen? 
b) Gør indledningen læseren interesseret? 
c) Er der en afslutning (opsummering, tilbageblik, konklusion, afrunding...)? 
d) Er der "spark" i afslutningen? 

Sprog: 
a) Sætningsfejl og systemfejl (markeres med bølgestreg). 
b) Stavefejl (markeres med bolle). 
c) Tegnfejl (markeres med kryds). 
 

Responsarbejdet i 3.g 
Generelt organiserede eleverne i 3.g selv responsgivningen uden for timerne, og vi 
lod det i forbindelse med bestemte opgaver være op til den enkelte om de ønskede 
respons fra os. I nogle tilfælde tilbød vi at kommentere et enkelt punkt i et første 
udkast - eleven definerede selv hvilket. 

Hvor eleverne i 2.g i høj grad skrev opgaver om fagligt stof som fx litteratur-
teoretiske eller litteraturhistoriske opgaver, rettede vi i 3.g undervisning og vejled-
ning mod de helt specifikke genrekrav som ligger i studentereksamensopgaven. For 
responsarbejdet betød det at vi lagde vægten på to områder: vurderingskriterier og 
“selvrespons”. 

Som beskrevet i afsnittet “Opvarmning til studentereksamensstilen” (s.Fejl! 
Ukendt argument for parameter. ff) startede vi skoleåret med et længere skriftligt 
forløb hvor eleverne selv vurderede tre studentereksamensstile og sammenlignede 
deres vurderingskriterier med de autoriserede censorkommentarer og -vurderinger. 
På denne baggrund udarbejdede vi et responsark til studentereksamensstilen (se 
nedenfor: ”Responsark til studentereksamensstilen”). Dette responsark fungerede 
som elevernes rettesnor resten af 3.g, både når de kommenterede kammeraternes 
opgaver, og når de prøvede at være deres egne responsgivere på et eget førsteudkast.  

Når vi lod eleverne prøve at være deres egne kommentatorer, var det for at øve 
dem i at overføre den sprogbevidsthed og analytiske sans som de havde opnået bl.a. 
gennem responsarbejdet, til isolerede skrivesituationer som terminsprøve og eksa-
men. Endelig supplerede vi denne træning i at fungere som responsgiver for sig selv 
med generelle diskussioner om hvordan man kan arbejde procesbevidst i prøvesitua-
tionerne. 
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Responsark til studentereksamensstilen 
Forfatter:   Responsgiver: 

 
 Forfatter: Hvad vil du specielt gerne have respons på: 

 

Responsgiver: 
 

1. Hvad fungerer godt i teksten?  
Sæt streg mens du læser, hver gang der er noget der lyder godt, helt ned i ord og 
formuleringer. Sæt streg i margen ud for de afsnit som du synes er gode. Hvad er 
det bedste ved opgaven? 

 
2. Ide og fokus. 

Formuler forfatterens skriveide: hvilken vinkel har han/hun valgt, og hvilken 
pointe skriver han/hun sig frem til? Er ideen markeret i indgangen? 

 
3. Bredde og dybde ved emnebehandlingen. 

Har forfatteren overblik over teksten/emnet som helhed? 
Har forfatteren fat i det centrale i emnet og giver ikke bare et referat? 

 
4. Rød tråd. 

Rød tråd er et andet ord for din ide der løber gennem opgaven og får den til at 
hænge sammen. 
Er den røde tråd markeret undervejs i indholdsmarkører, dvs. sætninger og 
vendinger/kroge der forbinder afsnit med hinanden? 
Giv eksempler - peg på steder hvor sammenhængen kan gøres endnu tydeligere. 

 
5. Metode. 

Den vigtigste metode er bevægelsen fra det generelle til det konkrete og fra det 
konkrete til det generelle. 
Er der dokumentation i form af eksempler og citater når der fremsættes påstande 
og hypoteser? Giv eksempler. 
Er der uddraget en delkonklusion af de konkrete eksempler, eventuelt et perspek-
tiv der viser hvordan eksemplet hænger sammen med opgavens gennemgående 
ide? Giv eksempler. 

 
6. Indgang og udgang 

Binder ind- og udgang opgaven sammen? Hvordan? 
 
7. Sprog 

Er sproget levende, varieret og korrekt? 
Peg på mindst to vellykkede steder. Peg på mindst to andre steder der kunne 
forbedres. 
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8. Forslag til forbedringer 

Vær konkret.   
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Et treårigt skriftligt forløb 

Om mål og progression 
Overskrifterne for det skriftlige arbejde i de tre år har været: 

 
1.g: Skriveprocessen. Tænkeskrivning. Formidlingsskrivning i 

journalistikken om brede emner. Formidlingsskrivning om fagligt stof. 
Faglig skrivning om tekster. Rapporten (danskopgaven). 

2.g: Faglig skrivning i formidlende, analyserende og meddigtende genrer, 
integreret med det mundtlige arbejde. 

3.g: Studentereksamensstilen. 
 

Bag disse stikord gemmer sig overvejelser over hvordan man kan udvikle relevante 
skriftlige kvalifikationer hos eleverne. Vi har bygget på tre grundideer:  

 
1. Selvtillid som skriver giver skrivelyst og lærelyst. Vi mener at selvtillid 

skabes i en undervisning der bygger på elevernes kompetencer, og som øger 
krav og udfordringer i et passende tempo. Dette gælder individuelt, men kan 
også overføres på klasseundervisningen. 
Spørgsmålet bliver her hvordan vi finder en hensigtsmæssig vækst i opgaver-
nes kompleksitet og sværhedsgrad.  

2. Alle skriveopgaver indgår i kulturelle og sociale sammenhænge som udstik-
ker mønstre for genre og stil. At være bevidst om dette giver overblik og 
forståelse af baggrunden for de konkrete krav til skriveopgaven. 
Spørgsmålet bliver nu hvordan vi udvikler elevernes bevidsthed om skrive-
situation og genre, og hvordan vi tilrettelægger et forløb der giver dem bred 
erfaring med at skrive genrebevidst, men som også kvalificerer dem særligt i 
de genrer som er fagligt relevante i dansk.  

3. Skriveideen i en tekst er et udtryk for mål og fokus i teksten; samtidig er 
arbejdet med skriveideen i en opgave også en vej til at finde sin personlige 
stemme i forhold til stoffet og opgaven. 
Spørgsmålet bliver her hvordan vi udvikler elevernes bevidsthed om betyd-
ningen af skriveideen i en tekst, og hvordan vi lærer dem at arbejde med 
skriveide i forskellige genrer.  

Selvtillid og læreproces 
Hvilke skriveerfaringer og kompetencer har vore elever med sig fra folkeskolen?  

Det er vort indtryk at eleverne er vant til i folkeskolen at tage stilling og formu-
lere holdninger til emner og stof. De vil gerne skrive om samfundsmæssige, psykolo-
giske eller filosofiske emner som interesserer dem. De har også skrevet mere dansk-
fagligt, om tekster, men er vant til at skrive ret frit fortolkende, igen med vægt på den 
personlige opfattelse af teksten. En del har udviklet en personlig stil, nogle med en 
særlig humoristisk tone à la faste klummeskrivere i pressen, eller måske snarere i 
skolebladet. 
Vi har bygget på og videreudviklet disse kompetencer på flere måder. 
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At mene - eller at ville noget med stoffet 
Vi har fra begyndelsen fokuseret på det personlige element ved at arbejde med 
tænkeskrivningen, både i logskrivningen og i idefasen til de skriftlige opgaver. I 
logskrivningerne har eleverne skullet tage stilling til undervisning og læring. Men i 
de skriftlige opgaver har det personlige element ikke været rettet mod at mene og 
synes noget, det har været rettet mod at ville noget med et stof, at have et mål, en 
skriveide med en opgave, og heri har der ligget en udfordring for eleverne der er 
vokset med opgavernes sværhedsgrad. 

I arbejdet med journalistisk skrivning har vi stort set ikke arbejdet med 
opinionsgenrerne, men har fokuseret på de journalistiske genrer hvor journalistens 
vinkling viser sig i tilrettelægningen af teksten, og hvor journalisten netop ikke skal 
mene, men derimod vise. Særligt reportagen har været en udfordring for eleverne. 

Først i studentereksamensstilene har eleverne igen mødt krav om personlige 
synspunkter og holdninger. Her har vort krav om en skriveide tvunget eleverne til at 
arbejde med at integrere de tekstbundne dele af opgaverne med holdningsafsnittene. 

 
At skrive om verden - og om fag 
Elevernes erfaringer med at skrive om emner - om verden - tog vi udgangspunkt i 
ved at arbejde med journalistisk skrivning som det første større forløb. Det er lettere 
at skrive om verden end om fag, og i det journalistiske forløb lå udfordringerne først 
og fremmest i genrekravene. Efter dette forløb gik vi videre til at skrive om dansk-
fagligt stof. 

Vi mener at det mest krævende niveau i danskfaglig skrivning er at skrive om 
tekster, at producere selvstændigt sprog om andres sprog. Ud fra den betragtning har 
vi tilrettelagt 1.g-undervisningen sådan at eleverne først lærte grundlæggende om 
skriveprocessen, dernæst skrev de opgaver om verden, nærmede sig i næste forløb 
den danskfaglige skrivning med formidlingsopgaver om et bredere litteraturhistorisk 
stof for endelig at tage hul på skrivning om tekster (tekstanalyse) i forløbet op til 
danskopgaven.  

Danskopgaven satte tekstanalysen ind i en bredere ramme som peger ud over 
danskfaget. I sin traditionelle form, den faglige rapport, som vi valgte at arbejde med, 
repræsenterer danskopgaven faglig skrivning på akademisk niveau, dvs. med krav 
om eksplicitering af mål og fremgangsmåde, systematik og dokumentation i 
tekstanalysen, objektiv gengivelse af litteraturhistorisk og kulturhistorisk stof, med 
citater og henvisninger. 

 
Faglig skrivning og studentereksamensstile   
Progressionen i sværhedsgrad i 2.g kan beskrives som en spiral. De faglige krav 
øgede vi gradvist i takt med progressionen i litteraturundervisningen som opgaverne 
var integreret i. Formidlingsskrivning og meddigtning (som man også kan kalde 
produktiv analyse) blev kombineret med de danskfaglige genrer. Det gav eleverne 
mulighed for at arbejde med forskellige skrivekompetencer. Den elev der havde sin 
styrke i den meddigtende frem for i den analytiske skrivning, kunne måske trække 
den analytiske skrivning op i kraft af den styrke og selvtillid hun kunne hente i sin 
meddigtning.  
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Studentereksamensstilene kunne i sagens natur ikke integreres i det mundtlige 
forløb. Det er en del af forklaringen på at eleverne fandt dem meget svære at lære at 
skrive. Eleverne var vænnet til at skrive forpligtende om fagligt stof, men dette inde-
bar i 1.g og 2.g altid at de havde tilegnet sig en baggrundsviden (eller forforståelse) 
for deres skrivning. I studentereksamensstilene er denne sammenhæng klippet over, 
og det betød at eleverne ofte gik skævt af tekster eller opgaver. De kunne heller ikke 
bygge videre på de erfaringer de fik i den enkelte opgave, for i den næste opgave var 
det sandsynligvis en helt anden kulturel eller litteraturhistorisk forforståelse der kræ-
vedes for at kunne skrive en god stil.  

Skrivesituation og genre 
Det journalistiske forløb i 1.g konfronterede eleverne med begrebet genre. For mange 
elever var det en helt ny erfaring at skriveopgaver kan defineres og bedømmes ud fra 
genrekrav der er knyttet til autentiske skrivesituationer uden for skoleverdenen. 
Autentiske genrer gør det indlysende at arbejde med skrivesituation og funktion i 
forhold til opgaverne. Krav til komposition, sprog, stil hænger logisk sammen med 
genren. Og måske vigtigst: man kan studere virkelige modeller for at finde ud af 
hvordan man skal gøre.  

Elever der var vant til at klare sig godt med en bestemt skrivestil (klumme-
stilen) i “dansk stil”, reagerede stærkt (ofte med vrede) på at “min personlige skrive-
stil” ikke længere slog til. Andre elever som aldrig havde brudt sig om eller haft 
succes med “dansk stil”, oplevede omvendt den journalistiske skrivning som en lyst-
fyldt og sprogligt frisættende udfordring. På længere sigt fandt stort set alle elever at 
de havde taget et spring i deres skriftsproglige udvikling med det journalistiske 
forløb. “Jeg har lært at man kan skrive på mange måder,” skrev de typisk i deres log-
bøger. Sagt på en anden måde, de havde udviklet bevidsthed om genre og skrive-
situation. 

Denne bevidsthed fastholdt vi ved altid at eksplicitere det særlige ved de 
forskellige genrer som eleverne siden mødte. Fra de journalistiske genrer som både 
er autentiske og på forhånd kendte af eleverne, gik vi som beskrevet over i den 
fagligt populariserende genre og videre til den danskfaglige tekstanalyse og 
rapporten. 

For alle de genrer som vi arbejdede med, gælder det at vi kunne finde modeller 
for dem uden for den konkrete skoleverden. Også tekstanalysen har sine modeller, de 
meddigtende i fiktionen, de formidlende fx i anmeldelser, de akademiske i faglige 
tidsskrifter. (I slutningen af 2.g undersøgte vi således i forbindelse med et 90er-
forløb en artikel af Helle Lindhardtsen i Dansk Noter om Annemette Kure Andersens 
digtsamling Tidens frugt.) 

Studentereksamensstilen adskiller sig her ved kun at knytte sig til skoleverde-
nen. Det gjorde det vanskeligere at klargøre genrekoder i dem. Analysestile (af bille-
der eller tekster) er der på dette punkt ikke problemer med, men stileopgaver med 
blandede genrer skabte vanskeligheder. Specielt typen hvor en tekstredegørelse kob-
les sammen med krav om stillingtagen til tekstens emne, er genremæssigt uklar. Skal 
man tænke opgaven som en faglig tekstopgave, virker kravet om stillingtagen 
påklistret. Skal man tænke opgaven som et essay, virker de implicit faglige tekstkrav 
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skæve. Her støder man som lærer virkelig ind i et problem med at gøre opgavekrave-
ne forståelige og operationaliserbare for eleverne.  

Skriveide og personlig stemme 
Skriveide, forstået som den bærende ide i teksten, er knyttet sammen med genre. 
Progressionen i genre stillede stadigt voksende krav til elevernes arbejde med skrive-
ideen. Samtidig stemte denne tilgang til de skriftlige opgaver imidlertid overens med 
den arbejdsform vi brugte i det mundtlige tekstarbejde, så det mundtlige og det 
skriftlige støttede hinanden. Det medvirkede formentlig til at eleverne tog 
udfordringen på sig, også i de krævende faglige opgaver.  

Introduktionsforløbet koncentrerede sig om skriveprocessen, og særligt om de 
to skrivefunktioner. Tænkeskrivning var en ny funktion for eleverne og kom derfor i 
fokus. Vi arbejdede bl.a. med tænkeskrivning som en vej til at finde en personlig 
skriveide, og på denne måde blev skriveideen introduceret for eleverne. 

I journalistikken (og i formidlingsorienterede genrer i øvrigt) er skriveideen 
knyttet til begrebet vinkling. Her drejer det sig om at finde det punkt man vil anskue 
stoffet fra, den magnet som trækker netop de sider af emnet frem som man vil belyse. 
Der er i formidlingsgenrerne som regel en ret stor frihed i valget af vinkel, selv om 
stoffet og skrivesituationen vil sætte visse begrænsninger for valget. Derfor fik arbej-
det med skriveideen i det journalistiske forløb en enklere og mere legende karakter 
end i de faglige opgaver.  

I tekstanalysen har skriveideen karakter af en tolkningshypotese. Her består 
idearbejdet i at formulere tekstens centrale udsagn og gøre den til den styrende ide i 
opgaven. Arbejdet med at finde ideen er en dobbeltbevægelse hvor man først fasthol-
der sin spontane tekstlæsning som en personlig tolkningside og dernæst analyserer 
teksten nærmere for at afprøve ideen. I tekstanalysen er skriveideen således både 
bundet af teksten og af genreforventninger om en fagligt overbevisende balance 
mellem subjektivitet og objektivitet. At lære at arbejde med tolkningshypotese i 
tekstarbejdet er en lang proces der udfolder sig skriftligt og mundtligt gennem de tre 
gymnasieår; de første skriftlige forsøg var tilnærmelser og må altid være det. 

I rapporten er skriveideen en problemformulering. Man skal formulere hvad 
man vil undersøge i sin rapport, hvorfor og hvordan. Der er tale om en dobbeltbevæ-
gelse når problemformuleringen skal udvikles. På den ene side skal man finde og 
formulere sin personlige interesse og fascination af emnet, på den anden side skal 
man opfange den styring af ideen som ligger i emnet eller stoffet. Problemformule-
ringen er derfor bundet af emnet, men også af rapportgenren med dens krav om 
faglig dybde, objektivitet, dokumentation. I danskopgaven var arbejdet med 
problemformuleringen en stor udfordring for eleverne, også frustrerende for mange i 
de tidlige arbejdsfaser fordi det var så svært. 

I 2.g blev arbejdet med skriveideen konsolideret, og eleverne lærte jævnthen at 
sætte sig igennem med en relevant vinkel på stoffet. 
Studentereksamensstilen viste sig imidlertid at give en del frustrationer fordi den 
med sine specificerede opgavekrav og fastsatte titel yder en vis modstand mod arbej-
det med at udvikle en selvstændig skriveide. Desværre blev frustrationerne aldrig 
overvundet for mange af eleverne, bl.a. fordi opgavetyperne forandrer sig løbende så 
det var svært at opstille modeller for gode stile. 
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Arbejdet med at finde skriveideen i en studentereksamensstil kræver ikke kun 
en dobbeltbevægelse, men tre bevægelser. Den første bevægelse består i at hæve sig 
over de bindinger der ligger i titel og specifikationer for at finde frem til sin person-
lige ide. Den anden bevægelse består i at afprøve om ideen kan dække både de 
essayistiske genreforventninger og tekstanalysedelen af opgaven. Den tredje bevæ-
gelse består i at sikre sig at man dækker de mere eller mindre ekspliciterede opgave-
forventninger som er indlejret i titel og specifikationer. 

 

En gennemgang af et helt skriftligt forløb i en matematikerklasse  
Det følgende er en konkret præsentation af skriveundervisningen i én forsøgsklasse 
gennem tre år. Vi medtager her kun opgaver der er afleveret til kommentar og 
bedømmelse. Samtlige opgaver undtagen studentereksamensstilene har været forank-
rede i et undervisningsforløb. Opgaverne er blevet tilbageleveret med grundige 
lærerkommentarer, fra 2.g desuden med en karakter. For hver opgave har der været 
afsat en time til tilbagelevering af opgaver hvor hver elev som fast punkt har læst en 
lærerudvalgt "godbid" fra sin opgave højt i klassen. Desuden har klassen efter hver 
større opgave skrevet logskrivning om opgaven, arbejdsprocessen, 
responssamarbejdet, lærerkommentarerne.  

Ud over disse opgaver har klassens elever på skift skrevet timereferater til en 
fælles mappe; desuden har de skrevet en lang række faglige og personlige logskriv-
ninger. Disse skrivninger har specifikke faglige og pædagogiske mål (jf. kapitlet om 
logskrivning), men indgår selvfølgelig også generelt i klassens skrivetræning.  

 
1.g 
Introduktionsforløb, basis- og brugerkursus 
Målet med forløbet var at introducere eleverne til procesarbejdsformen: tænkeskriv-
ning, kammeratrespons og omskrivning. Samtidig skulle de lære at bruge tekst-
behandling som et nyttigt redskab i skriveprocessen. Endelig skulle de lære at skrive 
timereferater. 
• Timereferat 

Eleverne fik præsenteret timereferatet og de funktioner som det har for klassen. 
Derefter fik de som opgave uden yderligere instruktion at skrive et referat af den 
første egentlige undervisningstime. I den følgende time fandt klassen frem til 
kriterier for et godt timereferat. Herefter skrev klassen referater på skift og læste 
dem op i begyndelsen af den følgende undervisningstime. 

• Omskrivning fra bibeltekst (syndefaldsmyten) til nyhedsartikel 
Eleverne havde fået deres første introduktion til tekstbehandling og var parallelt 
hermed i gang med at lære at bruge tænkeskrivning og at samarbejde om skriv-
ning. Skrivningen foregik i skolens edb-laboratorium. I opgaven fik eleverne en 
instruktion til arbejdsprocessen der indebar en tænkeskrivningsfase (se s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter.), en responsfase (se s. Fejl! Ukendt 
argument for parameter.) hvor de skulle rejse sig og kigge over skulderen på 
hinandens skærme og give respons, samt en færdigskrivningsfase. Der indgik en 
kort præsentation af nyhedsartiklers opbygning.  
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• “Blå bog” (præsentation af kammerat til fælles hæfte)   
Opvarmning, interview og notering af stikord til præsentationerne foregik som en 
del af det faglige program på klassens hyttetur.  
Eleverne skrev først små barndomsscener der siden skulle indgå som opvarmning 
til de gensidige interview. I fællesskab fandt klassen ideer til interviewene. 
Eleverne valgte som interviewpartner den kammerat som de kendte mindst på 
forhånd.  
Efter interview-sekvensen tog de notater til præsentationen. Hjemme på skolen 
skrev de udkast på computerne. Der var præcise omfangskrav. En del elever 
havde problemer med enten stofmangel eller det modsatte og fik spontan respons 
af kammerater og lærer. Interviewofferet fik den færdige præsentation til veto-
respons, dvs. at han/hun havde ret til at insistere på strygninger og evt. supple-
menter i præsentationen. Eleverne læste gensidig korrektur, og læreren gav også 
et sidste korrekturtjek. I sidste runde skulle eleverne sætte deres artikler op efter 
en bestemt typografisk model for at de kunne tage sig ensartet ud i hæftet.  

• Meddigtningsopgave ud fra en mundtligt analyseret tekst   
En forudsætning for arbejdsprocessen med denne opgave var at klassen havde 
prøvet at give respons til en tekst som læreren havde skrevet, samt diskuteret hvad 
responsgivning kræver og giver.  
Klassen havde arbejdet med Ib Lucas’ novelle “Forbrug” med fokus på hoved-
personernes narcissistiske adfærd samt fortællerforhold. Novellen er fortalt fra en 
af de mandlige personers synsvinkel. Eleverne fik som opgave at skrive novellen 
om set fra en af de kvindelige personers synsvinkel. De udviklede ideer til opga-
ven i grupper på tre og skrev derefter hjemme et udkast. I den følgende time gav 
de hinanden indholdsrespons, baseret på højtlæsning (peg på et godt sted, stil et 
spørgsmål, giv et forslag til forbedring). Efter responsrunden skrev de opgaven 
om. 

 
Journalistisk skrivning 
De skriftlige opgaver indgik i et forløb om nyhedsformidling og journalistisk skriv-
ning. Klassen læste teori om avishistorie, avistyper i dag, nyhedskriterier, journalisti-
ske genrer, artiklers opbygning, journalistisk sprog. Parallelt hermed læste og analy-
serede de konkrete artikler og skrev selv artikler efter de forskellige genremodeller. 
Målet med det skriftlige forløb var at udvikle genre- og formidlingsbevidsthed. 
• Nyhedsartikel 

Eleverne skrev i en dobbelttime på skolen nyhedsartikler ved computerne to og to. 
De gav hinanden respons parvist og skrev om efter responsen. Fem minutter før 
deadline fik de som opgave at beskære deres nyhedsartikel 25% bagfra. Begge 
versioner af artiklerne blev afleveret. 

• Interview   
Eleverne interviewede hinanden to og to om deres holdning til deres skole, og 
skrev en lille artikel ud fra det. Klassen udviklede ideer til spørgsmål sammen. Da 
artiklerne ville kunne indarbejdes i den featureartikel som klassen skulle skrive 
senere, gav læreren responskommentarer i stedet for bedømmende kommentarer 
til dem.  
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• Reportage   
Eleverne fik for som lektie at samle stof fra en selvvalgt situation på skolen og 
tage iagttagelsesnoter. I timen tog de først en “del og stjæl”-runde om emnet, 
derefter skrev de inden for en dobbelttime deres reportage. Undervejs gav de 
hinanden “over-skulderen”-respons. Også til denne opgave fik de respons-
kommentarer fra læreren.  

• Baggrundsartikel 
Opgaven var at samle stof til en lille baggrundsartikel om et eller andet aspekt på 
skolen. “Del og stjæl”-runde med ideer. Research og selvstændig skrivning. 
Lærerrespons. 

• Featureartikel  
Eleverne skulle skrive en featureartikel om deres skole hvor de kunne indarbejde 
de småartikler de havde produceret undervejs i forløbet. Dette forløb blev et 
eksemplarisk procesforløb. Efter tur fokuserede vi på samtlige elementer i skrive-
processen og gennemførte både indholdsrespons baseret på oplæst tekst og struk-
tur- og sprogrespons baseret på læst tekst og med støtte i responsark. Eleverne fik 
også lærerrespons undervejs. I tilknytning til denne opgave fik klassen et layout-
kursus så de var i stand til at sætte featureartiklen op i spalter, variere rubrik-
størrelser, indsætte faktabokse og illustrationer. 

(Se også Et forløb om journalistisk skrivning s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. f). 

 
Faglig formidling 
De skriftlige opgaver knyttede sig her til et forløb om myte, saga og sagn. Målet med 
det skriftlige arbejde var at fastholde formidlingsgenren, men at indføre danskfagligt 
stof som emne.  
• Anmeldelse af film   

Eleverne så Valhalla-tegnefilmen som optakt til oldtidsforløbet. Umiddelbart efter 
at have set den skrev de 10 minutters hurtigskrivning om deres indtryk. På grund-
lag af en kort klassesamtale om anmeldelsesgenren gik de derefter hjem og skrev 
en anmeldelse af filmen. 

• Artikel til fiktivt museumstidsskrift om de nordiske sagaer   
Efter at have arbejdet med oldtidens kultur og mentalitet samt med sagaer i teori 
og praksis, fik klassen som opgave at skrive en artikel til Nationalmuseets præsen-
tationshæfte om vikingetiden (der var på det tidspunkt en meget omtalt vikinge-
tidsudstilling). Artiklen skulle fortælle om sagaer, og eleverne skulle bruge den 
viden de havde skaffet sig i undervisningen, men det var op til dem selv at finde 
en vinkel samt at vægte de forskellige tilgange til emnet. Del og stjæl-runde om 
ideen, respons på indhold, omskrivning, respons på struktur, sprog og typografi, 
omskrivning.  
(Se et mere udfoldet eksempel på faglig formidling i forbindelse med arbejdet 
med eventyrgenren i Faglig formidling i forbindelse med det mundtlige arbejde s. 
Fejl! Ukendt argument for parameter. f). 

Tekstanalyse 
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• Samarbejde i grupper om gruppevalgt værk. Rapport skrevet som referater fra 
gruppemøder i timerne. 
Eleverne valgte i grupper et værk fra nyeste tid og analyserede det i et gruppe-
arbejde over 14 dage. Målet var dels at lære eleverne en analysepraksis af et større 
værk som de ville få brug for til danskopgaven, dels at give dem øvelse i at skrive 
sammenhængende om tekster. I grupperne skrev eleverne på skift et udførligt 
referat af deres arbejde som de fik løbende kommentarer til. Disse referater 
udgjorde gruppernes rapportering. 

 
Danskopgaven 
Klassen fik mulighed for at skrive danskopgave inden for et af de områder som vi 
havde arbejdet med i 1.g. De blev tvunget til at arbejde i grupper. I forarbejdet til 
danskopgaven fokuserede vi på rapportgenren og på udvikling af problemformule-
ring. Desuden på arbejdsprocessen med en større opgave. 

(Se en nærmere beskrivelse af arbejdet med danskopgaven i en af de andre 
klasser i Danskopgaven i slutningen af 1.g, fulgt op af en mundtlig årsprøve s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter. f). 

 
2.g 
Produktiv tekstanalyse 
Dette begreb dækker over den arbejdsform som man også kalder meddigtning. Der 
var her tale om et forløb som skulle give eleverne en introduktion til psykoanalysen 
og til arbejde med tekster ud fra en psykoanalytisk vinkel. Målet med den skriftlige 
opgave var dels at styrke elevernes sproglige bevidsthed ved at øve sig i at “vise” i 
sproget gennem konkrete detaljer; dels at give eleverne en alternativ vej til tekst-
analysen (jf. opgaven om Ib Lucas’ Forbrug i 1.g).  
• Meddigtningsopgave om Emilie Grüen 

Se en nærmere beskrivelse af dette forløb i Integration af mundtligt og skriftligt i 
hele forløb. Miniforløb om Emilie Grüen s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. f). 
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Rejsefeature 
Klassen skulle på studierejse til Kreta, og det betød at der i dansk måtte indlægges et 
forløb som lagde op til rejsen, samt et stykke fagligt arbejde på selve studieturen. 
Klassen læste tekster om at rejse og møde det fremmede og arbejdede både med 
teksternes udsagn og med deres fortælleteknik. På studieturen blev klassen i grupper 
sendt ud til små landsbyer for at møde det fremmede og, med sig selv som 
seismograf, fange oplevelser og konkret stof til en rejsefeature der skulle skrives 
derhjemme.  

I rejsefeaturen videreudviklede eleverne deres journalistiske skrivekompetence, 
men med mere professionelt fokus på sproget, inspireret af de rejsebeskrivelser vi 
havde studeret før rejsen. Ydermere var denne featureartikel i sin natur jeg-orienteret 
og fokuseret på oplevelse og erkendelse, og den adskilte sig heri fra de featureartikler 
som klassen skrev i 1.g, og pegede frem mod en mere essayistisk skrivemåde. 
• Rejsefeature 

Grupperne fungerede som skrivegrupper der coachede hinanden i startfasen og 
gav hinanden grundig respons undervejs i skriveprocessen. Eleverne fik også 
respons fra læreren undervejs. (Se nærmere om denne opgave i kapitlet Mette - en 
skrivehistorie s. Fejl! Ukendt argument for parameter. ff) 

 
Danskfaglig skrivning, vidensformidling, fiktionsskrivning, tekstanalyse  
Klassen arbejdede efter studierejsen med periodelæsning. I historie skrev de historie-
opgave, og her gik dansk ind i arbejdsprocessen ved at organisere gensidig elev-
respons ved hjælp af et responsark, udviklet sammen med historielæreren. Eleverne 
fik også respons fra dansklæreren undervejs. 

Afsluttende i periodeforløbet skrev klassen en større opgave. Målet med den 
var at træne eleverne i undersøgende, faglig skrivning om tekster og om litteratur-
historie, men samtidig at fastholde dem på deres øvrige skriftlige kvalifikationer: at 
kunne udvikle en samlende skriveide, at kunne overføre særlige litterære teknikker i 
meddigtning, at kunne skrive formidlingsbevidst, at kunne koble forskellige genre-
elementer sammen i en tekst. 
• Respons på historieopgaven. 
• Periodeopgave med en fiktionsdel (naturalistisk fiktionshistorie fra perioden) og 

en analysedel (analyse og perspektivering af periodetekst, hvor der var valg-
mulighed mellem fem forskellige tekster).  
(Se en nærmere beskrivelse af et helt forløb i Integration af mundtligt og skriftligt 
i hele forløb. Periodeforløb og periodeopgave s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff) 

 
Studentereksamensstile 
Til den skriftlige årsprøve i 2.g skulle eleverne skrive en studentereksamensstil. 
Derfor besluttede vi at den sidste hjemmeopgave i 2.g skulle være en første afprøv-
ning af studentereksamensstilen. Målet med forarbejdet og stilen var at forsøge at 
etablere en overordnet forståelse af genreforventninger til en studentereksamensstil, 
samt en bevidsthed om de vurderingskriterier som stilene ville blive bedømt på. 
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Desuden at lære eleverne en arbejdsproces hvor de kunne bruge deres skriveerfarin-
ger med at udvikle skriveide i studentereksamenstilen. 
• Studentereksamensstil fra maj 90 

Udgangspunktet for arbejdet med stilen var en samtale om studentereksamenssti-
len som en skolegenre samt en gennemgang af hæftets opgaver og de krav der 
gemte sig i dem.  
I den følgende time arbejdede eleverne med at udvikle en skriveide til den opgave 
de havde valgt.  
De opstillede i grupper responsark der var målrettet mod den opgave de havde 
valgt, skrev udkast, gav hinanden skriftlig og mundtlig respons efter deres 
responsark og gjorde opgaven færdig. 

• Skriftlig årsprøve. Studentereksamensstil fra august 94 
Til selve årsprøven fik eleverne kun vejledning i tilrettelæggelse af tiden og brug 
af computerne inden for fem-timersrammen.  

3.g 
Studentereksamensstile 
I hele 3.g skrev eleverne kun studentereksamensstile, dog var én af stilene defineret 
som en træning i billedanalyse og derfor begrænset til et valg mellem tre billedstile 
fra forskellige eksamenssæt. Målet var at eleverne ud fra en bevidsthed om genre og 
vurderingskriterier skulle lære at bruge de skriftlige kvalifikationer som de havde 
tilegnet sig igennem de første to gymnasieår, i studentereksamensstilene: at kunne 
skrive med ide og stemme, at kunne skrive med bevidsthed om genre og formidling, 
både knyttet til retoriske virkemidler og sprog, at kunne lege og eksperimentere med 
sproget, og at kunne fastholde et professionelt forhold til sproglig korrekthed. 
• Studentereksamensstil fra maj-juni 92 

Til denne opgave gennemførte vi et 3 uger langt forløb hvor eleverne studerede 
eksempler på stile, diskuterede vurderingskriterier, arbejdede meget grundigt med 
skriveprocessen - med bl.a. to gensidige responsrunder og en omgang lærer-
respons. Eleverne fik til dette forløb udleveret et alment responsark til studenter-
eksamensstile, som indarbejdede de vurderingskriterier som de havde fået præsen-
teret.  
Forløbet er detaljeret beskrevet i Opvarmning til studentereksamensstilen s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter. ff. 

• Billedstil (valgmuligheder mellem tre billedopgaver i udvalgte 
studentereksamensstile) 
Forarbejdet til denne opgave var et mundtligt billedanalyseforløb. Den konkrete 
arbejdsproces med stilen rummede ideudvikling i grupper og selvorganiseret 
respons efter behov uden for timerne. 

• Studentereksamensstil fra august 92 
Forarbejdet til denne stil fokuserede på at skrive indgange som fangede læserens 
opmærksomhed, og som samtidig præsenterede skriveideen i opgaven. Også her 
blev eleverne opfordret til selv at organisere deres samarbejde om stilen.  
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• HF-stil fra maj-juni 95 
Til denne stil brugte vi ikke undervisningstid på forhånd, eleverne organiserede 
selv ideudvikling og respons. 

• Terminsstil. Studentereksamensstil fra august 95 
Vi brugte en dobbelttime til opvarmning til terminsstilen. Som forberedelse til 
dobbelttimen gennemarbejdede den enkelte elev sine studentereksamensstile, 
repeterede vurderingskriterierne ud fra responsarket til studentereksamensstile, 
skrev en logskrivning om sine styrker og svagheder i forhold til studentereksa-
mensstilen, samt udvalgte et vellykket og et mislykket stykke opgavetekst. I 
timerne tog vi en runde med de vellykkede eksempler og diskuterede dem. Deref-
ter arbejdede eleverne parvis med at forbedre de mislykkede tekststykker. 
Herudover fik eleverne vejledning i planlægning af tiden til terminsprøven ud fra 
eleverfaringerne fra årsprøven i 2.g. Desuden fik de hver især en vejledende, 
skriftlig lærerkommentar til deres logskrivning om styrker og svagheder.  

• Studentereksamensstil fra maj 95 
Denne stil lå umiddelbart efter tilbageleveringen af terminsstilene og bearbejdnin-
gen af erfaringerne fra den. Eleverne organiserede selv respons. 

• Studentereksamen 
Her var intet egentligt forarbejde ud over den personlige vejledning i tilknytning 
til den sidste hjemmeopgave og til logskrivningen efter den. 
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Eksempler på undervisningsforløb 

Som supplement til gennemgangen af det treårige forløb følger her en række 
uddybende eksempler på hvordan vores skriveundervisning har formet sig i praksis. 
Vi har valgt at gengive disse forløb i en mere personlig og fortællende stil for at 
bringe læseren tæt på undervisningssituationen som den konkret har formet sig. Vi 
lægger ud med journalistisk skrivning, danskopgaven og årsprøven i 1.g, derefter 
følger eksempler fra 2. og 3.g. Til sidst beskriver vi nogle få forløb hvor skrivning og 
litteraturlæsning forbindes i meddigtningsopgaver. 

 
 

Et forløb om journalistisk skrivning 
Forløbet strakte sig fra efterårsferien til jul i 1.g. Eleverne havde inden da arbejdet 
med skriveteknikker som tænkeskrivning, coaching og respons. 

 
Nyhedsformidling, journalistisk sprog, nyhedstrekanten 
Forløbet blev indledt med at eleverne skulle omskrive små, dårligt skrevne nyheds-
artikler til et bedre sprog, og sådan at de vigtigste informationer stod først i artiklen. 
Samtidig fik de introduceret nyhedstrekanten. Ændringerne blev vurderet i grupper 
med vægt på det typiske for en nyhedsartikel. 

Som introduktion til avisen og dens genrer havde vi besøg af Søren Søgaard, 
Berlingske Tidende. Han satte eleverne til at redigere en forside. Igen blev forslagene 
diskuteret og vurderet: Hvad er en vigtig nyhed? Hvordan bygges en forside op? 

Dernæst fik de udleveret artikler hvor overskrift og manchet var klippet fra, og 
skulle selv producere disse ud fra spørgsmålet: Hvordan bliver en overskrift rammen-
de? 

Endelig skulle de undersøge hvor meget de selv læste avis, og hvilke avis-
genrer de foretrak. Det gav baggrund for at opstille oversigter over de forskellige 
avistyper og avisgenrer. 

 
Reportagen 
Efter denne introduktion skulle eleverne skrive en reportage. Som opvarmning arbej-
dede de med ”don't tell it, show it-teknik”. Opgaven bestod i at eleverne skulle 
beskrive deres skolevej: I den følgende responsrunde skulle de lægge vægt på at 
finde steder hos hinanden med show it-teknik. 

Dernæst fik de valget mellem at skrive en reportage fra kantinen i spisefri-
kvarteret eller fra et valgmøde i kantinen. De arbejdede med coaching og respons i 
skrivegrupper. Efter afleveringen fandt de hver et godt eksempel fra deres reportage 
som de læste op i klassen. 

 
Et portrætinterview 
Først blev eleverne præsenteret for forskellige portrætinterview fra dagspressen. De 
lagde bl.a. mærke til hvordan spørgsmål og svar blev formidlet. 
Interviewgenren blev indøvet ved at de sad i grupper på tre. Rollerne fordeltes: en 
var offer, en interviewer, en observatør. Intervieweren skulle sørge for at notere 
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rammende replikker ned, men ikke for mange. Efter hvert interview skulle alle tre 
deltagere fortælle hvad de havde iagttaget. Hertil var på forhånd uddelt et ark med 
kommentarer til hvad de skulle lægge mærke til. Derefter byttede de roller. Efter at 
alle havde prøvet alle roller, skulle de skrive interviewet med coaching og respons. 

 
Featuren 
Vi gik nu videre til featureartiklen. Her blev eleverne præsenteret for en dagblads-
feature med henblik på at de skulle se hvilke genrer den bestod af: baggrundsstof, 
reportage og interview. De forskellige opbygningsmuligheder for en feature demon-
streredes med modeller fra Skrivebogen (Krogh, Søgaard, Rasmussen 1994), ligesom 
de selv fandt eksempler i aviser. 

Ved en ”del-og-stjæl” øvelse nåede de frem til emner som de ville skrive om, 
og skrivegrupperne etableredes efter emnevalg. 

I skrivegruppen arbejdede de nu sammen om at finde baggrundsstof og om at 
interviewe egnede personer. Derefter arbejdede de individuelt med hver sin feature, 
men brugte skrivegruppen til coaching og respons. 

Den endelige feature blev gennemarbejdet i skrivegruppen med responsspørgs-
mål som var stillet af læreren. 

 
Elevernes vurdering af dette forsøg var positiv. De udtrykte i logbogen at de havde 
lært at arbejde med skriveprocessen og med deres sprog. 

Dette forløb fik stor betydning for resten af deres skrivearbejde i gymnasiet. De 
havde lært at man kunne forbedre sit sprog, de havde fået respekt for arbejdet med 
skriveprocessen, og de turde langt mere. Flere af eleverne indgik i arbejdet med 
skolens blad resten af deres gymnasietid. 

Udadtil fik avisforløbet også en effekt – det blev således omtalt i en stor artikel 
i Dagbladet. Artiklen beskæftigede sig med den ny skrivepædagogik og interviewede 
eleverne herom. Senere blev denne artikel årsag til en artikel i ”Avisen i Undervis-
ningen” om forløbet. 
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Danskopgaven i slutningen af 1.g, fulgt op af en mundtlig årsprøve 
Forarbejdet 
Klassen skulle vælge et fælles overemne. Begrundelsen var at de skulle arbejde i 
skrivegrupper, og at der skulle være mulighed for at læse et fælles basisstof først. 

Klassen valgte overgangen fra 1970 til 1980. Basisarbejdet var læsning af få 
repræsentative tekster samt TV's Bazar-udsendelse med Strunge, Tafdrup, Bjørnkær 
og Baidel. 

Hver elev skrev nu i logbogen hvad han eller hun havde lyst til at arbejde med. 
Ud fra dette blev de fordelt i skrivegrupper. 

 
Problemformulering 
I skrivegrupperne skrev de sig frem til en problemformulering. Skelettet var således: 

• Jeg har den ide, at... 
og jeg vil nu undersøge... 

eller: 
• Jeg sidder og spekulerer på... 

Det krævede mange forsøg at nå frem til den endelige problemformulering. Også her 
brugte de logbogen. Dernæst fordelte de arbejdet mellem sig. Nogle grupper fandt ud 
af at arbejde sammen om de forskellige kapitler (som dog altid blev skrevet af én 
person), andre var mere løst integreret og havde blot en fælles indledning og afslut-
ning. 

 
Opgaveugen 
I danskopgaveugen havde de daglige konsultationer med læreren (tiden var fastlagt 
på forhånd). Men derudover coachede de og gav hinanden respons efterhånden som 
de fik skrevet noget ned. 

 
Den mundtlige årsprøve 
Til den mundtlige årsprøve fik vi 2 dage. 

Forberedelsen bestod i at 2 grupper læste hinandens opgaver igennem med 
henblik på at give respons. Hertil var udleveret et responsark ca.1 uge før. 

Første dags formiddag satte de to grupper sig over for hinanden og gav respons 
i løbet af formiddagen. Dernæst fik grupperne udleveret lærerens kommentarer til 
deres opgave, suppleret med spørgsmål til dem som de skulle forberede sig på til 
næste dag. 

Andendagen kom de gruppevis ind og kommenterede deres opgaver. Nogle fik 
derved hævet deres karakter, andre beholdt den eller gik lidt ned. Læreren gav dem 
begge karakterer med begrundelser, men endte med én samlet til hver gruppe. I et 
enkelt tilfælde fik hvert enkelt gruppemedlem forskellig karakter. 

 I deres evalueringer udtrykte de at de havde fået meget ud af arbejdet med 
problemformulering og med at skrive en faglig rapport. Både i historieopgaven og i 
den større skriftlige opgave kunne de anvende problemformuleringsteknikken. 
Mange brugte også logbogen systematisk i førskrivningsfaserne til den større skrift-
lige opgave. 
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Faglig formidling i forbindelse med det mundtlige arbejde 
I 2.g havde klassen et forløb om folkeeventyr, og i den sammenhæng skulle vi arbej-
de med genren "faglig formidling". Eleverne havde fra 1.g-forløbene om nyheds-
formidling og faglig formidling kendskab til hvordan man henvender sig til et publi-
kum der forventer en bestemt formidlingsform. Også i 2.g skulle der skrives til en 
bestemt adressat, og her blev bladet Samvirkes læsere valgt fordi de udgør en ret 
bred gruppe, og fordi bladet har lagt sig fast på en populærvidenskabelig 
formidlingsform der stiller krav til både kvaliteten af det faglige indhold og til det 
skrevnes læsbarhed. For at få kendskab til den populærvidenskabelige genre startede 
vi med at læse artikler fra Samvirke der var ukendt for de fleste elever. 

 
Udarbejdelsen af opgaven skulle tilfredsstille forskellige mål:  

• den skulle støtte tilegnelsen af faglig viden om folkeeventyr 
• den skulle tvinge til overvejelse over genrevalg og -krav 
• den skulle gøre en personlig fortolkning af Prins Hvidbjørn meningsfuld 

ud over det personlige udbytte, for tolkningen skulle formidles til en 
defineret, omend fiktiv, læsergruppe 

• den skulle give eleverne lejlighed til selv at vælge vinkel på fremstillingen 
• den skulle tvinge til koncentration i fremstillingen, for som det fremgår af 

opgaveformuleringen, havde opgaven krav om både et minimum og et 
maximum-omfang. 

 
Desuden skulle klassen gennem arbejdet med artiklen blive bedre til at arbejde med 
ide og struktur (gennem mind-maps), og de skulle trække på hinandens kompetencer 
gennem en responsrunde som de fik lærervejledning til (se nedenfor: ”Respons på 
artikel til Samvirke om ”Prins Hvidbjørn”). Opgaven indeholdt desuden to afleverin-
ger: første gang et udkast afleveret til mig og leveret tilbage med grundige kommen-
tarer, men uden karakter, og derefter en endelig aflevering som resulterede i en 
karakter. 

 
Opgaven lød: 

 
 
I skal skrive en præsentation af eventyret "Prins Hvidbjørn" til Brugsens blad 
Samvirke. I præsentationen skal der på en eller anden måde indgå en fortolkning af 
eventyret. 

Jeres artikel er del af en større serie bladet er i gang med, om "de folkelige 
genrer". Der har tidligere været  artikler om folkeviser og om eventyret Tornerose. 
Redaktionen har stillet 3 - 4 sider à 2000 enheder (dvs. både bogstaver, tegn og 
mellemrum) til jeres rådighed - der skal være mindst 3 sider tekst, men evt. kan I 
desuden anbringe en mindre illustration. 

Om læserkredsen har Samvirke sagt at bladet henvender sig til et bredt udsnit 
af befolkningen, med oplysende artikler af ganske vist populærvidenskabelig art, 
men på et vist sagligt og indholdsmæssigt niveau. 
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Det er op til jer selv at vælge overskrift og vinkel på jeres fremstilling. 
Det vil være en god ide at skaffe et eksemplar af Samvirke. 

 
Arbejdsmaterialet s. 12-16 handler om eventyr. Skim det igennem, og læs det igen 
hvis der er noget I synes I kan bruge. Jeg vil råde jer til ikke at bruge aktantmodellen 
i jeres præsentation - med mindre I da er meget fortrolige med den. 
Arbejdsprocedure: 
• Mind-map forberedes, medbringes og diskuteres d.28.9., arbejdet med 1.udkast 

begyndes i timen. 
• 1.udkast medbringes d. 30.9. og diskuteres i responsgrupper. 
• 2.udkast afleveres til mig d. 5.10.  
• I får 2.udkast tilbage med min respons inden efterårsferien. 
• Den endelige version afleveres d.28.10.94. 
   

 
 

Eleverne fik til responsarbejdet udleveret følgende instruktion og responsspørgsmål: 
 

 
Respons på artikel til Samvirke om “Prins Hvidbjørn" 
Der er to muligheder for respons nu: mundtlig eller skriftlig respons. Den elev der 
starter responsrunden, er den hvis fornavn har det "laveste" bogstav i alfabetet. Derpå 
går man med uret. 
1. Hvis I har skrevet meget, kan det blive nødvendigt med skriftlig respons. Det vil 

sige at I på skift i responsgruppen læser hinandens udkast og tager notater til det I 
vil sige. Når I alle har taget notater til alle de andres udkast, tager I en runde hvor 
I én ad gangen først læser op på skift hvad I har af kommentarer til A's tekst, 
derpå på skift kommenterer B's tekst og så fremdeles. Den der får respons, skal 
notere ned hvad der bliver sagt, og må som sædvanlig ikke diskutere responsen. 
Hvis I vil diskutere, så gør det når hele responsgivningen er slut. 

2. Hvis I kun har 1-1,5 side, så kan I bruge mundtlig respons sådan som I har prøvet 
det før. Hver læser sin tekst op 2 gange, de andre noterer ned imens. Når man har 
læst op to gange, læser de andre deres kommentarer op, og skribenten noterer dem 
ned. 

 
Responsspørgsmål 
Hvis skriveren har noget han/hun gerne vil have respons på, kan han sige det (fx 
noget om slutningen, ordforrådet, indgangen osv. osv.). Ellers tager vi her: 

 
Respons på indhold og struktur - og et enkelt spørgsmål om sprog 
1. Hvad er hovedindholdet i det skrevne? 
2. Peg på noget du synes er godt i det skrevne? (Vær konkret). 
3. Er der sammenhæng mellem afsnittene? 
4. Er der en overordnet ide med det skrevne - kan du sammenfatte den i få ord (jf. 

spørgsmål 1)? 
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5. Rammer artiklen, også sprogligt, læsergruppen? 
6. Hvis der er en overskrift, giver den så et relevant fingerpeg om hvad artiklen 

handler om - og giver den lyst til at læse artiklen? 
7. Får læseren udbytte af at læse artiklen - bliver man klogere og/eller får man lyst til 

at læse mere? 
8. Giv et forslag til forbedring. 

 
Responsgrupper - husk at der er ca. 8 minutter til hver person i gruppen. Udnævn én 
til at være ansvarlig for at tiden holdes. Kan I ikke blive enige om en tidtager, så 
træk lod. 
 
 
Da arbejdet var slut, blev arbejdsprocessen og elevernes udbytte evalueret i 
logbogen. Eleverne syntes generelt at det var svært at analysere Prins Hvidbjørn, 
men sjovt at arbejde med genren.  

Vi brugte følgende evalueringsark: 
 

 
Evaluering af arbejdet med artikel til Samvirke, sept. 1994 
1. Hvordan var det at arbejde med coaching? Var du tilfreds med dit udbytte? 
2. Hvad var efter din mening årsagen til det udbytte du fik? 
3. Kunne du bruge noget fra arbejdet i dobbelttimen i onsdags (coaching, klassesnak 

om Prins Hvidbjørn, udkast) i dit videre arbejde med artiklen? 
4. Hvor lang tid har du brugt derhjemme på at lave det første udkast som du brugte 

til responsen i onsdags? 
5. Hvad vil du forbedre en anden gang (skriv gerne et par kommentarer): 

- Hjemmeforberedelsen omkring mind-map? 
- Din indsats omkring coaching? 
- Udarbejdelsen af det første udkast?  

6. Havde du glæde af responsen sidst - hvordan/hvorfor/hvorfor ikke? 
7. Hvordan fungerede din responsgruppe? 
8. Hvordan synes du vi skal løse problemet med grupper der ikke fungerer? Eller 

med nogen der aldrig fungerer i grupper? 
9. Andre kommentarer, fx til arbejdet eller arbejdsformen i det hele taget. 
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Tværfaglig skrivning om atomkraft 
I 2.g hvor den skriftlige arbejdsbyrde er stor, kombinerede vi skrivning med en fysik-
rapport. 

I fysik havde klassen gennemgået atomkraft, besøgt Risø og Barsebäck og 
skulle på den baggrund skrive en rapport om en atomreaktor. I dansk skulle eleverne 
bygge på deres erfaringer dels med at skrive journalistik og dels med danskopgaven 
som en sagligt informerende genre.  

Fysiklæreren stillede de indholdsmæssige krav, og dansklæreren opstillede de 
formidlingsmæssige rammer for opgaven. De skulle formidle deres fysiske viden 
oplysende og sagligt og samtidig letlæst som en naturvidenskabelig artikel i en avis. 
Opgaven lød sådan: 

 
 
Skriftlig opgave i dansk og fysik  
Emne: Sikkerheden på en atomreaktor 
Du skal beskrive hvordan en atomreaktor virker. I din beskrivelse skal der indgå 
facts om reaktoren fra jeres besøg på Barsebäck og Risø og fra det læste stof. 
Desuden skal du beskrive og diskutere sikkerhedsforholdene omkring en 
atomreaktor. 
Form: Besvarelsen skal formes som en sagligt informerende avisartikel om natur-
videnskab - dvs. den skal både være letlæst og skrevet så læsere uden forudsætninger 
kan forstå den, og samtidig skal den være oplysende. 
Artiklen kan fx stå i den sektion i et dagblad der behandler naturvidenskabelige 
emner (som Vid og sans  i Politiken). 
Du skal altså tænke på hvordan du pædagogisk og enkelt formidler din viden. 
Og du skal tænke journalistisk: lav en rammende overskrift (rubrik), en manchet om 
emnet, korte afsnit med mellemrubrikker.  
Gør meget ud af indgang og udgang. Indgangen skal fange og fastholde læseren. Og 
udgangen er det som læseren husker bedst. Indgangen kan fx være et billede, en 
scene, et replikskifte.... 
Omfang: 1-1,5 A4 side skrevet på maskine. Og ikke længere! 
 

 
Pointen med denne opgave var dels at bearbejde stoffet så det kunne forstås af læsere 
uden forudsætninger, dels at stoffet skulle koges ned til artikelform. 
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Integration af mundtligt og skriftligt i hele forløb  
Med to forløb - et miniforløb og et forløb i periodelæsning - vil vi vise hvordan man 
kan integrere det mundtlige og skriftlige arbejde og indbygge progression. 

Miniforløb om “Emilie Grüen” 
Som det fremgår af forløbsoversigten (se ”Psykoanalyse og tekstlæsning” s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter.), er Kampmanns “Emilie Grüen” den første tekst 
i et forløb om psykoanalyse og psykologisk læsning.  

Til den første dobbelttime skulle eleverne som lektie blot læse teksten 
igennem. Som disposition for timen valgte vi strukturen: Hvad handler teksten om 
(indholdsanalyse)? Hvad gør teksten for at formidle budskabet (formanalyse)? 

I den første time udarbejdede eleverne to og to mindmaps med udgangspunkt i 
Emilie Grüen: hvad siger teksten om hende? Derefter fulgte en opsamling hvor grup-
perne supplerede hinanden, og efterhånden voksede et fælles mind-map - med mange 
rettelser - frem på tavlen. Hovedgrenene i mind-mappet blev moderen, brevene og 
haven mens de øvrige elementer (maleriet, arbejdet, rejsen...) blev nævnt i diskussio-
nen, men ikke markeret på tavlen. Ved timens slutning var eleverne, uden et psyko-
analytisk begrebsapparat, nået frem til en nuanceret forståelse af hovedpersonen. 

Den anden time satte fokus på formsiden. Vi tog udgangspunkt i mind-mappet: 
Kunne det ikke lige så godt være forarbejdet til en lægejournal om en person der var 
blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling? 

Det gav afsæt for en diskussion af novellen som genre. Hvad gør Kampmann 
for at give os oplevelsen af at møde et menneske indefra og ikke blot se hovedperso-
nen som et psykiatrisk tilfælde? Hvordan skaber han spænding i forløbet? Ivrig 
diskussion om komposition, fortæller, synsvinkel, fremstillingsformer hvor jeg 
supplerede med begreberne når eleverne formulerede deres iagttagelser. 

Eleverne fik udleveret et stileoplæg med tre meddigtningsopgaver i relation til 
“Emilie Grüen”. Til den følgende time skulle de vælge opgave og tænke på en ide - 
evt. flere ideer. Stileoplægget lød: 

 
 
Skriftlig dansk - Afleveres mandag den 9. september 
Meddigtning i forbindelse med “Emilie Grüen” 

Du skal besvare en af følgende opgaver: 
Opgaverne skal skrives med tekstbehandling. 
Omfang : ca. 2 sider 
 

1) Fru Maltesen har på vej til kontoret mødt mælkemanden. Han har fortalt hvordan 
han fandt Emilie Grüen. Hun kommer oprevet ind på kontoret hvor kontorist 
Sørensen og frøken Jensen allerede sidder ved deres skriveborde. Beskriv scenen. 
Gør den levende ved 
a)  at bruge karakteriserende konkrete detaljer 
b)  at veksle mellem de forskellige fremstillingsformer.  
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2) Hvordan forestiller du dig Emilie Grüens barndom/opvækst har været? Skriv om 
en episode i hendes barndom eller tidlige ungdom så læseren får en klar fornem-
melse af at de opvækstbetingelser du beskriver, er karakteristiske for hendes tidli-
ge liv. 
Du skal benytte samme sprogtone og stil som Kampmann og tænke på at skabe 
liv og variation i teksten. 

  
3) Hvordan forestiller du dig "Emilie Grüen" kunne fortsætte? Skriv en fortsættelse 

på historien. Prøv om du i din fortsættelse kan fange den sprogtone og stil 
Kampmann har brugt.  

  
 

Alle tre meddigtningsopgaver stiller som det fremgår, krav om “liv i teksten”. 
Eleverne skulle være opmærksomme på at veksle mellem fremstillingsformerne og 
gennem den konkrete detalje vise hvad Kampmann illustrerer i sin novelle. 

I timen repeterede vi fremstillingsformerne, og eleverne fandt eksempler i 
“Emilie Grüen”. Herefter fulgte en “del-og-stjæl”-runde hvor hver elev gav sin 
bedste ide til opgaven.  

Til den næste time skulle de medbringe første udkast. 
 

Denne time blev helliget “den sigende detalje”. En elev læste sit udkast højt for 
klassen. Derefter coachede jeg eleven og vægtede her hvordan man kan vise gennem 
den sansede iagttagelse: jeg spurgte fx til farven på moderens kjole, hvordan den 
sidder på kroppen, hvordan kraven ser ud, hvor langt den går ned på benene etc. 
Frem i klasseværelset trådte den stramme, strenge, autoritære moder. Ideen var at 
lade min coaching af den ene elev fungere som en model for klassen, og bagefter gik 
eleverne så to og to i gang med at coache hinanden og mane stuen, missionsmødet, 
kontoret, nabokonen ... frem. 

Camilla L., hvis opgaver indgår i vores stileanalyse (s. Fejl! Ukendt 
argument for parameter. ff), lader Emilie formidle moderens personlighed således: 
Hun stod altid der ved komfuret med sin ranke ryg, og hendes lange grå hår var altid 
sat op i en stram knold. 

Eleverne var nu klar til at skrive andet udkast. 
 

Tilbageleveringen af stilene formede sig således: Timen startede med en læserunde 
med  “godbidder” fra hver enkelt af sansede detaljer eller dynamisk vekslen mellem 
fremstillingsformerne. Eksemplerne havde jeg valgt ud og markeret i elevernes stile. 
Læserunden  gav oplevelsen af hvor mange muligheder der er for at løse opgaverne, 
og af at hver enkelt har givet et kvalificeret bud. 

Herefter fik eleverne udleveret et ark med vurderingskriterier der relaterede til 
kravene i stileoplægget og til kommentarerne i stilene: 
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Skriveopgaver om “Emilie Grüen” 
Mine kriterier for retning og bedømmelse  
Indhold: 
Passer historien med novellens billede af Emilie Grüen? 
Hænger historien godt sammen i sig selv? 
Får personerne liv, træder de i karakter for læseren? 
Form: 
Er historien overbevisende i fortælleteknik og stil? 
Er der umotiverede brud på den valgte synsvinkel? 
Er der konkrete detaljer der viser miljø, personer osv? 
Er der variation i fremstillingsformerne? 
Sprog: 
Sætningsfejl? 
Stavefejl? 
Kommafejl? 
 

 
Formålet med arket med vurderingskriterier var at hæve kommentarerne ud over det 
individuelle vilkårlige og fastholde eleverne på en metabevidsthed om læringsmål. 
Denne metabevidsthed fik de så lejlighed til at udtrykke og reflektere over i den 
følgende og afrundende evaluerings-skrivning: 

 
 
Logskrivning om opgaven til mandag den 23.9. 
1) Kunne du lide at skrive opgaven? 
2) Hvordan var din skriveproces? 
3) Havde du glæde af timen med ”del-og-stjæl”-runden om ideer? Konkret hvordan- 

hvordan ikke? 
4) Havde du glæde af klassens reaktioner på Brians stil - af coachingen på hans 

1.udkast bagefter? Konkret hvordan- hvordan ikke? 
5) Hvordan synes du selv du fungerede som coach? 
6) Hvad siger du til mine kommentarer og den karakter du har fået? 
7) Andet? 
 

 
Evalueringsskrivningerne viste at eleverne havde fået skærpet deres bevidsthed over 
for retoriske virkemidler. Særlig spændende havde det været at opleve hvordan de 
kunne få personerne til at leve gennem den konkrete detalje; her fremhævede de 
specielt model-coachingen som øjenåbner. 

 
 
 
 
Psykoanalyse og tekstlæsning 
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Møde med litteratur der er inspireret af psykoanalysen 
Kampmann: Emilie Grüen  (dobbelttime)  
Hvad teksten siger (tolkning) og hvad teksten gør (struktur og fortælleteknik)  
1. Gelsted: Mennesket  (enkelttime) 

Vise sin tekstoplevelse i en tegning og forklare den. Freuds personlighedsmodel. 
Skriftlig opgave udleveres - tænk på en ide til næste gang. 

Fordybelse i Emilie Grüen både på indholds- og fortælleteknisk plan gennem en 
individuel meddigtningsopgave  
2. Opvarmning til skriftlig meddigtningsopgave om Emilie Grüen  (dobbelttime) 

Fremstillingsformer præsenteres, eleverne finder eksempler i Emilie Grüen. Ide-
arbejde med opgaven: ”del-og-stjæl”-runde. Til næste time: skriv udkast. 

3. Coaching af udkast med fokus på at vise gennem den konkrete detalje  (enkelt-
time) 
Lærercoaching af en elev. Derefter parvis coaching. 
Evt. respons organiseres af eleverne selv, respons fra læreren kan fås efter aftale. 

Teori om psykoanalysen 
4. Thyregod: Freud og psykoanalysen  (dobbelttime) 

 Pararbejde om hvordan de freudianske begreber kan relateres til Emilie Grüen. 
Opsamling og gennemgang af personlighedsmodellen og driftsdynamikken. 
Gennemgang af børns seksuelle udvikling. Reaktioner og diskussioner. 

Folkeeventyr læst psykoanalytisk 
5. Rødhætte  (enkelttime) 

Åbningsskrivning: Hvad gør Rødhætte næste gang hun går i skoven?  Runde. 
Læreroplæsning af Erich Fromms psykoanalytiske tolkning. Reaktioner og 
diskussion. Lærerspørgsmål: hvorfor har folkeeventyrene kunnet overleve i vores 
kultur gennem så mange år? 
Aflevering af skriftlig opgave. 

Tilbagelevering af skriftlige opgaver (+ Tornerose (dobbelttime)) 
6. Læserunde med godbidder i elevernes stile (lærerudvalgt med fokus på at vise 

gennem den karakteristiske detalje eller på dynamisk vekslen i 
fremstillingsformer). Udlevering af ark med vurderingskriterier som relaterede til 
kommentarerne i stilene. På samme ark spørgsmål til evalueringslogskrivning om 
opgaven. 
Tornerose. Klassen havde desuden fået en introduktion til folkeeventyret som 
selvstændig læsning. 
Tre spørgsmål på tavlen: Torneroses historie - hvad handler den om? Mænd og 
kvinder i eventyret? En psykoanalytisk tolkning? 
Klassen opdelt i tre dele som fik til opgave at diskutere hver sit spørgsmål parvis 
i 5-10 minutter. Opsamling. 
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Afsluttende billedlæsning - kunstens evne til at give psykologisk indsigt  
7. Gabi Sanft-tegninger (enkelttime) 

Åbningsskrivning: Tre spørgsmål til billederne. Smågrupper: diskussion af 
spørgsmålene. Opsamling: hvad billederne siger (ondskaben) og hvad billederne 
gør (detaljerne i tegningerne der afslører frustrationerne bag ondskaben, under-
trykkelsen). 

   
 

Periodeforløb 
Tidligt på skoleåret valgte eleverne mellem tre perioder: romantikken, det moderne 
gennembrud og mellemkrigstiden. Valget faldt på det moderne gennembrud, perio-
den 1870-1900. 

 
Indtil efterårsferien havde vi arbejdet med at udvikle hvad man kunne kalde en 
metodemæssig forforståelse, der konkret udmøntede sig i to mere eller mindre 
integrerede forløb: “Psykoanalyse og tekstlæsning” (se ovenfor) samt et historisk 
billedanalyseforløb. 

Hensigten med forløbene var at udstyre eleverne med konkrete arbejdsredska-
ber og opbygge psykologisk, symbolsk og historisk viden og forståelse i forhold til 
den følgende periodelæsning. 

Specielt den historiske bevidsthed er central. Har eleverne ikke forståelsen af 
det historiske rum, bliver det fiktive univers ikke levende, og romanfigurerne kan 
ikke forstås på deres egne præmisser. 

De to indledende forløb strakte sig over et par måneder og fungerede altså som 
førlæsningsaktiviteter inden fordybelsen i den følgende periodelæsning. 
 
 
Oversigt over hele periodeforløbet 
Metodemæssig forforståelse: 
⇒ konkrete arbejdsredskaber 
⇒ psykologisk, symbolsk og historisk viden og forståelse 
Forløb: 
Psykoanalyse som læsemåde 
Historisk billedlæsning 
Periodelæsning:  
Førlæsningsaktiviteter / forforståelse 
Overblikslæsning 
Fordybelse 
Efterbearbejdning: 
⇒ evalueringsskrivning 
⇒ periodestil 
⇒ årsprøve 
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Selve periodelæsningen blev struktureret efter samme hovedprincip: førlæsnings-
aktiviteter - overblikslæsning - fordybelse - efterbearbejdning. 

Førlæsningsaktiviteterne og overblikslæsningen bestod her i at aktivere elever-
nes eksisterende kundskab og viden og opbygge ny kundskab for at forbinde det, 
eleverne allerede vidste om perioden, med det de havde brug for at vide for at kunne 
forstå en bestemt tekst. 

Og ligesom psykoanalyse- og billedlæsningsforløbet skulle give eleverne en 
metodemæssig forforståelse, skulle førlæsningsaktiviteterne og overblikslæsningen 
udstyre eleverne med en periodemæssig forforståelse.  

Opbygningen af forforståelsen i forhold til perioden var af både affektiv og 
kognitiv karakter. 

Stoffet og arbejdsmåderne spændte fra at arbejde med billeder, musik, møde 
med hverdagsliv (ekskursion til Nationalmuseets Klunkehjem og Arbejdermuseet) til 
elevforudsigelser om teksten, stillen spørgsmål, meddigtningsopgaver og journali-
stisk skrivning om dagligdagen i arbejderklasse og borgerskab.  

 
Jeg vil knytte tre kommentarer til denne del af forløbet. 
Den første kommentar knytter sig til begyndelsen af forløbet.  

Som det fremgår af  ”Overblik over introduktionslæsning til periode” (s.Fejl! 
Ukendt argument for parameter.), startede klassen med at se på hvad den nye 
litteratur reagerede mod, og forløbet åbnede med et romantisk stykke musik: Berlioz’ 
“Symphonie phantastique”. 

Instruktionen til eleverne lød: ”Lyt til musikken og noter de stemninger og 
følelser den afsætter hos dig”. 

Elevkommentarerne var i store træk således: ”i starten tungt, mørke klange, 
dystert - en stræben opefter - på vej mod lysere toner og så falder musikken ned igen 
- bliver langsommere - det ender med et brus - med lette instrumenter og høje klare 
toner”. 

Herfra gik vi videre til leksikonartiklen fra Litteraturhåndbogen om romantik-
ken, og eleverne havde nu “briller” til at læse Friederichs billede: “En vandrings-
mand” og kunne ubesværet finde paralleller mellem musikoplevelse og billede. 
Samtidig havde de fået et første fundament om romantikken. 

 
Den anden kommentar knytter sig til Pontoppidan: “En vandringsmand/Under åget” 

Som lektie havde eleverne fået udleveret den første side der som bekendt 
beskriver forholdene på landet inden landboreformerne. Deres opgave var at under-
strege de ord de ikke kendte, og give et bud på hvordan historien ville fortsætte. 

Opgaven viste hvor vigtigt det er at tjekke forståelse via gloseforståelse. Nogle 
af de gloser eleverne ikke kendte var fx: Hovmarker, vinternøgne Tomter, Træ-
hesten, Nådigfruerne, Hjul og Stejle. I forbindelse med beskrivelsen af landproletari-
atet fik nogle elever læst udsagnet “med utøj” - “bøjet af værk” som at de stakkels 
mennesker sad uden tøj på og bøjet over et håndværk. 

Og senere da vi sammenlignede landproletariatets forhold før og nu ud fra den 
føde de fik (før: vallesøbe og havregrød - nu: kartoffelmad og brændevin), konklude-
rede eleverne at “de har da fået det bedre”! 
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Den tredje kommentar knytter sig ikke til en bestemt tekst, men drejer sig om at lære 
eleverne forskel på en naturalistisk og impressionistisk skrivemåde - indefra - via 
kopiering. 

Klassen blev delt i to halvdele hvor den ene gruppe fik udleveret den første 
side af J.P.Jacobsens  “Marie Grubbe” og den anden gruppe første side af Herman 
Bangs “Ved Vejen”. Eleverne skulle undersøge hvad der var karakteristisk for 
teksternes skriftbillede/typografiske opsætning, sætningstyper og -længder, 
dominerende ordklasser, forløb i teksten/opbygning, fremstillingsformer, synsvinkel, 
fortællertype, fortællerholdning. 

Disse karakteristika blev systematiseret på tavlen i to søjler. Opgaven lød nu: 
“Vælg tre typiske træk ud fra den ene eller anden skrivestil og skriv en lille historie 
hvor du anvender dem. Du kan hente inspiration til en ramme for historien i vores 
besøg på Arbejdermuseet og Klunkehjemmet”. 

Besvarelserne blev bearbejdet i klassen umiddelbart efter. Eleverne læste højt 
for hinanden to og to, og kammeraten skulle i sin respons tage stilling til: Hvilken 
skrivestil har forfatteren valgt? Hvilke træk har forfatteren benyttet? Peg på det mest 
vellykkede sted - giv et forslag til forbedring. 

Denne skriveøvelse blev ikke bedømt. Historierne blev hængt op på klassens 
opslagstavle, og der var mange vellykkede bidrag: tjenestepigens oplevelse af efter-
middagsvisitten hos grossererfrue Rudolph Christensen, scenen fra middagsbordet i 
arbejderfamilien hvor faderen kommer fuld hjem, glædespigens konfrontation med 
politibetjenten en sen nattetime - for blot at nævne nogle eksempler. Elevernes skriv-
ninger viste klart forståelse for forskellene på de to skrivemåder, beherskelse af 
tekniske virkemidler og ikke mindst skrivelyst. 

 
Følgende arbejdspapir blev udleveret til eleverne som åbning til fordybelsesfasen: 

 
 
Tekster læst som introduktion til perioden 
Hvad reagerede den nye litteratur imod? 
Tekster: 
Berlioz: Symphonie fantastique  
Friederich: Vandringsmanden over tågehavet 
H.C.Andersen: Klokken og J.P.Jacobsen: To verdener 
To bondebilleder:  
P.J. Larsen: Billede af Livet i en sjællandsk Bondegaard ved Middagstid, 1852 
H.A. Brendekilde: Udslidt, 1889 

Teori: 
Litteraturhåndbogen: Romantik 
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Præsentation af perioden 
Ekskursion til Arbejdermuseet og Klunkehjemmet 
Tekster: 
1. Borgerskab:  

Herman Bang: Tine 
2. Arbejdere:  

Louis Pio: Den nye samfundsbygning 
3. Bønder:  

Pontoppidan: En vandringsmand 
4. Køn og seksualitet:  

Amalie Skram: Forrådt 
Teori: 
Pil Dahlerup: Gennembrudsnoveller, Efterskrift:  
"Det moderne", "De moderne årsagsforklaringer", "Den moderne litteratur", "Det 
moderne klassesamfund", "Det moderne kønssamfund". 
Litteraturhåndbogen: Impressionisme 
 
Overvej følgende spørgsmål - noter dine svar i stikordsform: 
1. Hvilket af de 4 hovedområder kunne du tænke dig at gå i dybden med? 
2. Hvad kunne du specielt tænke dig at vide mere om inden for dit område? 
3. Hvordan sikrer vi at grupperne kommer til at fungere? (sammensætning? størrel-

se?) 
4. Hvordan skal den enkelte gruppe formidle sine analyseresultater videre til de 

andre grupper, så alle får styr på de 4 hovedområder? 
5. Hvor lang tid skal gruppearbejdet vare? 
6. Hvilken rolle skal jeg have? 
 

 
Fordybelsesfasen  
Fordybelsesfasen organiserede vi som et længerevarende gruppearbejde med 
udgangspunkt i kernetekster fra perioden tematisk sammenstillet i de fire centrale 
temaer oversigtslæsningen havde præsenteret eleverne for. Eleverne valgte sig ind på 
det tema de var mest interesserede i at gå videre med, diskuterede sig frem til 
principper for gruppedannelse, gruppearbejdets tidsmæssige omfang, måden resulta-
terne skulle formidles på, samt til hvilken rolle jeg skulle have. 

Klassen valgte at resultaterne af arbejdet skulle formidles på to måder: for det 
første skulle hver gruppe - om deres område - udarbejde et teoripapir som resten af 
klassen skulle kunne bruge som repetitionspapir i en eksamenssituation (Hvad er “et 
must” at vide om Sædelighedsfejden?) For det andet skulle gruppen lave en skriftlig 
analyse hvor den ene tekst blev grundigt behandlet mens den anden blev brugt 
perspektiverende. De skriftlige produkter havde alle læst til den time hvor gruppen 
fremlagde analysen mundtligt og perspektiverede med teoripapiret. 

 
Efterbearbejdningen af periodelæsningen indeholdt tre momenter: en evaluerings-
skrivning, en periodestil og en årsprøve. 
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Evalueringsskrivningen 
 
Evaluering af periodelæsningen 
Vil du svare på disse spørgsmål så omhyggeligt som muligt i logbogen: 

Fagligt udbytte: 
1. Hvordan har dit faglige udbytte været både i forhold til dit eget hovedområde og i 

forhold til de andre gruppers hovedområde? 
2. Hvad har du lært? 
3. Har du overblik over perioden? 
4. Er der stof du ikke har styr på? 
5. Hvilke tekster vil du fremhæve som specielt gode/dårlige? Begrund dit svar. 

Planlægning af forløbet: 
Vi har arbejdet med periodelæsningen i fire faser: Først så vi på hvad den nye littera-
tur reagerede på, og skaffede os på den måde en baggrundsviden. Derefter lavede vi 
en overblikslæsning og så på temaer og skrivemåder i den nye litteratur. Denne del 
blev fulgt af en fordybelsesfase (de 4 centrale temaer i grupperarbejdet), og endelig 
repeterede vi skrivemåderne. 
6. Hvordan har den opbygning af forløbet fungeret for dig?  
7. Vil du knytte en kommentar til hver af de 4 faser. 
8. Kan planlægningen af periodelæsning blive bedre? 

Gruppearbejdet: 
9. Hvordan fungerede din gruppe generelt? 
10. Hvad synes du om  

- den fælles planlægning af gruppearbejdet i klassen? 
- selve arbejdet med teksterne - herunder min rolle? 
- den mundtlige fremlæggelsen i klassen samt teori- og analysepapirerne? 

Mine spørgsmål: 
11. Hvad synes du om min måde at spørge på i timerne? Skal jeg spørge anderledes 

og i givet fald hvordan? 

Egne mål: 
12. Slå tilbage i din logbog og find de mål du opstillede for dig selv i skriftlig og 

mundtlig dansk i begyndelsen af skoleåret. Har du flyttet dig - og i givet fald på 
hvilke konkrete punkter? 

13. Hvad vil du arbejde specielt med at blive bedre til i skriftlig og mundtlig dansk 
resten af skoleåret? 

 
Andre kommentarer og forslag til forbedringer: 
 

 
I evalueringsskrivningerne fremhævede eleverne specielt to ting ved forløbet. De var 
glade for at være blevet introduceret solidt til de centrale problemstillinger inden de 



Kapitel 4  Helheder og sammenhænge – forsøgsundervisningen gennem de tre år   77 

selv skulle beslutte hvilket tema de ville fordybe sig i under gruppearbejdet. De følte 
at de foretog et kvalificeret valg. 

Derudover pegede de på hvor tilfredstillende det havde været at fordybe sig i et 
bestemt emneområde - både teoretisk og litterært - og at der var afsat tid nok til det. 

 
Periodestilen 
Forløbet sluttede med en periodestil. Den skulle åbne med en lille fiktionsskrivning i 
enten naturalistisk eller impressionistisk skrivestil hvor eleverne skulle trække på de 
erfaringer de tidligere havde gjort i kopieringsøvelsen. Derudover skulle stilen træne 
eleverne i tre ting: 

• at skrive analyserende om tekster. 
• at overføre deres viden om tekster og periode til stilen 
• at træne metode.  
 

 
 
Dansk stil: Opsamling på periodelæsning 
I kan skrive alene eller to og to. 
Stilen afleveres tirsdag den 21.3.95.  
Omfang: ca. 4 sider per person (12-punktskrift - halvanden linjeafstand) 
Modtager: I skriver til kammeraterne i klassen. 
 
Opgaven skal indeholde: 
1. En lille fiktionshistorie som foregår i perioden, og som tager et centralt tema/en 

central konflikt op inden for perioden. Forfatterholdningen skal være naturali-
stisk, skrivestilen enten impressionistisk som vi så det hos Herman Bang, eller 
naturalistisk som vi så det hos I.P.Jacobsen. 
Omfang: max. 1 side. 
Denne historie må gerne fungere som åbner til den mere teoretiske del af 
opgaven så opgaven kommer til at hænge sammen. Det kunne fx være en ide at 
lade fiktionshistorien behandle den samme problemstilling som den tekst du 
vælger at analysere. Derfor behøver den heller ikke fylde en hel side. 

2. En analyse af en af teksterne nedenfor.  
I analysen skal indgå: 
Jeres første læseoplevelse af teksten: hvilken problemstilling behandler denne 
tekst? 
Hvad siger teksten om personerne, om deres baggrund og muligheder, om de 
problemer den handler om? I skal altså her finde de informationer frem der er 
vigtige i forhold til problemstillingen. 
Hvad gør teksten, dvs. hvordan har forfatteren valgt at fortælle den for at få 
teksten til netop at sige det den gør? Hvordan er den bygget op, gennem hvis øjne 
ser man begivenhederne og personerne, hvilke andre teknikker har forfatteren 
brugt? 
Er jeres første læseoplevelse blevet revideret - og eventuelt hvordan? 
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3. En sammenstilling af jeres tekst med en eller flere af de tekster vi har læst i 
fællesskab. 

4. En perspektivering til tiden. Dvs. I skal vise hvordan teksten er et produkt af sin 
tid i tema, i skrivemåde, i budskab. Her kan I støtte jer til teoripapirerne: Pil 
Dahlerups efterskrift og teoriafsnittene i Romantik og Realisme. 

5. I finder selv en titel på opgaven. 
 
Tekster:  
Henrik Ibsen: "Gengangere", Romantik og realisme, p. 116 
Henrik Pontoppidan: "Knokkelmanden", Romantik og realisme, p. 48 
J.P.Jacobsen: "Niels Lyhne", Romantik og realisme, p. 145 
Herman Bang: "Irene Holm", kopi 
Amalie Skram: "Karens jul", kopi 
 

 
Efter første udkast indlagde vi en responsrunde hvor eleverne hjemme skriftligt 
udfyldte responsark til to kammeraters udkast, siden formidlede deres respons 
mundtligt til kammeraterne. 

Responsarket lagde sig i sine kategorier nøje op ad opgaveformuleringens krav. 
Stilen fungerede altså som en faglig evaluering på flere niveauer hvor eleverne 

prøvede at realisere det de havde lært, i et individuelt produkt. Mange elever havde 
moret sig med fiktionsåbningen. De mest vellykkede besvarelser var de stile hvor 
eleven havde valgt at lade den konflikt der var central i hovedteksten, også være den 
centrale konflikt i fiktionsdelen. De fik således skabt en tematisk sammenhæng fra 
indledningen til selve tekstbehandlingen. De demonstrerede at de også kunne tænke i 
formidling. 

  
Årsprøve 
Til årsprøven i 2.g fik eleverne udleveret følgende arbejdspapir: 

 
 
Alternativ årsprøve i 2.y, 1995 
Teksterne til årsprøven udleveres i klassen mandag den 22.5. klokken 12.00 

Årsprøven skal bruges til at få repeteret de områder vi har beskæftiget os med i år. 
Se oversigten over tekster og teori. 
Rent praktisk vil årsprøven forløbe således: 
1. dag: fra 9 - 14 arbejdes der i grupper 
2. dag: fra 9 - 14 fremlæggelser, evalueringer fra de andre grupper og fra lærere. 
Hvordan forbereder du dig til årsprøven? 
• Gå listen over tekster og teori igennem. Sæt tekster, noter og udleverede papirer i 

orden således at tekster, noter og relevante papirer står samlet i emneområder. 
• Læs om emnerne i teorihenvisningerne, skriv stikordsark til dig selv om hvert 

område samt et par ord om de pointer der ligger i den/de tekster der hører til 
emneområdet. Det er nemlig de tekster jeg til studentereksamen skal finde 
paralleltekster til, så har du styr på dem, er du godt rustet. 
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For psykoanalysens vedkommende skal du have styr på de vigtigste psykologiske 
begreber, du skal kunne karakterisere eventyret som genre, og du skal kunne gøre 
rede for hvordan man kan læse eventyr psykologisk (Værums tekst). 
For billedanalyseområdet skal du have tjek på hvordan man laver en 
billedanalyse. 
I forbindelse med periodelæsningen skal du skaffe dig overblik over romantikken 
og naturalismen/det moderne gennembrud (se fx. Romantik og Realisme-indled-
ningen). Genlæs også jeres egne oversigtspapirer. 
For 90’erne skal du kunne tegne et billede af tendenserne i litteraturen og kunne 
gøre rede for “periferisme-begrebet”.  

• Læs det udleverede tekstmateriale igennem til årsprøven. Lav en hurtigskrivning 
på hver tekst: Hvad er det væsentligste i denne tekst? 

Hvordan forløber årsprøven? 
Den første dag arbejder grupperne med to opgaver:  
• Analyse og fortolkning samt perspektivering af teksten hvor  teksten sættes i rela-

tion til den tid den er skrevet i. Mens I laver analysearbejdet, skal I holde jer for 
øje at I har en modtagergruppe, nemlig jeres kammerater, som I skal formidle 
jeres resultater til, dvs. I skal også gøre jer overvejelser over hvordan og i hvilken 
rækkefølge I vil fremlægge jeres pointer. 

• Hver gruppe udarbejder en maskinskreven A-4 side om det emneområde/den 
periode teksten er fra. Her gælder de samme overvejelser som for tekstarbejdet: 
hvad er de centrale informationer om denne periode/dette emne, og hvordan skal 
vi formidle dem sådan at de andre i klassen kan have gavn af papiret, fx. som 
repetitionsark til studentereksamen ? Under dette arbejde er det selvfølgelig 
meningen at I bruger litteraturhistorien, noter, udleverede papirer eller søger 
informationer på biblioteket. Periodepapiret afleveres senest klokken 14.00. 

Den anden dag fremlægger grupperne deres analyse og fortolkning, får respons på 
indhold og formidlingen fra de andre grupper og fra lærerne der også kommenterer 
periode-/emne-papirerne. 

Hvordan bedømmes resultatet? 
Censor og jeg vil vurdere jeres præstation ud fra følgende kriterier: 
• arbejdsprocessen: planlægning, fordeling af opgaver, selvstændighed, samarbejde 
• skr. produkt: relevansen i indholdet, formidlingen 
• mdt. produkt: tekstforståelsen, grundighed, evne til at bevæge sig mellem det 

abstrakte og konkrete plan (dokumentation i teksten for tolkningerne), disponerin-
gen i fremlæggelsen. 

 
Eleverne fik til forberedelsen udleveret seks tekster der svarede til hvert af de områ-
der klassen havde arbejdet med i løbet af året. Alle skulle læse alle tekster. 

Den første dag arbejdede eleverne i grupper med den tekst de havde trukket. 
De analyserede teksten og producerede et teoripapir om fx romantikken.  

Den anden dag fremlagde grupperne på skift og blev eksamineret som til en 
mundtlig gruppeeksamen. Herefter fik den enkelte gruppe respons på analyse og 
formidling samt en kommentar fra lærerne til teoripapiret ud fra de vurderingskriteri-
er som eleverne var bekendt med fra arbejdspapiret til prøven.  
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Årsprøven lagde altså et lag til på periodelæsningen, nemlig det formidlings-
mæssige der blev vurderet både i teoripapiret og i den mundtlige fremlæggelse. 

Samtidig blev elevernes bevidsthed om de faglige krav skærpet endnu engang 
pga. de ekspliciterede vurderingskriterier. 
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Opvarmning til studentereksamensstilen 
Et 7-timers forløb som start i 3.g. 
I slutningen af 2.g havde eleverne stiftet bekendskab med den danske stil to gange - 
som almindelig afleveringsopgave i april og som årsprøvestil. 

Da klassen startede efter sommerferien i 3.g, var den altså blevet præsenteret 
for genren og de vurderingskriterier den danske stil bedømmes ud fra. Vi opererede 
med disse vurderingspunkter: 

• Ide og fokus som skal markeres fra starten 
• Rød tråd (ideen) som skal markeres undervejs i mellemrubrikker og 

indholdsmarkører (dvs. sætninger der forbinder afsnit og passager) 
• Overblik over relevante tekster (præsentation af teksterne når de 

dukker op) 
• Bredde og dybde i emnebehandlingen 
• Metode (fremsætte påstande/hypoteser og dokumentere dem, gælder 

såvel for analyse af tekster som for personlige kommentarer, vurde-
ringer, stillingtagen) 

• Indgang og udgang der binder opgaven sammen 
• Gør alt hvad der bliver forlangt i opgaveformuleringen 
• Korrekt sprog  

 
Arbejdet med den første danske studentereksamensstil i 3.g tilrettelagde vi som et 
eksemplarisk forløb således at eleverne derefter mere selvstændigt skulle arbejde 
med deres stile i 3.g. 

Som optakt til forløbet startede vi med en evalueringsskrivning der samlede op 
på erfaringerne fra 2.g-årsprøven. Logskrivningerne brugte vi til at opstille mål for 
skriveundervisningen generelt; samtidig formulerede den enkelte elev mål for sig 
selv: hvad skal jeg arbejde specielt med i mine stile? 

Gymnasieafdelingen udsendte i 1992 et hæfte om bedømmelseskriterier i 
dansk. Disse var eksemplificerede med tre autentiske stile fra studentereksamen maj 
1991 samt konkrete censorbedømmelser af og -kommentarer til de tre besvarelser. 

Klassen fik først de tre elevbesvarelser udleveret og skulle analysere og 
bedømme dem. Herefter inddrog vi de autoriserede bedømmelser og kommentarer. 
Endelig fik eleverne  hæftets indledende artikel om almene bedømmelseskriterier. 

Dette arbejde gav anledning til stor diskussion da klassens elever bl.a. lagde 
væsentlig større vægt på retoriske virkemidler end de autoriserede kommentatorer 
gjorde. Vi markerede i fællesskab på hvilke punkter klassens skriveundervisning 
havde vægtet anderledes end bedømmelseskriterierne afspejlede: de journalistiske 
virkemidler (rubrikker, sprog, indgang-udgang), retorik i almindelighed, skriveide 
som væsentlig kvalitetsparameter. Denne opstilling førte videre i en diskussion om 
almen skrivekompetence over for skrivekompetence rettet mod eksamenssituationen. 

 
Stilskrivning med tre responsrunder 
Eleverne fik nu udleveret et sæt studentereksamensopgaver. De skulle læse hæftet 
igennem, vælge opgave og finde frem til en skriveide efter de retningslinjer de havde 
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fået i forbindelse med den første studentereksamensstil i april i 2.g (de er gengivet i 
kapitel 7 s.Fejl! Ukendt argument for parameter. ff). 

I klassen fulgte en ”del-og-stjæl”-runde og en diskussion af skriveideerne ud 
fra de faglige krav der blev stillet i opgaveformuleringerne. I grupper udarbejdede 
klassen nu et responsark til indholdsrespons for hver af de syv opgaveformuleringer 
hæftet indeholdt. 

Responsarbejdet blev organiseret på den måde at hver elev gav to kammerater 
skriftlig respons på første udkastet ud fra responsarket. Jeg gav også respons, men 
kun på ét aspekt som den enkelte elev havde udpeget. 

Efter omskrivningen kom en anden responsrunde med fokus på struktur. Som 
støtte for denne runde fik eleverne gennemgået et notat om komposition i skriftlige 
opgaver: 

 
 
Komposition af skriftlige opgaver 
Teksten som helhed 

 
Kompositionsprincipper 
Der er nogle overordnede kompositionsprincipper som kan varieres på forskellige 
måder: 
Kronologi:  
Organisering efter tidsforløb. Bruges mest i fortællende prosa. 
Stedsplacering:  
Organisering efter skift i sted. Bruges også mest i fortællende prosa, fx rejsebeskri-
velser. 
Logik: 
Organisering efter fx årsag-virkning; sammenligning med ligheder og forskelle;  
kategoriseringer;  hypotese - beviser;  eksempler - konklusion. Det mest almindelige 
princip i faglige tekster. 
Væsentlighed: 
Det væsentligste først; alternativt det væsentligste sidst. 
 
Indholdsmarkører 
Den gode opgave støtter læserens overblik og forståelse af sammenhængen ved at 
bruge indholdsmarkører undervejs. De gør opmærksom på tekstens struktur, den 
røde tråd og forbindelsen mellem de enkelte afsnit.  
Mellemrubrikker er væsentlige indholdsmarkører. 
 
Men der er også andre signaler i teksten der binder den sammen: 

 
Markører af tekstens struktur 
Det er en god ide at angive planen eller strukturen i opgaven. Gerne lige efter at du 
har markeret ideen i indgangen.  
Også undervejs i teksten kan du markere struktur (“Ud fra denne kæde af argumenter 
kan jeg uddrage tekstens pointe”,  “Mens tekst A hævder xxx, tager tekst B det stik 
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modsatte standpunkt. Det vil jeg nu påvise.”). 
(NB Hvis opgaveformuleringen i et stilesæt lægger op til en bestemt komposition og 
du vælger at følge den, så virker det ret uoriginalt at gengive opgaveformuleringen 
for at markere planen for opgaven. I det tilfælde er det næsten bedre at lade være. ) 

 
Markører af den røde tråd 
Du skal signalere hvordan hvert hovedafsnit hænger sammen med din ide. 
Det kan du gøre eksplicit, altså ved formuleringer som:  “Og hvordan hænger dette så 
sammen med...?”, “Og hvad er så konklusionen på det?”.  
Men du kan også gøre det implicit ved at indlede afsnittet med en sætning der knytter 
an til nøglebegreber eller kerneord fra den overordnede ide. 
   
Markører af forbindelser mellem afsnit 
Det vil sige forbindelsessætninger i det enkelte afsnit der enten refererer tilbage til 
det foregående eller foregriber det der kommer efter. (Eks:  “Mens de foregående 
indholdsmarkører sætter afsnit i forhold til helheden, forbinder denne type indholds-
markører afsnit med hinanden”,  “Fra forbindelser mellem afsnit vil jeg nu gå videre 
til den indre sammenhæng i tekster”.) 
 
Indgang og udgang 
Indgangen har tre funktioner: 
1. Den griber fat i læseren. 
2. Den viser opgavens ide. 
3. Den markerer planen for opgaven. 
1 og 2 kan som regel forbindes ved at du åbner opgaven med et citat, et spørgsmål, 
en lille historie der peger hen på din ide med opgaven. 
Udgangen har to funktioner, evt. tre: 
1. Den sammenfatter opgaven, gerne ved at referere tilbage til indgangen 
2. Den sparker læseren ud af opgaven på en måde så han husker den bagefter. 
3. Den giver evt. et perspektiv ud af opgaven, fx til fremtiden, til alternative mulig-

heder eller andet. 
Også her er den mest elegante løsning den der forbinder 1 og 2 (eller dem alle tre). 
 
Afsnittet 
Det enkelte afsnit skal helst koncentrere sig om én ting. En måde at få afsnit til at 
samle sig og stå frem med en pointe, er at arbejde med topsætninger (førstesætnin-
ger) eller bundsætninger (slutsætninger) der formulerer det centrale indhold i afsnit-
tet.  
Inden for afsnittet (og også mellem afsnit) kan man også arbejde med stilfigurer som 
kontrast, gentagelse og trinvis udvikling. 
 

 
Strukturresponsen blev organiseret på følgende måde: Eleverne dannede par. Hver 
person gennemgik sin egen og makkerens tekst og beskrev for begge tekster hvad 
teksten gør - dvs. beskrev kompositionen i teksten som helhed, indholdsmarkører på 
de tre niveauer som var blevet introduceret i notatet: markører af tekstens struktur, 
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markører af den røde tråd, markører af forbindelser mellem afsnit, indgang-udgang, 
det enkelte afsnits brug af top- eller bundsætninger og eventuelle stilfigurer. 

Herefter satte eleverne sig sammen i parrene, sammenlignede deres 
beskrivelser og nåede ad den vej frem til forbedringsforslag/-ideer. Derpå anden 
omskrivning. 

Endelig fulgte en tredje responsrunde i klassen hvor eleverne efter et kort 
oplæg om, hvordan man læser korrektur, hjalp hinanden i pargrupper med den ende-
lige sproglige finpudsning. Pyh: Et langt og sejt forløb. 

Selv om forløbet var meget koncentreret og krævende, fik det ros af eleverne i 
den følgende logskrivning. De havde fået stort udbytte af at arbejde med “modeller-
ne” fra Gymnasieafdelingens hæfte. De pegede på at de endelig havde forstået hvad 
det vil sige at have en skriveide og fastholde den gennem skriveprocessen på ind-
holdsniveau, på det retoriske niveau, på det sproglige niveau. Specielt fremhævede 
de oplægget om og arbejdet med komposition i tekster som øjenåbner og godt 
konkret værktøj til senere opgaver. 
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Modeller og meddigtning 
Arbejdet med skriveprocessen har smittet af på litteraturundervisningen. Og 
omvendt. Vi tilrettelagde undervisningsforløbene således at der var en tæt sammen-
hæng mellem det skriftlige og det mundtlige arbejde så eleverne kunne trække på 
indhøstede erfaringer om genre, sprog og tekstforståelse og anvende dem i de næste 
opgaver. 

Fx inddrog vi teksteksempler - repræsenterende forskellige genrer - som 
modeller for eleverne når de skulle skrive en feature, en naturalistisk tekst, en psyko-
logiserende novelle osv. Ligesom vi med afsæt i skrivningen tog hul på litterære 
tekster.  

Vi vil i det følgende give eksempler på hvordan vi har arbejdet med modeller 
og med meddigtning. 

 

Modelskrivning 
Vi har bevidst arbejdet med at kopiere forskellige genrer: “...kopiering foregår for 
det meste usystematisk, ureflekteret og uden at den enkelte selv har mulighed for at 
kontrollere det. Så hvorfor ikke hæve disse mekanismer ind i bevidstheden og raffi-
nere og udnytte dem i pædagogisk øjemed?” (Geist 1988. s.195).  

Inden eleverne skulle skrive en opgave i en bestemt genre, gav vi dem en 
modeltekst i denne genre og gennemarbejdede den mundtligt. Derefter kunne de 
kopiere fra modellen, vælge et sprog der passer til genren, hugge gode virkemidler 
m.m. Målet med den type opgaver var at skærpe elevernes litterære opmærksomhed 
og genrebevidsthed og støtte dem i at eksperimentere med sproget. 

 

Tolkningsskrivning 
Skrivning er naturligvis ikke kun at skrive bedre. Skrivning er også at tænke og 
dermed forstå bedre. Det skærper læsningen og fornemmelsen af en tekst og åbner 
for tolkning. Man kan måske sige at der går en forbindelse fra at skrive til at tænke 
og forstå og videre til at læse, fornemme og tolke. 

Teknikken fra lynskrivning hvor man hurtigt og spontant skriver sine første 
indtryk eller overvejelser ned for siden at bearbejde dem, inddrog vi også i litteratur-
læsningen: ud fra åbne, enkle spørgsmål skrev eleverne sig ind i teksten. 
Det var spørgsmål, der fungerede som oplevelsesåbning til teksten - fx: 

• Hvad siger denne tekst dig? 
• Hvad fascinerer dig eller frastøder dig ved hovedpersonen? 

Eller meddigtende opgaver som: 
• Skriv novellen om med en anden synsvinkel 
• Slutningen af denne folkevise er klippet fra - skriv selv en slutning 
• Skriv hvad der sker mellem to kapitler 
• Skriv hvad der foregår i en fiktiv persons bevidsthed på et givet tidspunkt. 

Vi tog afsæt i de meddigtende opgaver i det videre arbejde med teksten. Ved at koble 
skrivning og litteraturlæsning på denne måde fik eleverne en personlig indgang til 
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teksten, og alle havde noget at sige om den. I en klassediskussion kunne alle derfor 
bidrage til tolkningen. 

Følgende eksempler illustrerer forskellige former for meddigtende opgaver - 
fra skriftlige opgaver der tager afsæt i det mundtlige arbejde, til skriftlige opgaver, 
der danner udgangspunkt for det mundtlige arbejde. 

 
Sukkerstykket 
Eleverne fik digtet "Sukkerstykket" af Simon Grotrian udleveret uden overskrift. 
Efter en oplæsning skulle de hver især kort skrive deres overvejelser over: "Hvem er 
jeget, og hvad oplever jeget?" Vi gennemgik skrivningerne og diskuterede digtet, 
formen og nåede sammen frem til overskriften. Dette lille digt gav anledning til 
megen snak og morskab: "Hvor er det mærkeligt og overraskende når enkle, daglig-
dags ting vendes på hovedet," var en kommentar.  

Eleverne fik nu opgaven: Skriv digtet om til en lille fortælling med en anden 
synsvinkel. 

Det kom der nogle meget forskellige og fantasifulde produkter ud af. Ved 
sammenligning af elevernes historier og digtet kunne vi konstatere hvor enkel 
Grotrians form er. 

Mit møde med sukkerstykket 
Tiden var kommet...jeg blev hældt ned i koppen. Jeg var sort som natten, min 
aroma spredte eksotiske dufte i alle rummene. Jeg skvulpede afventende 
rundt, og glædede mig til mødet med mit sukkerstykke!  
Så skete det. Sukkerstykket blev smidt ned i mig. Jeg overfaldt straks sukker-
stykket med min varme væske. Jeg sugede mig ind i den, hvorefter den opløste 
sig i mig. Skeen kom og virvlede os rundt, så vi blev et.  
Da vi sammen blev hældt i munden, gled vores masse ned gennem det kolde 
halsrør, som vi varmede så inderligt sammen. 
(Charlotte) 

 
Jeg blev ført ned i skåle, og jeg fyldtes med sukker, fløj hen over en termo-
kande og andre kopper, hånden rystede og jeg tabte lidt på bordet. Jeg blev 
ført ned i væske, det mørke som jeg hadede. Der gik lidt før jeg kunne se igen. 
Sukkeret klistrede til min krop. Jeg begyndte at snurre rundt og rundt, mens 
sukkeret hvirvlede omkring mig, til det var helt væk. Jeg blev taget op og lagt 
på underkoppen skælvende af kulde efter den varme væske. Nu kunne jeg 
bare glæde mig til badet i aften.  
(Laila) 

 
Ekspressionisme - et eksempel på en engagerende og faglig indgang 
Som optakt til et forløb om ekspressionisme i 3.g skulle eleverne leve sig ind i stem-
ningen i Ludwig Meidners billede “Apokalyptisk by” fra 1913, idet de skulle fore-
stille sig at de befandt sig nederst i billedet på gaden i byen, og i et digt beskrive 
hvordan de oplevede at være et af menneskene her. Det fik de 10 minutter til. Målet 
var ikke at eleverne skulle blive lyrikere, men at de ad denne vej kunne leve sig ind i 
og få en bedre forståelse af ekspressionismen. 

 



Kapitel 4  Helheder og sammenhænge – forsøgsundervisningen gennem de tre år   87 

Resultaterne blev læst op i klassen. Digtet nedenfor er et eksempel:  

APOKALYPTISK BY 
Skrig 
Dødens nærvær 
Frygt 
Jeg ved at min tid er kommet 
Skrig 
Frygt 
 
Ild 
Gudernes hævn 
Torden 
Vi skal nu alle dø 
Ild  
Torden 
 
Blod 
Syndens løn 
Mord 
Straffen for ufuldstændighed 
Blod 
Mord. 
(Anders) 

 
Elevernes digte gav et godt udgangspunkt for at tale om maleriet, om de ekspressio-
nistiske træk i maleriet og om temaer som kaos, undergang og angst. I digtet 
“Apokalytisk by” lader eleven sig således fange ind af den apokalyptiske stemning 
og bliver i tematikken. Ligeledes rummer digtet en række ekspressionistiske træk: 
rytme, gentagelse, det ekspressive - som siden blev uddybet i litteraturlæsningen. 

Denne lille skriveopgave havde således både en engagerende og faglig 
funktion som optakt til en egentlig læsning af ekspressionistiske tekster. Og det var 
da heller ikke vanskeligt for eleverne at fange stemningen og finde ekspressionistiske 
træk da vi gik videre med Pär Lagerkvists digt “Ångest, ångest”. 

 
En prosa i punkter - udfyld hullerne 
En anden måde at arbejde med tolkningsskrivning var at udfylde de huller, teksten 
efterlader sig. I Christina Hesselholdts superkorte punktroman "Køkkenet, gravkam-
meret og landskabet" må læseren slutte sig til alt det uudsagte og selv udfylde huller-
ne mellem punkterne. Den eksperimenterende form med korte, sceniske afsnit og 
synsvinkelskift lægger op til elevernes meddigtning som en vej ind i romanens 
univers. 
Eleverne fik nogle klip fra bogen og følgende hjemmeopgave: “Dette er historien 
om...” - skriv 1/2 side om hvad du fornemmer romanen handler om.  

Eleverne diskuterede gruppevis deres forskellige bud på romanens forløb. 
Under opsamlingen undrede klassen sig over hvorfor de ud fra nogle få kapitler på i 
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alt 6 sider trods alt kunne skabe en historie. Det mundede ud i en indkredsning af den 
minimalistiske punktroman og i en fornemmelse af den aktive, meddigtende rolle 
læseren tvinges ind i for at finde historien. Forståelsen for genren udsprang således af 
skriveopgaven.  

Derefter omskrev de afsnittet “Den afdødes værelse” til en historie med en 
tydelig fortæller. Igennem deres omskrivninger måtte eleverne gøre sig en række 
overvejelser over virkemidler, fortælleteknik, det enkle sprog, den meget korte form 
samt mandens reaktioner. På den baggrund blev det lettere for dem at forklare 
teknikken, diskutere og tolke mandens adfærd og følelser.  

Til sidst arbejdede eleverne med “Værelset, der hænger som en dråbe over 
floden”, fokuserede på barnets situation og skrev som lynskrivning hvad afsnittet 
fortæller om barnet. Med deres individuelle skrivning som baggrund stykkede de 
hurtigt et billede sammen af barnet - mellem de to voksne - dets fortvivlelse, ensom-
hed og sorg. En mærkelig fortælling, som læseren ikke lige får hold om, blev efter 
skrivningen om barnet forståelig for eleverne: “Nå! nu ved vi, hvad bogen handler 
om.”  

 
Genre, sprog og sammenhænge 
En anden af de unge forfattere, Solvej Balle, skriver også kort i "Ifølge loven" - fire 
historier om fire personer. Eleverne skrev lynskrivning om den første person i den 
første fortælling: Hvem er han og hvad er hans projekt? Hvilke tanker sætter denne 
historie i gang hos dig? 

Efter en bearbejdning af skrivningerne diskuterede klassen sig frem til en første 
tolkning. Eleverne læste derpå resten af bogen og arbejdede videre i samme spor med 
de 3 øvrige personer, læste deres betragtninger højt for hinanden i grupper, diskutere-
de og fortolkede historien. I fællesskab forsøgte vi nu at se sammenhængene mellem 
de fire historier. Det lagde op til en diskussion af bogens struktur og form og førte 
videre til sproget som de viste sig at være voldsomt fascineret af. Både det tilsynela-
dende enkle, men alligevel teoretiske sprog, ironien og humoren.  

En forklaring kan være at arbejdet med processkrivning og kopiering af model-
ler har skærpet elevernes opmærksomhed over for form og sprog. Også i flere andre 
tilfælde har eleverne opfattet vores tekstarbejde som meget sprogligt. Ved evaluering 
af periodeforløbet 1880-1914 i en af klasserne kommenterede mange elever bl.a. 
forløbet med at det havde været som at arbejde med fremmedsprog. 

 

Sproglig og analytisk kompetence 
Alle ovenstående eksempler peger på at eleverne har opnået en sprog- og genre-
fornemmelse som gør dem i stand til at agere mere selvstændigt på fortolknings-
niveauet. De har fået redskaber til at gå i gang med at tolke digte, og meddigtningen 
har givet dem større selvtillid, således at de ikke længere er så bange for at møde 
svære lyriske tekster. Også den selvrefleksion, der knytter sig til skriveopgaverne, 
mærkes som en kvalitet i tilgangen til teksterne.  

Endelig har klassediskussionerne af en tekst været præget af hele klassens 
engagement fordi alle har skrevet og forholdt sig emnet. 

Det er vores erfaring at integrationen af det skriftlige og mundtlige har en 
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afsmittende effekt på elevernes skriftlige produktion. De lærer nye sproglige fif og 
tekniske virkemidler som de kan gøre til deres egne i den næste skriftlige opgave. 
Fiktionsskrivningen koblet med genre- og stilbevidsthed giver sig udslag i et bedre 
sprog. Meddigtningen har været et godt udgangspunkt for at arbejde bevidst og 
samtidig lystbetonet med sproget. 

Sammenfattende kan man sige at eleverne i løbet af denne proces har opnået to 
former for analytisk kompetence: en produktiv analytisk kompetence og en receptiv 
analytiske kompetence.  
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Kapitel 5 
Logskrivning  
I vores forsøg er logskrivning indgået som en vigtig del af procespædagogikken.  

Hvad er logskrivning? 

Logskrivning er en faglig og personlig tænkeskrivning som eleverne producerer som 
led i undervisningen. Logbogen har fungeret som elevernes personlige skrivebog og 
logskrivning som deres personlige skrivning. Logskrivning foregår i elevernes eget 
sprog, og det der skrives her, må ikke bedømmes eller vurderes. Eleverne kan skrive 
i et skrivehæfte eller en lille bog, en logbog. Men en egentlig bog er ikke et must, 
man kunne ligeså godt have brugt løsark. 

Vi har skelnet mellem faglige og personlige logskrivninger. De faglige 
logskrivninger er skrivninger der knytter sig til læsning og forståelse af det faglige 
stof. I de personlige logskrivninger skriver eleverne løbende kommentarer til under-
visningen, til deres eget arbejde, til deres egen progression; den personlige logskriv-
ning sigter altså mod at udvikle selvstændighed og ansvar for egen læring. Vi har 
som lærere læst elevernes personlige logskrivninger og reageret på dem ved at skrive 
tilbage til den enkelte elev, uden at bedømme skrivningen eller kommentere 
sproglige forhold som vi fx plejer i de danske stile. 

Rent praktisk har det fungeret på den måde at eleverne har delt deres skrivebog 
op i to halvdele til hver sin type logskrivning. Efter 2-3 uger, når eleverne har skrevet 
en længere personlig log - typisk som afslutning på et forløb, har vi samlet bøgerne 
sammen og skrevet tilbage. 

Sådan som vi har brugt logskrivningen, har den været en ny genre for både 
eleverne og os. Man kunne kalde den en faglig-personlig genre der orienterer sig 
mod et personligt område, nemlig læring og udvikling. Som sådan knytter den an til 
en undervisning der ikke kun tematiserer stof og viden, men også arbejder med 
læring som et felt der aktivt inddrages i undervisningen - et arbejdsredskab til at 
udvikle bevidsthed om egne læreprocesser, både i forhold til faget og til læring i 
almindelighed. 

Derfor er der til logskrivningen knyttet en anden kontrakt mellem lærer og elev 
end fx den kontrakt der eksisterer omkring den danske stil hvor læreren altid optræ-
der som karaktergiver. I logbogen er vi som lærere ikke gået ind i den traditionelle 
stileretterrolle som bedømmer og kritiker, men vi har reageret på elevens meddelelse 
fra en slags vejlederposition, mens eleven - i sit eget sprog - har formuleret sig om 
mål, undervisning, egen indsats etc., men uden at blive stillet til regnskab for fx 
logisk struktur eller sproglig korrekthed. 

Kontrakten indeholder altså et krav om en faglig-professionel holdning både 
hos lærer og elev, og formålet med den professionelle ramme er at sikre at logskriv-
ningen ikke slår over i dagbogs- eller brevgenren og bliver privat, snagende eller 
terapeutisk. 
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Logskrivning gennem tre års praksis 

De faglige logskrivninger har været defineret i sammenhæng med det mundtlige 
arbejde. Det har været skrivninger af meget forskellig karakter. De har spændt fra 
umiddelbare reaktioner på tekster eller fiktive personers handlemåder (“Hvad synes 
du er mest interessant at se nærmere på i denne tekst?”, “Hvad synes du om hoved-
personens måde at reagere på i slutscenen?”) til forskellige typer af meddigtnings-
opgaver (“Skriv et brev til hovedpersonen og giv ham et godt råd”). Endelig har 
eleverne skrevet kommentarer eller refleksioner i forbindelse med teksterne (“Hvor-
dan ser vi i dag på den tematik?”). 

De faglige logskrivninger etablerer en dialog mellem læser og tekst og peger 
derfor mod den litteraturpædagogiske diskussion der bl.a. berøres i kapitel 4. De 
personlige logskrivninger stiler mod udvikling af almene dannelsesområder som  
selvstændighed og ansvar for egen læring. Derfor er det den personlige logskrivning 
vi i det følgende vil fokusere på. 

 
Ser vi på de oplæg til personlige logskrivninger, eleverne har fået, kan man kategori-
sere dem i tre hovedtyper. 

 Den første type er logskrivninger hvor eleven gør sig sin stilling klar til et 
personligt spørgsmål. Det kan fx være spørgsmål af  denne karakter:”Kender jeg ... 
fra mig selv?”, “Hvordan oplevede jeg  at få kritik/give kritik?”, “Skal elever der 
møder uden 1. udkast være med i en responsgruppe?” 

Disse logskrivninger har vi fx lagt som korte skrivninger i slutningen af timen 
eller i forbindelse med opsamlingen på et arbejde, og de har fungeret enten som 
udgangspunkt for en læserunde i klassen hvor hver elev som bidrag til runden har 
trukket det væsentligste synspunkt i sin skrivning ud, eller også har vi brugt dem som 
grundlag for en diskussion i mellem to elever (parvis) eller i en større gruppe. 

Den anden type er logskrivninger hvor eleverne sætter mål og tjekker at de er 
blevet opfyldt. 

I begyndelsen af 1.g skrev eleverne en logskrivning, ”Mig og dansk”, hvor de 
reflekterede over deres tidligere skriveerfaringer og tog stilling til hvor deres styrker 
lå, og hvad de ønskede at blive bedre til. Efter introduktionsforløbet evaluerede 
eleverne deres skriveerfaringer og progression i forhold til de mål de havde opstillet i 
begyndelsen af skoleåret. Siden har eleverne efter hvert forløb taget stilling til hvad 
de så havde lært og sat sig mål for den næste periodes undervisning. 

Den tredje type logskrivning peger ind mod bevidsthed om egen læring. 
Eleverne har løbende evalueret deres faglige og personlige udbytte af timer, af 
responsarbejde, af hele forløb. I deres eget sprog formulerer de hvad de synes de har 
lært. 

 
Når vi ser tilbage på vores praksis med logbogen, kan vi se at logskrivningen har 
ændret sig gennem det treårige forløb. 
I 1.g brugte vi logskrivningen flere gange om ugen, i timen og som hjemmeforbere-
delse og den personlige logskrivning mere end den faglige logskrivning. Ofte var 
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afsættet for logskrivningen et helt åbent spørgsmål i stil med: “Hvad synes du om ...” 
som eleverne reagerede spontant på. 

I 3.g har vi oftest brugt logskrivningen som forberedelse hjemme, fra ca. en 
gang om ugen til et par gange om måneden. Hyppigheden har varieret fra klasse til 
klasse. 

Billedet er også vendt i forhold til typen af logskrivninger: den overvejende del 
af logskrivningerne har i 3.g været faglige logskrivninger, mens de korte spontane 
personlige logskrivninger er blevet færre og færre pga. tidspresset. 

Til gengæld har evalueringsskrivningerne været et konstant fænomen gennem 
hele forløbet. Evalueringsarkene har bygget på to hovedgrupper af spørgsmål: 
spørgsmål der lægger op til en karakteristik af den arbejdsproces eleven har benyttet 
(“Hvordan har du arbejdet”?), og spørgsmål der beder om en personlig refleksion 
over udbyttet (“Hvad har du fået ud af at arbejde sådan?” eller “Hvad vil du gøre 
anderledes næste gang?“)- altså spørgsmål med en principielt åben spørgeform. 

Der har ikke været tale om en bevidst progression fra vores side, men set i bak-
spejlet er det en meget logisk udvikling logarbejdet har gennemløbet: Den hyppige 
brug af logbogen og de specielt hyppige personlige logskrivninger i 1.g hænger 
naturligt sammen med at vi har brugt logskrivningningen som led i etableringen af 
hele klasserumskulturen og i indarbejdelsen af nye arbejdsmetoder. 

 
I vores svar til eleverne har vi bestræbt os på at leve op til “logskrivningskontrakten” 
ved at udvise hvad man kunne kalde “professionel ærlighed”: Vi har søgt en tone der 
generelt er personlig uden at være omklamrende eller autoritær, og stilles der krav i 
svaret, som fx til pigen der ikke har noget at skrive om egen progression og mål i 
eksempel 2 nedenfor, så har kravene noget at gøre med de (faglige og) pædagogiske 
mål for undervisningen. 

Eksempel 1 (lærer til elev i 1.g): 
“Du skal ikke være bekymret over de klumpede formuleringer i lynskrivnin-
gen, for det vigtige er ikke sproget, men det at man får udtrykt nogle tanker. 
Jeg kan godt se at det kan være et problem med støj” 

Eksempel 2. Dialog med elev i 2.g (eleven gør status over egen situation og lærings-
mål med undervisningen, og læreren reagerer på elevens kommentar): 

Lærerspørgsmål:  
Dansk skr. og mdt: Hvad er jeg god til ? Hvad er jeg blevet bedre til ? Hvad 
vil jeg arbejde specielt med efter efterårsferien? 
Elevsvar: 
”Jeg har tænkt meget over spørgsmålene og jeg kan ikke svare på dem, 
desuden har vi allerede svaret på spørgsmålene mange gange før." 
Lærer:   
"Kære ... 
Hvorfor skriver du ikke nogle af alle dine tanker ned selv om de måske ikke 
er så præcise? Hvor synes du dine forcer ligger? Hvad synes du er svært/ vil 
gerne blive bedre til?  
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Det er vigtigt at gøre sig begge dele klart. Det første styrker selvtilliden - det 
andet tvinger dig til at bruge din tid i skolen på den bedste måde for dig. 
Altså på den igen og aflever til mig. 
Jo, jeg har stillet de spg. før - for et år siden. Der sker meget på et år, og 
derfor vil svarene ikke være de samme denne gang.  

        k/h (lærernavn)" 

Eksempel 3. Svar på spørgsmål fra elev der ikke mener han har gjort fremskridt i 
mdt. dansk (midt i 2.g - spørger hvad læreren synes): 
 "Kære nn. 

Jeg er ikke helt enig i din vurdering i mdl. dansk. Jeg synes du er blevet sik-
rere i at arbejde systematisk, altså ordne dine impulsive, spontane reaktioner. 
For det synes jeg du er god til. Måske kunne du arbejde på at finde et præcist 
udtryk for din fornemmelse, altså veje flere ord mod hinanden inden du 
vælger det der er mest dækkende. Som fx i timen i dag hvor du vist nok mente 
"forfængelig", men fik sagt et ord der lå lidt ved siden af. 

      K.h. (lærernavn)”  

Eleverne og logbogen 

Hvad kan den helt almindelige elev få ud af logbogen? 
Vi vil i det følgende stille skarpt på en enkelt elev, Camilla, og logbogen og beskrive 
hvad hun får ud af logskrivningen. Camilla tilhører gruppen af middelelever der 
karaktermæssigt ligger omkring 7-8, men som med en solid og kontinuerlig arbejds-
indsats måske vil nå 9-tallet. 

 
Camilla har fra første time været åben over for logskrivningen og taget den til sig 
som arbejdsredskab. 

I den første type af logskrivning “Hvad mener jeg om...” bruger Camilla 
logskrivningen til at afklare sin holdning til det spørgsmål der nu er på tapetet. Som 
svar på “Hvad skal vi gøre ved de elever der ikke har lavet deres ting”(17.9.93), 
skriver Camilla at  

“dem, der ikke har lavet deres skriftlige arbejde, skal udelukkes fra undervis-
ningen. Jeg synes kun de skal udelukkes, hvis vi skal lave gruppearbejde, og 
det kommer til at gå ud over os andre. Det kan jo ske for en hver at der er 
kommet noget i vejen for lektierne.”  

Med sin skrivning tænker Camilla sig frem til en holdning og er derfor sikker i sine 
synspunkter i den efterfølgende klassediskussion. 
  
I den anden type logskrivning - at sætte mål og tjekke om de er blevet opfyldt - 
gennemløber Camilla en tydelig udvikling fra begyndelsen af 1.g. til begyndelsen af 
3.g. 

I den første evalueringsskrivning “Mig og dansk” fra august 93 reflekterer hun 
over sine tidligere skriveerfaringer på følgende måde:  
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“Jeg synes det er meget op og ned, jeg kan godt lide at skrive hvis det er 
noget der interesserer mig... Jeg kunne godt lide at skrive månedsopgaver, 
eller noget, hvor du har god tid”.  

Som sine styrkesider peger hun på at hun er bedst til  
“at analysere reklamer og billeder, og til at skrive opgaver, hvor du selv må 
bestemme emnet”.  

Hun ønsker at blive bedre til  
“at stave, sætte tegnsætning, og til at skrive stile”.  

Som mange andre elever fokuserer hun på sine svagheder i stavning og tegnsætning. 
Skrivning for hende er noget formelt der bedømmes, og hun er ikke vant til at forhol-
de sig til andre aspekter af sin skrivning. 

I august 1994 evaluerer Camilla igen sig selv i forhold til kravene i skriftlig 
dansk og forholder sig til disse spørgsmål: “Hvad er jeg god til i skriftlig dansk? 
Hvad er jeg blevet bedre til? Hvad vil jeg arbejde specielt med?” 
På det første spørgsmål svarer hun:  

“Jeg er god til at følge arbejdsprocessen, og for det meste følge den gennem 
hele opgaven, ned til sidste trin. Jeg skriver i et sprog, som alle kan forstå (/ 
fremmed-ord), jeg kommer med lidt billeder og eksempler.” 

Og hun fortsætter: 
”Jeg er blevet bedre til at skrive så folk gider læse det. Jeg har lært at det er 
vigtigt at komme med eksempler og skrive i show it-don’t tell it. Jeg er blevet 
bedre til at sætte en tekst op på tekstbehandling, så det ser pænt ud. Jeg er 
blevet bedre til at stave end jeg var i folkeskolen”. 

Camilla opstiller følgende mål for arbejdet med skriftlig dansk:  
”Jeg vil arbejde med at få kædet indledningen og slutningen ordentligt 
sammen i mine stile. Kigge mine ting godt igennem efter jeg har skrevet dem, 
og gøre dem mere levende” (16.8.94)  

 
Camilla har i løbet af 1.g fået en bevidsthed om skriveprocessen. 

Hun har også tilegnet sig en formidlingsbevidsthed: hun ved at det er nødven-
digt at gøre sig overvejelser over hvordan man som skriver griber og fastholder sin 
læsers opmærksomhed - indholdsmæssigt såvel som layoutmæssigt. 

Endelig har Camilla udviklet sin sprogbevidsthed og sit begrebsapparat. Hun 
kan formulere sig om tekster og sprog. Hun er langt mere konkret og præcis end i 
den første evalueringsskrivning hvor hun ønskede at “blive bedre til at skrive stil”. 
Nu nævner hun eksplicit sammenhængen mellem indledning og afslutning og et 
levende sprog som mål for sit arbejde. Og det er tydeligt at “et levende sprog” 
betyder “eksempler og skrive i show-it”.  

 
I starten af 3.g skriver Camilla igen om kvalifikationskravene i skriftlig dansk: 

“I skriftlig dansk skal man skrive show it - så det ikke bliver så kedeligt at 
læse, kom med dokumentation, lav en rigtig god og fængende indledning- så 
læseren bliver interesseret i stilen og læser vidre, find på nogle korte og 
præcise overskrifter, lav en afslutning, som giver læseren noget at tænke over 
(måske et spørgsmål), der skal være en råd tråd gennem hele opgaven og 
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skriverens idé skal være tydelig fra starten. Brug ikke fremmedord, men skriv 
i et let forståeligt sprog så alle kan læse med.” (22.8.95) 

Den formidlings- og sprogbevidsthed Camilla viser allerede i begyndelse af 2.g, har 
hun udviklet i løbet af skoleåret. Hendes begrebsapparat er udvidet, hun taler her om 
“dokumentation”, “rød tråd”,”skriverens ide”. Hun er mere nuanceret i sit ordvalg 
og sin syntaks, hun angiver fx årsagssammenhænge de tre steder hvor hun forklarer 
hvordan et bestemt retorisk virkemiddel påvirker læseren. 

Det virker som om hun har internaliseret begreberne og aktivt arbejder med at 
omsætte dem i sine tekster. 
 
Den følgende uge skriver Camilla logskrivningen “Hvad skal jeg blive bedre til i 
skriftlig dansk?”: 

 “Jeg vil arbejde med indledning og afslutning, da det er vigtigt at have en 
fængende start. Jeg vil prøve at kæde indledning og afslutning sammen, så 
der bliver mere sammenhæng i stilen. 
Jeg vil arbejde med at gå i dybden med nogle få ting, istedet for at behandle 
mange ting overfladisk. 
Prøve at fordele opgaveformuleringen lige, så de forskellige ting bliver lagt 
med samme vægt. 
Sørge for at servere hovedpointen i starten” (28.8.95) 

Camilla forholder sig både til “sine generelle kvalifikationskrav” og til sine person-
lige stileerfaringer: hun har en gang før brændt sig på at vægte opgaveformuleringens 
forskellige elementer skævt og åbenbart også haft problemer med at selektere stof og 
folde det ud. Hun slås stadig med at skabe sammenhæng i stilen og med “at få krog” i 
læseren fra starten, et problem hun selv rejste allerede i begyndelsen af 2.g.  

Disse eksempler viser at Camilla er blevet mere bevidst om sine styrker og 
svagheder. Hun har fået skærpet sin evne til at præcisere og konkretisere hvad hun 
behersker og hvad hun ønsker at arbejde videre med, og således kommer hun også til 
at forholde sig mere aktivt og ansvarligt over for sin egen læreproces.  

 
I den tredje type logskrivning evaluerer eleven som nævnt sit faglige og personlige 
udbytte af de forskellige aktiviteter der indgår i undervisningen. 

Camilla bruger disse skrivninger til at skærpe sin bevidsthed om egen læring. 
I oktober 93 evaluerer hun procesarbejdsformen og de teknikker hun har stiftet 

bekendskab med. 
Hun skriver:  

“1) Indhold idé (del og stjæl, hurtigskrivning/opdeling af faser):  
Jeg synes det er en mægtig god måde at arbejde på, fordi du får mange gode 
idéer. Du kommer hele tiden til at gøre din tekst bedre, når du får respons så 
mange gange. Du gå heller ikke i stå midt i din tekst, så det går meget hurti-
ger med at skrive den og du bliver mere tilfreds med det du har skrevet. Jeg 
synes helt sikkert at det er en god måde at skrive en tekst på, og du begynder 
at bruge opdelingen af faser mer og mer. 
2) Teknikker: 
Jeg synes det er en god måde at bruge alle de teknikker i en tekst. Fordi du 
retter mange fejl, og du når at læse din tekst igennem mange gange. Du lærer 
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mange forskellige teknikker som du kan bruge. det er nok ikke altid du bruger 
alle teknikkerne på en gang, men så kan du bruge nogle af dem. Du kan også 
mærke at din tekst bliver bedre for hvert udkast du laver” (12.10.93) 

Camilla har fået både et fagligt og personligt udbytte af undervisningen. Hun vurde-
rer at denne arbejdsform fungerer for hende, og hun er sig bevidst hvorfor. Hun har 
sammenholdt sine nye skriveerfaringer med sine tidligere skriveerfaringer fra folke-
skolen, eller anderledes sagt, hun er på vej mod en afklaring af hvad der hæmmer og 
fremmer læringsprocessen, hun er på vej til at udvikle et metaperspektiv på læring. 

Denne afklaringsproces kan man spore i de efterfølgende evalueringsskrivnin-
ger. Ser vi fx på evalueringen af gruppearbejdet om “Vanillepigen” (27.4.94), er 
Camilla mere nuanceret og præcis i sine formuleringer af hvad der fungerer godt og 
skidt:  

“Vores gruppe fungerede meget godt, vi var gode til at samarbejde, og lytte 
til hinanden, samtidig med vi arbejdede hurtigt- og stadig havde tid til at 
diskutere tingene i gennem... Der var ikke noget med at den ene lavede det 
hele eller bestemte alt...Vi lavede hele tiden noget, og selvom vi pjattede var 
vi gode til at stoppe hinanden og sige det var alvorg. Vi arbejdede også 
præcist efter planen vi havde lavet, og havde kun lektier for en gang.”  

Som opsamling på erfaringerne med danskopgaven er Camilla meget kontant og 
præcis:  

“Jeg har lært, at det er meget vigtigt at planlægge en stor opgave grundigt, 
og vide præcist hvad man vil med den. Det er godt at være i god tid.” 
(15.6.94). 

I evalueringsskrivningen om danskopgaven skriver Camilla om vejledningen: 
“Jeg synes ikke du havde vejledt os godt nok inden opgaveugen, du havde 
ikke fortalt os tydeligt nok, at der skulle være en sammenhæng mellem analy-
sen og selv emnet. Det er det du skal lægge mere væk på næste gang” 
(15.6.94) 

Og som kommentar til lærerkommentaren til hendes stil: 
“Jeg synes ikke dine kommentarer er ligeså konkrete som de før har været. 
Jeg savner nogle kommentarer på selve indholdet, som så kan begrunde 
stilens kommentar.”(26.9.95) 

 
Evalueringsskrivningerne har hjulpet Camilla til at oparbejde en kompetence i at 
vurdere undervisning og læring, og hun blevet bedre til at tage stilling til hvilke 
arbejdsmåder, undervisningsformer eller læringsaktiviteter der er mest hensigtsmæs-
sige for hende i en given situation. 

 
Camillas logskrivning tegner billedet af en elev der hele tiden har været interesseret i 
at arbejde med sit sprog og sin skrivekompetence, men også en elev der har udviklet 
kvalitetsbevidsthed omkring et skriftligt produkt. Hun har også fået mere tro på sig 
selv og egne ressourcer end hun havde tidligere. 

 
I den afsluttende evaluering af forsøgsundervisningen, som vi vender tilbage til i det 
følgende afsnit, skriver Camilla selv om logskrivningen:  
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“Jeg har lært at se mine stærke og svage sider, dvs se kritisk på mig selv (…)  
Jeg har som fordel lært at finde de ting som jeg ikke er god til og dem jeg er 
god til. Ulemper må være at jeg har skullet skrive om alt hvad vi har lavet i 
dansk (…) Det har været godt at vi har lært at bedømme vores arbejde dvs 
fortælle hvad vi har været gode og dårlige til. Og det vi kritiseret ved dit 
arbejde vil jo komme de næste klasser til gode (…) Ja , jeg er blevet mere 
positiv over  for at skrive i logbogen fordi jeg opdagede at det var en hjælp til 
mig selv (..) Den kunne også bruges i andre fag, så alle lærere fik mulighed 
for at forbedre deres undervisning”. (10.4.96)   

Hvad siger eleverne selv om logbogen? 

Ligesom Camilla i april 1996 reflekterede over sit udbytte af og sin holdning til 
logbogen, evaluerede alle de andre elever i de fem klasser forsøgsundervisningen 
også på dette punkt (se bilag 3: Elevevalueringer af forsøg med procesorienteret 
skrivepædagogik s. Fejl! Ukendt argument for parameter. ff). 

Evalueringen havde form af en spørgeundersøgelse hvor vi bl.a. bad eleverne 
besvare disse spørgsmål: 

1. Hvad har du lært ved at skrive logskrivning? 
2. Hvordan har logskrivningen fungeret for dig? Fordele – ulemper. 
3. Hvad har du syntes om det? 
4. Har dit syn på logskrivningen ændret sig over de tre år? 
5. Kunne du forestille dig den kunne bruges på en anden og/eller bedre 

måde?  
 

Rent kvantitativt vender to tredjedele af eleverne tommelfingeren op ad i forhold til 
logbogen, mens resten af eleverne deler sig i to grupper: en gruppe siger både ja og 
nej til logbogen, mens den anden helt afviser den. 

 
De elever der er positive over for logskrivningen, fremhæver følgende: 

• den tætte personlige kontakt med læreren 
• tænkeskrivningsteknikkerne er gode arbejdsredskaber - og ikke kun i 

forhold til danskfaget 
• det er befriende ikke at skulle tænke på korrekthed 
• god kanal til at “ få sine meninger ud om de forskellige ting” og kommuni-

kere “diskret med læreren” 
• “hjælper en til at bedømme sit eget arbejde”, “selvrespons”, “man kan se 

sig selv fra en anden side” 
• hjælper en til at forholde sig kritisk til undervisningen 
• burde også bruges i andre fag 

 
De elever der er negative over for logskrivningen og siger “Fuck log”, som en elev 
formulerer det, peger på disse punkter: 

• får ikke noget ud af det 
• “har følt den irriterende”/”spild af tid” 
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• “mest en hjælp til læreren, “kan ikke lære noget af at skrive sine 
kommentarer ned om undervisningen” 

• “trættende i længden”, “triviel” 
• “den personlige log er overflødig og for ufaglig” 

Generelt skriver de negativt stemte elever meget kort - oftest blot med et enkelt ord 
til svar, så nogle steder kan det være svært at blive helt klar over hvad kritikken inde-
holder. 

 
På spørgsmålet om de har ændret deres syn på logskrivningen i løbet af de tre år, 
svarer ca. 50% af eleverne at de ikke har ændret deres holdning, mens den resterende 
gruppe deler sig i to. En gruppe siger at de har været gladere for logskrivningen i 1.g 
end i 3.g. Den anden gruppe siger at de i starten af forløbet ikke brød sig om 
logskrivningen, men blev mere og mere positiv over for den fordi de opdagede “at 
det var en hjælp” til dem selv. En del af de elever der har fået logskrivningen til at 
fungere, tilføjer at de også har været irriterede over den. Som en elev formulerer det: 
“Det har været godt, selvom jeg har hadet det”. 

Der er i elevsvarene ikke konkrete forslag til at anvende logbogen på en ander-
ledes og/eller bedre måde. En del elever fremhæver fordelen ved at have en bog: 
“Det er godt at man kan slå tilbage i logbogen og se dine kommentarer til det man 
skrev, hvilket gør den bedre end fx evalueringsskemaer”.  

Har både drenge og piger glæde af logskrivningen? 

I artiklen "Research Perspectives, Pedagogical Practices" analyserer Linda H. 
Peterson teksteksempler bl.a. med det formål at undersøge hvilke emner de to køn 
vælger inden for det selvbiografiske essay som opgavetype. Vores udgangspunkt for 
en analyse af kønsforskelle i relation til logbogen har været hendes konklusion, 
nemlig at piger søger identitet gennem relation mens drenge søger identitet gennem 
konfrontation. Pigers og drenges forskellighed afspejler sig derfor i deres valg af 
faglige opgaver. Piger går efter opgaver hvor jeget ses i relation til andre mennesker, 
mens drenge går efter opgaver hvor jeget går i konfrontation med omverdenen. 
Derfor skulle man umiddelbart tro at pigers og drenges oplevelse af logskrivningen 
generelt vil være sådan at pigerne er glade for den, mens drengene afviser den. 
Rent kvantitativt kan vi ikke sige noget generelt om køn og logskrivning. Vi har ikke 
evalueringsskemaer fra alle eleverne: en mindre gruppe fik - trods gentagne 
opfordringer - ikke afleveret deres overvejelser (protest? eksamenskuller?). Dertil 
kommer at klassernes kønssammensætning er meget forskelligartet: de to sproglige 
klasser er næsten rene “pigeklasser” så det samlede elevtal i de fem klasser deler sig 
ikke på 50% piger og 50% drenge. 

Sammenligner man de tre matematikerklasser der har en nogenlunde ligelig 
kønsfordeling, tegner der sig følgende billede: i en af klasserne siger klassen som 
helhed ja til logskrivning; de få der siger nej, er drenge. I de to andre matematiker-
klasser er der ligeså mange drenge som piger der siger ja til logbogen, mens der er 
lidt flere drenge end piger der tager afstand fra den. 
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Der er altså en tendens til at Linda Petersons konklusion også dækker drenge 
og pigers holdning til logbogen: pigerne er gladest for den. 

 
Ser vi på forholdet til logskrivningen og sammenholder det med elevens faglige 
standpunkt, er billedet af kønsforskelle broget. En fagligt sikker eller målrettet dreng 
kan skrive lige så langt og personligt som en fagligt sikker eller målrettet pige, og en 
usikker pige kan skrive lige så kort og upersonligt som en usikker dreng. Man kan 
heller ikke sige at den fagligt stærke elev - dreng eller pige - skriver med engagement 
mens den fagligt svage elev leverer korte, lidt indholdsløse svar. På dette punkt er 
billedet heller ikke klart. 

Forskellen i køn ser altså på nogle punkter ud til at slå igennem i forhold til 
hvem der synes at have glæde af logbogen. På andre punkter går holdningen og 
brugen af logskrivningen på tværs af de traditionelle skel. Noget tyder på at elev-
personligheden spiller en væsentlig rolle. 

“Om logbogen vil jeg ikke sige så meget: Det har været en god hjælp at lære 
at skrive lynskrivning, men der stopper min begejstring også. Det er blevet 
udlagt, som om det er en pigeting at skrive logbog, men jeg synes ikke om det, 
det har ikke givet mig noget som helst.” (Julie - fagligt stærk) 

 
 “Jeg synes logbogen har været en god ting. man får en eller anden dialog 
med læreren som man normalt ikke har. Det får faget til at virke mere seriøst, 
på en eller anden måde. Man får meget mere respons på det man laver end 
normalt. Jeg synes det har været godt at efterevaluere stilene i logbogen. Til 
gengæld kan det godt tilsidst blive lidt det samme man skriver igen og igen, 
så tilsidst har det været lidt useriøst, men det har afgjort været godt.” (Rolf - 
fagligt middel) 

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen 

Stort set samtlige elever fremhæver tænkeskrivningen generelt som en ny og frugtbar 
måde at skrive på. 

2/3 af eleverne har taget logskrivningen til sig i sin helhed: de bruger den aktivt 
som et arbejdsredskab og får på alle niveauer det ud af den som vi havde forestillet 
os. For den resterende gruppe har logskrivningen enten fungeret på nogle punkter 
eller slet ikke.  

Set over det 3-årige forløb har logskrivningerne i 1.g haft den bredeste appel, 
evalueringsskrivningerne har fungeret gennem hele forløbet, mens “metaskrivninger-
ne” kun har haft gennemslagskraft hos nogle elever.  

Det kan der være flere forklaringer på. Eleverne leverer en del af dem i deres 
kritikpunkter. Andre forklaringer kan ligge gemt bag de paradokser elevsvarene også 
rummer: 

• Stort set samtlige elever fremhæver tænkeskrivningen som en ny og frugt-
bar måde at skrive på. Samtidig tager ca. 1/3 af eleverne mere eller mindre 
afstand fra logskrivning! 
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• Mange af de elever der er glade for at have lært at arbejde procesorienteret 
med et skriftligt produkt og endda synes de er blevet dygtigere og dygtige-
re, ser ikke nogen sammenhæng mellem det udbytte de synes de har fået af 
skriveundervisningen, og brugen af logbogen.  

• En del elever synes at logbogen er blevet brugt alene for at læreren kunne 
få tilbagemelding på undervisningen. De har ikke set den ikke som et 
redskab for dem selv. 

• En del elever har oplevet den personlige log uvedkommende og ufaglig og 
foreslår kun at bruge logskrivning i forhold til tekstarbejde i klassen. En 
elev der har dette synspunkt, formulerer umiddelbart efter:  

“Ellers har logbogen hjulpet mht. når vi evaluerede vores arbejds-
former.”! 

Logskrivningen som redskab for for mange ting? 
Undersøgelsen viser klart at eleverne er meget afklarede i forhold til hvad det er for 
en skriveundervisning de har fået, og hvad den kan bruges til, og de er i stand til at 
formulere sig meget præcist om det. Når de ikke kobler denne afklaring sammen med 
logskrivningen, kunne det hænge sammen med at vi har villet bruge logskrivningen 
som redskab til for mange ting: tænkeskrivning som ideudvikling til skriftlige opga-
ver, som “tekståbner”, som “afklaringsskrivning” (Hvad synes jeg om...), som 
redskab til at sætte mål for sig selv, som evalueringsskrivning og det både i forhold 
til eget udbytte - fagligt og personligt - og til undervisningen generelt. 

Faglog og personlig log - en unødvendig skelnen? 
Vores skelnen mellem faglog og personlig log har muligvis bidraget til forvirringen.  
Indholdsmæssigt kan det være svært klart at afgrænse de faglige spørgsmål over for 
de personlige spørgsmål. Eksempelvis indeholder et spørgsmål som "Hvordan forløb 
din skriveproces?" elementer af begge dele idet spørgsmålet forudsætter en faglig 
viden om skriveprocesser generelt og samtidig stiller krav om refleksion over den 
skriveproces eleven har været igennem i dette konkrete tilfælde.  

Det kan være at man skal lade være med at skelne mellem faglige og 
personlige logskrivninger og blot operere med logskrivning. Det der er interessant er 
jo selve denne måde at skrive på. Nogle af logskrivningerne får læreren med hjem, 
nemlig de logger det har interesse for læreren at reagere på, og det vil i princippet 
sige det vi tidligere har kaldt mål- og evalueringslogger. Det kunne så være en del af 
kontrakten at eleverne var med til at diskutere hvilke logskrivninger læreren i øvrigt 
skal se eller reagere på. 

Elevmedindflydelse - hvordan? 
Det bringer os videre til det næste kritikpunkt: spørgsmålet om for hvis skyld elever-
ne skriver i logbogen. En del har følt at det har været for lærerens skyld. Måske 
reagerer eleverne netop på det at vi “har udsat dem for” bestemte skriveopgaver og 
bestemte forløb. Det har vi i arbejdsgruppen gjort fordi vi naturligt nok har været 
interesserede i at få tilbagemelding på vores undervisning, men også for at vi kunne 
få et ensartet grundlag at evaluere på. Derfor har der ikke været nok plads til at 
diskutere undervisningens form og indhold og inddrage eleverne i beslutningsproces-
serne. 
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Det samme gælder i og for sig selve kontrakten omkring logskrivningen. Den 
har vi som lærere også defineret. Det skal man nok også nødvendigvis i 1.g hvor 
arbejdsvaner og klasserumskultur skal udvikles, men eleverne burde nok fra 2.g 
inddrages i spørgsmålet om hvad de vil bruge logskrivningen til og hvor meget. På 
den måde kunne man opbygge en progression i brugen af logbogen der er helt paral-
lel til progressionen i responsarbejdet. Den bevæger sig jo fra den klassiske respons-
samtale der er underlagt bestemte regler og en fast struktur så den kan fungere som 
stillads indtil eleverne er blevet så socialt og fagligt sikre at de kan få mere ud af 
responsen ved at forme den sådan som de selv synes den fungerer bedst. Det ville 
også give eleverne et større frirum hvis vi arbejdede med samme progression for 
logarbejdet. 

Ironisk nok har vi i løbet af de tre år ladet eleverne evaluere alt muligt andet 
end lige selve logskrivningen. Spørgeundersøgelsen i slutningen af 3.g var faktisk 
første gang eleverne formulerede sig om denne del af forsøget. Havde vi løbende 
evalueret logskrivningen, diskuteret problemerne med den og brugt erfaringerne 
sådan som vi har kvalificeret responsarbejdet, ville vi have kunnet tilpasse brugen af 
logbogen efter elevernes behov og måske ikke fået en kritik som “triviel” og “træt-
tende i længden”. 

Der skal mere variation til i brugen af logskrivningen. Evalueringsskemaerne 
har været for rigide og forudsigelige, de samme spørgsmål om og om igen. De skal 
muligvis også være kortere og bruges på andre måder end den vi har brugt dem på: 
28 logbøger med hjem hver gang. Eleverne kunne i nogle situationer fx bearbejde 
deres skrivninger i grupper: læsning af hinandens logskrivninger eller højtlæsning for 
hinanden som udgangspunkt for en diskussion hvor gruppen så melder tilbage til 
læreren mundtligt eller skriftligt. 

Hvornår oplever eleverne logskrivningen meningsfuld? 
Endelig er der spørgsmålet om elevernes holdning til tænkeskrivning generelt i 
forhold til deres holdning til mål- og evalueringsskrivningerne. 
Eleverne fremhæver som nævnt entydigt tænkeskrivningen som et godt arbejds-
redskab, men en del lægger afstand til mål- og evalueringsskrivningerne som har fået 
mere og mere plads i 2. og 3.g. I 3.g har evalueringsskrivningerne stort set været de 
eneste logskrivninger eleverne har skrevet, og færre og færre i takt med at tidspresset 
for at nå pensum trykkede mere og mere. 
Hvorfor oplever eleverne tænkeskrivning som brugbar og lægger afstand til mål- og 
evalueringsskrivning?  

En af forklaringerne kunne ligge i at eleverne specielt i 3.g har oplevet 
logskrivningen påklistret eller løsrevet og derfor ikke meningsfuld hvad mange 
elever netop fremhæver som styrke ved logskrivningen i 1.g. Det kunne tyde på at vi 
som lærere hele tiden skal tænke i at bruge logskrivningen integreret med undervis-
ningen og kontinuerligt. Man skal ikke forlade de spontane logskrivninger i 1.g 
sådan som vi har gjort det, men fortsætte med dem og udvikle dem gennem hele 
forløbet så den løbende dialog og personlige kontakt mellem lærer og elev 
fastholdes.  

En anden forklaringen kunne være at vi som lærere ikke har præciseret de 
faglige mål så tydeligt at eleverne har haft 100% styr på hvad de skulle måle sig selv 
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i forhold til. I sig selv er det anstrengende at sætte ord på sine styrker og svagheder 
eller på sit udbytte af et forløb, men det er måske en umulig opgave hvis man ikke på 
forhånd har nogle konkrete, præcise mål eller vurderingskriterier at forholde sig til. 
Det har der på et tidligt tidspunkt i forløbet været i forhold til det skriftlige arbejde, 
og det er da også i forhold til det skriftlige at eleverne har været bedst til at formulere 
hvad de har lært af at skrive en given opgave. Men i forhold til det mundtlige gene-
relt (“Hvad skal der til at få 13 i mdt. dansk?”) eller i forhold til de enkelte forløb 
har vi ikke ekspliciteret tydeligt nok hvad eleverne skulle kunne (“Efter vikingetids-
forløbet skal du vide, hvad en myte er, kunne gøre rede for det mytologiske verdens-
billede...”). 

Logkontrakten 

Som vi har brugt logskrivningen, er den blevet en kommunikationsform der definerer 
undervisningsrummet bredere. Den rummer en individualisering af undervisningen 
der ellers ikke kan lade sig gøre i en klassesammenhæng, og åbner for en tæt person-
lig kommunikation der ligger uden for en traditionel klasseoffentlighed. 

Men det er også en genre der orienterer sig mod den enkeltes udvikling og 
læring, og unddrager sig derfor heller ikke en eller anden form for vurdering fra lære-
rens side og dermed en disciplinering af eleverne.  
Disciplinering er en del af al undervisning, og den stærkeste disciplinering ligger i 
karaktersystemet for så vidt som karaktersystemet jo ikke blot har det formål at sige 
noget om kvaliteten af arbejdet, men fx også bruges til at kontrollere og regulere 
adfærd (motivere til en bestemt type adfærd - disciplinere uønsket adfærd). 

Denne disciplinering kan vi ikke undsige os, vi er en del af det etablerede 
system. 

Men det er ikke den disciplinering der er indbygget i systemet der er 
interessant i forbindelse med logskrivningen. Det der er interessant, er om det er 
muligt at etablere så klar en kontrakt mellem elev og lærer at eleverne kan bruge 
logskrivningen som redskab til at udvikle bevidsthed om egne læreprocesser uden at 
de oplever den som overgreb på deres personlige rum. 

Eleverne og kontrakten 
Eleverne ved godt at en del af kontrakten er at selvom logskrivningen etablerer en 
personlig kommunikation med læreren, unddrager den sig ikke en eller anden form 
for vurdering. Vi har jo fx brugt evalueringsskrivningerne som udgangspunkt for 
evalueringssamtaler.  

Spørgsmålet er derfor altid om eleverne svarer ud fra den samme hensigt som 
spørgsmålene er stillet i, og altså bruger logbogen som styrepind for deres faglige og 
personlige udvikling. Gør de det, bliver logskrivningen et arbejdsredskab hvor 
eleverne indgår i en læreproces og udvikler bevidsthed om egne læreprocesser. Gør 
de ikke det, kommer de personlige logskrivninger ikke til at fungere som et arbejds-
redskab mellem lærer og elev. Måske leverer eleverne de svar eller refleksioner de 
tror læreren forventer, i stedet for at formulere deres egne, egentlige synspunkter, 
eller de frasiger sig kontrakten enten ved at svare meget kort og uengageret eller ved 
slet ikke at aflevere. I princippet kan den enkelte elev vælge at skrive ren fiktion og 
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lyve om forløbet i sin skriveproces hvis stilen fx er lånt i naboklassen. I den forstand 
bestemmer eleven selv hvilket udbytte hun vil have, hvor meget hun vil lære. 
Kontrakten er i hvert fald ikke helt på plads hos den elev der skrev: “I denne log vil 
jeg være ærlig”! 

Læreren og kontrakten 
For os som lærere har det specielt været vanskeligt at finde ud af den del af 
kontrakten der drejede sig om hvordan vi skulle reagere på elevernes logskrivning. 

I starten af forsøget havde vi svært ved at skelne klart mellem hvad man på den 
ene side kunne kalde en “privat reaktion”, på den anden side en “personlig reaktion” 
på elevernes logskrivninger. Symptomatisk begyndte vi forsøgsarbejdet med at 
karakterisere læreren som “oprigtig læser”. I det begreb ligger der en forestilling om 
en ven til ven-skrivning blandet op med noget privat. Men det private er ikke 
interessant i den pædagogiske sammenhæng vi gerne vil bruge logbogen i, fordi det 
private kun peger mod en selv. I løbet af 1.g blev vi bevidste om denne modsætning 
og bevægede os efterhånden over i en slags coach-rolle. I det begreb ligger der en 
professionel holdning til eleven. Coachens opgave er netop defineret som den der 
reagerer på det han/hun hører/læser for at skærpe den coachedes bevidsthed om hvor 
han/hun er og kan bevæge sig hen. Coachen forholder sig altså både personligt og 
fagligt til eleven. I en artikel om rådgivningssamtaler tager Donald Murray den 
samme problemstilling op (Murray 1994). Han opererer med begrebet “elevens andet 
jeg”. Han forklarer begrebet på følgende måde: under rådgivningssamtalen er det 
eleven og ikke læreren der skal tale, fordi eleven derved lærer hvordan man bliver 
sin egen læser og hjælper sit “andet jeg”. Lærerens opgave er altså ikke at uddele ros 
eller ris, men at få eleven til at bedømme sin egen tekst og selv finde frem til hvordan 
den kan forbedres. Det er dette “andet jeg” vi møder i logskrivningerne, og det er det 
“andet jeg” vi som undervisere - på et professionelt grundlag - skal forholde os til i 
vores kommentarer.   

Og det kan være lettere sagt end gjort for hvor går grænsen præcist mellem på 
den ene side respekten for elevens umiddelbare refleksion og på den anden side 
ønsket om at bringe eleven videre i en erkendelsesproces? Når elever fx oplever en 
psykoanalytisk gennemgang af eventyr som ødelæggende for deres barndoms-
oplevelse af  genren (“Øv, nu kan jeg ikke mere læse “Rødhætte” som et nuttet lille 
eventyr. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Freud”), er der så tale om en 
disciplinering af eleverne hvis man som lærer reagerer udspørgende på deres sponta-
ne reaktioner? (“Hvorfor generer det dig så stærkt? Kunne du ikke  se en psykoana-
lytisk læsning som en ny måde at forstå eventyret på?”) 

Når eleverne evaluerer sig selv og gruppens arbejde, får læreren en viden om 
den enkeltes indsats i samarbejdssituationer. Denne viden ville læreren ikke nødven-
digvis ellers have fået. Hvordan skal den administreres fx ved karaktergivning? 

Der kan også ligge en stærk styring i lærerens udformning af evalueringsarke-
ne. Både hvad angår udformningen af spørgsmålene og spørgsmålenes indhold. Hvor 
detaljerede skal de fx være før eleverne oplever dem omklamrende eller måske endda 
som overgreb på deres frirum? 
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Skal det overhovedet være obligatorisk at aflevere evalueringsskrivningerne, 
eller skal de blot være et tilbud til den enkelte elev? Og endelig - er det “kontrakt-
brud” hvis man som lærer brokker sig over en sløset evaluering? 

Forskellene i vores lærerpersonligheder har vist sig i at vi har reageret forskel-
ligt på alle disse spørgsmål i vores daglige praksis. Nogle har arbejdet meget syste-
matisk med logbogen, ladet eleverne skrive deres personlige logskrivninger som 
lektie hjemme og givet dem arbejdsark med spørgsmål der var bygget op efter en 
skabelon (fagligt udbytte - personligt udbytte). Andre har brugt logbogen mere 
spontant og fx sat tid af i timen til besvarelse af mere generelle, åbne spørgsmål eller 
ganske få, brede spørgsmål. Så selvom vi troede vi arbejdede ud fra den samme 
kontrakt mellem lærer og elev, har vi i realiteten haft forskellige kontrakter og derfor 
brugt bogen forskelligt. 

Skolen og kontrakten 
Endelig er der selve institutionen. Den bidrager også til vanskelighederne ved at 
opstille en klar kontrakt for logskrivningen. Logskrivningen udfolder sig jo inden for 
institutionens rammer, men  støder samtidig mod de institutionaliserede normer for 
skoleskrivning fordi den bryder med forestillingen om at personlig skrivning er 
skrivning der ikke hører hjemme inden for klasseværelsets fire vægge. Som sådan 
ophæver den altså skolens traditionelle udgrænsning af det personlige. Samtidig må 
den - som tidligere nævnt - ikke slå over i dagbogs- eller brevgenren og blive intim 
eller privat: vi skal som lærere ikke glide over i terapeutens rolle. Det ville være 
uprofessionelt.  

Konklusion 
Det er altså ikke så lige til at opstille en helt klar kontrakt for logskrivningen. 
Den skal udvikles konkret i den enkelte klasse. Det fordrer en ærlig professionel 
holdning fra begge sider, en gensidig respekt og en forståelse af at logskrivningen er 
et arbejdsredskab til at lære faget og til at lære i al almindelighed. Det er anstren-
gende for eleverne at træde et skridt tilbage og se på sig selv; det er anstrengende at 
udvikle kritisk bevidsthed om udbyttet af undervisningen. Det er meget lettere at 
fortsætte sin almindelige elevrolle i en traditionel lærerstyret undervisning.
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Kapitel 6 
Eleverne om den procesorienterede arbejdsmåde 
Som nævnt i afsnittet om logbogen evaluerede alle fem klasser de tre års forsøgs-
undervisning i april 1996. Vi stillede eleverne følgende spørgsmål om det skriftlige 
arbejde:  

• Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde? 
• Hvad synes du om den? 
• Hvad er godt ved den? 
• Hvad er dårligt? 
• Er der noget du har manglet? 

Vi modtog evalueringer fra 71 af elever fra de fem klasser (se bilag 3 s. Fejl! Ukendt 
argument for parameter. ff).  

 
I det følgende vil vi gengive hovedlinjerne i elevernes evalueringer ved at lade dem 
tale selv. Kommentarerne er struktureret således at de mest kritiske elevers syns-
punkter præsenteres først, mens de sidste kommentarer repræsenterer den elevgruppe 
der har fået både et fagligt og personligt løft. I bilagsmaterialet er samtlige 71 
evalueringer vedlagt. 

  
Jeg har ikke lært meget af den procesor. arbejdsmåde. 
Det var forvirrende. 
Det var bedre at skrive mind-maps alene 
(Anonym, Greve) 

 
Når man sidder her i 3.g og tænker tilbage på den procesorienterede 
arbejdsmåde, føler man sig lidt snydt. Vi har virkelig prøvet at forstå jeres 
fremgangsmåde, og det skal siges til vores forsvar at vi ikke er dumme, men 
når vi ser på vores eksamensstile, føler vi ikke rigtigt, vi ser noget resultat at 
vores/jeres anstrengelser. 
Gode ting: Hmm 
Dårlige ting: blevet afhængige af andres meninger, er vænnet til at bruge 
meget tid på den enkelte stil, blevet uselvstændige/usikre mht. tolknininge 
Mangler: Udgangspunktet skulle have ligget i eksamenshæfterne, de kom lidt 
bag på os. 
(To piger, Greve) 

 
Jeg har lært at se tingene på en anden måde. Jeg har også lært at se mine 
fejl/finde mine egne fejl, så det er godt. Det dårlig er at man skal arbejde med 
det samme hele tiden, altså man skal lave 3 udkast af en stil og det kræver 
meget tid som man ikke har. 
(Dreng, Albertslund) 
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Ved hjælp af den procesorienterede arbejdsmåde har jeg lært at lægge en 
bedre “plan” over mine opgaver. Ment på den måde at jeg først skriver alle 
mine ideer ned på et mind-map, altså en slags brainstorming. Denne 
plan/ideer bruger jeg så som disposition og rettelinje til at overskue “den 
røde tråd”. 
Jeg kan godt lide denne arbejdsmåde, specielt de gange hvor vi har lavet 
udkast til stile og derefter fået respons. På den måde ser man bedre sine fejl 
og får klarhed om hvad der er rigtigt og forkert. 
Det dårlige er at vi nu til terminsprøven(eksamen) ikke får respons som vi 
plejer, hvilket jeg oplevede gjorde mig lidt usikker i mine fortolkninger og 
dermed måske mere tilbageholdende end jeg ellers ville have været.  
(Pige, Greve) 

 
Jeg synes faktisk, at jeg har lært meget af den procesorienterede arbejds-
måde. I begyndelsen var jeg ikke særlig glad for det, fordi jeg synes, det var 
svært, men efterhånden lærte jeg at tage det som en udfordring, og i dag kan 
jeg slet ikke se, hvordan jeg skulle have overlevet skriftlig dansk arbejde, hvis 
det ikke havde været for udfordringen med at bruge nye metoder. Jeg har lært 
at give og få respons, hvad jeg tror er utrolig vigtigt. Jeg kan nu fortælle folk, 
hvad jeg synes om deres arbejde uden ligefrem at sable det ned eller rose det 
hele til skyerne. Som oftest er der jo noget, der er godt, og noget der er 
mindre godt. Jeg har også lært selv at tage kritik bedre, dvs. lade være med 
at tage det personligt, men bare slå mig til tåls med, at der nok er nogle ting 
der skal laves om. 
Arbejdsmetoderne har også lært mig, hvordan man skal få ideer til et stykke 
skiftligt arbejde og strukturere dem, så man let kan bruge dem (mind-maps, 
hurtigskrivninger osv.). Ydermere har jeg fundet ud af hvordan man i et sam-
arbejde med andre både kan give, men især få ideer (del-og-stjæl runder). I 
diskussioner f.eks. af stileemner får man helt andre indfaldsvinkler end den, 
man selv har fundet, og på den måde bliver overblikket bredere og arbejdet 
mere spændende. Til tider synes jeg, at jeg har manglet tid til ligesom at ind-
arbejde nogle af de skriveteknikker vi har lært, men sådan vil det vel altid 
være, da man har nogle ting, man skal nå, og vi bliver hele tiden dygtigere.  
(Pige, Rungsted) 

 
Den procesorienterede arbejdsmåde har fungeret utrolig godt for mig. 
Hovedsageligt fordi vi har fået lov at løfte os væk fra essayformen og skrive 
mere kreativt. I 1.g blev jeg til tider irriteret over processen, fordi former som 
fx. mindmap-skrivningen ikke passede mig. Det ændrede sig, da jeg fandt ud 
af, at det var en slags præsentation af de forskelige arbejdsformer, som vi så i 
2. og 3.g frit kunne vælge mellem. 
En anden virkelig god ting er del- og stjæl-runder og det tætte lærer-elev 
samarbejde. Fra folkeskolen havde jeg fået det indtryk, at læreren ikke måtte 
se ens opgave før den endelige aflevering og at man heller ikke kunne 
“snuppe” andre elevers deer. Det ville være en form for snyd. Nu har jeg 
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lært, hvor meget man lærer ved at hjælpe hinanden gennem hele forløbet, og 
at det absolut ikke af den grund bliver en mere uselvstændig præstation.  
(Pige, Roskilde) 

 
Det vigtigste ved at skrive er vel selve skriveprocessen frem for resultatet. Den 
proces hvorved man arbejder sig ind i opgaven og konstant forbedrer den. 
Denne arbejdsproces er lige så meget en lære- og bevidstgørelsesproces, 
hvorved man gør sig klart, hvor ens fejl og mangler ligger. Jeg har helt konkret 
lært at skrivning er en lang proces og ikke bare består i "at starte øverst til 
venstre på papiret og så køre løs til man når bunden nederst, for så straks at 
aflevere resultatet." Skrivning er at rette, skrive om, vælge fra og til, læse 
korrektur og få respons. Yderligere har jeg lært nogle teknikker, som gør det 
lettere at konkretisere, gå i dybden og skaffe overblik over en mængde stof (fx 
mindmap, centrale ord- eller sætningsvalg, lynskrivning, del og stjæl runde). 
Jeg er blevet bevidst om begreber som fx: "en rød tråd", sammenhæng mellem 
afsnit, indledningens og afslutningens roller, ordvalg og billedsprog (show-it, 
lyde, stemninger), afsnitsinddeling, "under"-overskrifter og ikke mindst fået 
øget mit genrekendskab (deres roller og træk). Jeg kan ikke umiddelbart 
forestille mig nogen bedre metode end procearbejdsformen, for at opnå en 
større dygtiggørelse indenfor skrivningen. 

Jeg kan huske et eksempel fra omkring 8. klasse, hvor jeg havde 
problemer med mine danske stile. Min dansklærer kunne ikke slå konkret ned i 
teksten og fortælle mig hvad jeg kunne ændre, da han ikke ikke kendte til 
procearbejdsformen, eller til ovennævnte begreber. Han kunn kun sige 
overordnet, om stilen var udværket, god osv. Her er procesarbejdsformen 
hamrende vigtig, for hvordan skulle man ellers komme videre. 

Ud over at man kommer til at skrive nogle bedre stile og opgaver, smitter 
arbejdsprocessen af på andre områder. Den moderne uddannelses- og 
omstillingsevne stiller krav om større flexibilitet og omstillingsevne på 
arbejdspladserne, og her mener jeg at den procesorienterede og 
procesbevidste arbejder når en bid længere og har større muligheder for at 
klare ellers "uoverkommelige" arbejdopgaver. Man har altid brug for at kunne 
strukturere og konkretisere. 
Af dårlige sider ved procesarbejdsformen kan nævnes det større krav til den 
enkelte om arbejdsdisciplin og udholdendhed. Jeg mener at arbejdsmetoden 
kræver stort engagement og tålmodighed, da resultatet med alle omskrivninger 
og forbedringer, responsrunder osv. ligger længere ude i fremtiden, end nogle 
gange forventet. Men. Det færdige resultat i form af en højere forståelse for 
egne svagheder og en bedre evne til at klare "tunge" problemstillinger er for 
mig at se det hele værd. Ved klasseundervisning kan udbyttet for den enkelte 
derfor svinge meget. Arbejdsformen stiller også større krav til læreren, da der 
er meget mere at samle op på. Det var en god idé at give fælles respons på den 
samme stil. Det var lidt synd at vi ikke har fået gjort dette lidt mere. Her har 
alle i klassen glæde af at høre forslag og ideer til forbedringer og ændringer, 
fejl og mangler. Herved bliver alle mere bevidste om begreberne vi har 
arbejdet med, og de kan tage dem i brug helt konkret og det som udenforståen-
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de personer, og ikke kun i deres egne stile. Man kunne lave nogle små øvelser 
for at træne fx det at være objektiv, eller det at skulle forsvare noget frem for 
noget andet i  

 (Dreng, Avedøre)   
 

Samlet tegner evalueringerne dette billede: 
Det er karakteristisk at de elever der er positive i forhold til procesformen, 

skriver lange og nuancerede evalueringer, mens det modsatte gør sig gældende for 
den gruppe af elever der er kritiske. 

I hver klasse er der elever - piger som drenge - der i deres evaluering nævner at 
denne arbejdsmåde er for langsommelig, for anstrengende/krævende eller gør elever-
ne så afhængige af at få respons at de mister troen på sig selv. Kun en enkelt elev ud 
af de 71 siger helt nej til at have lært noget af den procesorienterede arbejdsmåde. 

Stort set alle elever peger på at de har lært noget af den procesorienterede 
arbejdsmåde. En stor gruppe hæfter sig specielt ved det faglige udbytte 
(ideudvikling, rød tråd, retoriske virkemidler etc.), men en lige så stor gruppe skriver 
også at denne arbejdsform har bragt dem videre - ikke kun rent fagligt i forhold til 
det at skrive, men også personligt. Her viser det sig igen at der er lige så mange piger 
som drenge i de to grupper. 
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Kapitel 7  
Mette - en skrivehistorie 
Den personlige stemme har været et overordnet mål for vores skriveundervisning, jf. 
kapitlet Refleksioner over dannelse og kvalifikation s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff.  

I dette kapitel følger vi en enkelt elevs skriveudvikling gennem de tre gymna-
sieår med særligt fokus på netop udfoldelsen af den personlige stemme. 

Den personlige stemme 

Hvad gør en tekst god at læse? 
At man får noget at vide. At den viden er sorteret og organiseret så den er 

relevant for den læsergruppe og den sammenhæng den er tænkt til. At teksten er 
tilrettelagt så den kommer sin læser i møde. At teksten er skrevet i et sprog der både 
er sagligt og levende. At man kan mærke der er en person i teksten der vil én noget. 

Det sidste moment i denne række kalder vi personlig stemme, og vi anser den 
personlige stemme for at være et afgørende kvalitetsmærke i tekster der hæver sig 
over det elementære informationsniveau. 

Den personlige stemme er både et nærmest udefinerbart vandmærke i en tekst 
og en række kvalitetskriterier der kan defineres meget konkret på de forskellige 
tekstniveauer. 

Den har sine rødder i personlige og irrationelle momenter som skrivelyst og 
selvtillid. Af dem udspringer mange potentialer: lyst til at lege og eksperimentere 
med sprog og tekster, lyst til at opsøge respons og evne til at bruge den selvstændigt, 
en afbalanceret erkendelse af egne styrker og svagheder. 

Den personlige stemme hænger også sammen med en sproglig bevidsthed der 
går ud over skrivningen. Man kunne tale om en metabevidsthed om sprog og sprog-
brug som især udvikles gennem aktiv og bevidst læsning. Frank Smith kalder den 
form for læsning “at læse som en forfatter”, dvs. at læse med bevidstheden om at 
man selv er en skrivende person der kan lade sig inspirere af sin læsning (Frank 
Smith 1991).  

Den personlige stemme er således et centralt element i den skrivendes skrive-
kompetence, en evne til at sætte sig igennem med en personlig autoritet i teksten. 

Den personlige stemme har endelig sin nødvendige basis i rationelle og faglige 
størrelser som skriveerfaring og skrivetræning. Af dem udspringer viden om 
konkrete genrer, formidling og sprog, og træning i at kombinere sine 
skrivefærdigheder med et fagligt stof. 

Som undervisningsmål rummer begrebet personlig stemme altså både en 
dannelsesside og en kvalifikationsside. 
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Vejen til den personlige stemme 
Vi mener at vejen til den personlige stemme i danskundervisningen går gennem 
arbejdet med skriveideen, gennem litteraturundervisningen og gennem dialogen 
mellem lærer og elev. 

Begrebet skriveide samler elementer som fokus, vinkling, rød tråd, varieret og 
billedskabende sprog. Vi kan lide begrebet netop fordi det både har et overordnet og 
en række meget konkrete elementer i sig. Det er efter vores erfaring også pædagogisk 
håndterligt i skriveundervisningen. 

Litteraturen er en rig inspirationskilde for det personlige og eksperimenterende 
sprog, og arbejdet med skriveideen skærper opmærksomheden over for de litterære 
virkemidler. 

I litteraturundervisningen har vi arbejdet med en tekstdidaktik der på samme 
måde som skriveprocessen bygger på den personlige forholden sig til teksten. Som 
skriveprocessen begynder med det personlige arbejde med skriveideen, der herefter 
forfines, konkretiseres og udfoldes gennem det konkrete skrivearbejde og gennem 
responssamarbejdet med kammeraterne, på samme måde begynder også tekstarbejdet 
med det personlige arbejde med tolkningsideen der herefter forfines, konkretiseres og 
udfoldes gennem det nærmere tolknings- og analysearbejde i klassesamtalen.  

Skriveprocessen kan beskrives som en trappetrinsdidaktik hvor man med ide-
arbejdet som startpunktet bevæger sig længere og længere ned i tekstens sproglige 
lag. Hovedfaserne i processen er den jegorienterede, ekspansive produktionsfase og 
den formidlingsorienterede, reduktive revisionsfase. 

Parallelt hermed har vi arbejdet med litterære tekster sådan at vi fra den 
personlige tekstoplevelse bevæger os stadig længere ned i tekstens sproglige lag. Den 
produktive fase begynder med den spontane, personlige tolkningside og fortsætter i 
et nærmere arbejde med tekstens indholdsside, tolkningen. Formidlingsfasen fokuse-
rer på tekstens formside, her afprøves og revideres tolkningen gennem analysen af 
tekstens formside. Analysen binder sig til et fagligt begrebsapparat der retter sig mod 
den faglige formidling af teksten. (Vi har givet konkrete eksempler på denne didaktik 
i afsnittet Modeller og meddigtning s. Fejl! Ukendt argument for parameter. ff). 

Skrivelyst og selvtillid skabes i en undervisning der arbejder med fejl som 
potentialer og sætter fokus på elevernes styrker. Med lidt store ord kan man tale om 
en undervisning der bygger på dialogen og på respekten for den enkelte elev. (Dette 
er udfoldet nærmere i kapitlet om Logskrivning s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff). 

Mettes skriveudvikling gennem tre år 

Mette er en dygtig elev. Hun tilhører elevgruppen over middel, den gruppe som er 
formelt sikre, interesserede i at udvikle deres skrivefærdigheder, og som investerer 
energi og tid i deres skriftlige arbejde. Det er også relevant at vide om Mette at hun 
med Frank Smiths udtryk læser som en forfatter. Hun læser bredt, både litteratur, 
aviser og andet, er velorienteret og politisk engageret.  



Kapitel 7  Mette – en skrivehistorie  111 

Vi har valgt at gå tæt på netop Mettes skriveudvikling, fordi hun repræsenterer 
en gruppe elever som har store faglige og læringsmæssige potentialer og derfor 
skulle  
kunne nå optimale resultater af skriveundervisningen. Samtidig reflekterer hun i sine 
logskrivninger indsigtsfuldt over sin skriveudvikling og giver på den måde et enestå-
ende indblik i sin læreproces.  

Mettes klasse skrev en række opgaver som imødekom en progression i kvalifi-
kationsmål der integrerede skrivefærdighed og danskfaglige krav. Det konkrete 
forløb er beskrevet i afsnittet om et treårigt skriftligt forløb i kapitel 4 (s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter. ff).  

Progressionen i opgaverne afspejler samtidig  arbejdet med at udvikle skrive-
ideen og den personlige stemme som er i fokus i dette kapitel. Dette arbejde lagde vi 
tilrette i de følgende faser: 

• Hvordan finder man sin skriveide i en konkret skrivesituation? (tænkeskriv-
ning, del og stjæl, fokusering) 

• Hvordan fastholder man den gennem skriveprocessen? (organiseringsarbejde, 
indholdsrespons) 

• Hvordan viser man læseren sin skriveide i det retoriske lag? (arbejde med 
komposition, indgang, udgang, rød tråd, mellemrubrikker, indholdsmarkører; 
respons på strukturen) 

• Hvordan sætter man sin ide igennem som en personlig stemme i det sproglige 
lag? (arbejde med sprog og stil;  respons på sprog). 

Disse faser gennemløb klassen første gang i sit 1.g-forløb, og de blev siden fastholdt 
og videreudviklet i 2.g og 3.g. 

Meddigtningsopgave i 1.g 
I klassens introforløb i 1.g indgik skriveide ikke som produktmål. Vi arbejdede imid-
lertid med ideudvikling som arbejdsfase i en skriveproces, med fokus på præsenta-
tion af de forskellige tænkeskrivningsteknikker. Tænkeskrivning er jo et redskab til 
at få spontane, personlige tanker frem i lyset og bliver derfor for mange elever en vej 
til at finde skriveideer. 

Introduktionsforløbet sluttede med en meddigtningsopgave (Fortæl historien i 
Ib Lucas' novelle Forbrug set fra Dortes synsvinkel). Her fokuserede vi i analysen af 
novellen i klassen på fortælleteknik: fortæller og synsvinkel, gengivelse af tanker i 
teksten.  

Mettes meddigtningsopgave (se analysen i bilag 1 s. Fejl! Ukendt argument 
for parameter. f) bærer ikke præg af en specielt udtryksfuld personlig stemme. Men 
Mette har kunnet leve sig ind i Dorte, hun giver et overbevisende personsignalement, 
behersker fortælleteknikken og skriver i øvrigt velformuleret og korrekt. I denne 
tidlige opgave viser hun sig som en dygtig og sikker skriver.  

Featureartikel i 1.g 
I det journalistiske forløb som fulgte efter introforløbet, fokuserede vi i de 
indledende skriveøvelser på journalistisk sprog og på genrekarakteristika i øvrigt. 

I arbejdet med featuren rykkede skriveide frem i fokus, både i instruktionen og 
i responsarbejdet. Eleverne fik udleveret et fortryk til ”Skrivebogen” (Krogh, 
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Rasmussen, Søgaard 94). Skriveide præsenteres her som en kombination af fokus og 
vinkling: Hvilken historie vil du fortælle? Hvad vil du fokusere på inden for emnet, 
og hvor vil du hen? Vil du præsentere emnet begejstret, vil du kritisere og afsløre, vil 
du stille spørgsmål?...  

Et spørgsmål til indholdsresponsen lyder Gengiv den historie, som du hører i 
teksten. Strukturresponsen fokuserer også på skriveideens nedslag i strukturen: Hvil-
ken historie vil featuren fortælle? Koncentrerer den sig om at fortælle den historie, 
eller er der sidespring og blindveje undervejs, der forstyrrer? Hvordan er den røde 
tråd markeret i featuren?... 

Mettes featureartikel er præget af en meget sikker genrefornemmelse der viser 
sig på alle niveauer i teksten. Der er en skriveide der præsenteres i rubrikken (Et 
gymnasium med fremtid i  - men meget mere end bare skole...), denne ide rummer 
både fokus og vinkling og løber som en tydelig rød tråd gennem featuren, markeret i 
mellemrubrikker og i pointeringer i teksten. Hun anskueliggør i sit sprog ved at 
bruge konkretiseringer, billedsprog og eksempler. Featuren har således en sikker stil 
og tone. Men vinklingen, den begejstret fremvisende tone, virker mere som teknik 
end som stemme. Featuren er et dygtigt kopieringsarbejde over de featuremodeller 
Mette har mødt i undervisningen, men der er ikke nogen egentlig personlig stemme. 
Man fornemmer ikke som læser at man møder et menneske for hvem det er vigtigt at 
fortælle én noget. 

Kommentaren til featuren fremhæver featurens professionelle stil og teknik. 
Om sproget står der:  

Du har et stort ordforråd og er en meget sikker skriver i al almindelighed.  
Her peges på almene færdigheder og ikke på en personlig tone. 

 
I den efterfølgende logskrivning karakteriserer Mette selv sin feature fra en pragma-
tisk vinkel, med fokus på effekten:  

Der er information, lidt underholdning, og folk skulle efter at have læst gerne 
have følelsen af at gymnasiet er et genialt sted med fart på. Jeg synes disse 
mål er blevet "opfyldt". 

Samtidig signalerer hun senere i logskrivningen at skrivning for hende også er knyt-
tet sammen med personlig udvikling:  

Jeg vil ikke undvære dette forsøg (klassen indgår som nævnt i et forsøg med 
undervisningsdifferentiering og processkrivning). Det giver os på en eller 
anden måde frihed til at skrive på vores egen måde, at udvikle os. 

 
Mette har lært at arbejde med en skriveide på indholdsniveau og på det retoriske 
niveau. Hun oplever, ligesom mange af hendes kammerater, det journalistiske sprog 
som en frigørelse, en åbning for eksperimenter med sproget fordi det på mange 
måder bryder med de traditionelle normer for skriftsprog som styrer skoleskrivning. 
Også logskrivningen understøtter denne oplevelse.  

Her midtvejs i 1.g har Mette ud over de konkrete kvalifikationer fået styrket sin 
skrivelyst og opmærksomheden på egne særtræk som skriver. 
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Faglig formidlingsopgave i 1.g 
Det næste forløb om myte, saga og sagn sluttede med en faglig formidlingsopgave. 
Klassen fik som opgave at skrive en artikel til Nationalmuseets udstillingshæfte om 
sagaer. Her viste Mette endnu engang sin sikkerhed i formidlingsskrivning, men i 
denne opgave viste der sig en ny kvalifikation: sikkerhed og grundighed i formidling 
af faglig viden. Hun skrev en artikel om de islandske sagaer i en gennemført popula-
riserende stil, men uden at det faglige indhold blev overfladisk. Igen dygtigt arbejde 
på indholds- og retorisk niveau, men stemmen i teksten giver stadig indtryk af jour-
nalistisk stil snarere end af en personlig tone. 

Rejsefeature i 2.g 
Grunden til at vi vendte tilbage til en journalistisk genre i 2.g, var at klassen skulle 
på studierejse til Kreta, et sted som det ellers kan være vanskeligt at knytte et fagligt 
forløb til. Forarbejdet til rejsefeaturen før studierejsen bestod i et kort undervisnings-
forløb med fokus på forskellige måder at møde og opleve det fremmede på. Vi 
undersøgte også sprog og stil i rejseskildringer af H.C.Andersen og Tom Kristensen. 
På studierejsen til Kreta blev eleverne i grupper sendt ud til små landsbyer med den 
opgave at møde det fremmede og samle stof til en featureartikel om mødet.  

Som vores analyse af featuren viser (se bilag1 s.Fejl! Ukendt argument for 
parameter. f), har Mette her fundet en personlig stemme. Kándanos - støv med 
charme er titlen, og i manchetten fremlægges ideen:  

Kan fem helt almindelige teenagedanskere... finde ind til Kretas hjerte? Lære 
at forstå og respektere det, der er så anderledes, fremmed og uforståeligt?  

Igennem featuren spejles skriveideen ned i sproget i en personligt engageret tone, der 
ikke blot udsiger engagementet, men viser det gennem litterære virkemidler som 
synsvinkelskift, billedsprog, kontraster: 

 ...folk der kører forbi i deres bulede ladvogne glor mistroisk...hvad i alver-
den laver de her? Det spørger vi efterhånden også os selv om. 
(...)   
På vej ned ad hovedgaden er det som om folk ser venligere ud - eller har de i 
virkeligheden gjort det hele tiden? 
(...)  
Nysgerrigheden nager, og vi sætter os for at finde det museum, der er omtalt 
på en plade ved siden af stenene. En lastvogn med brægende får kører forbi. 
(...)  
Denne venlige mand, med grå kasket og sorte briller, har nøglen til museet 
og han bliver for os nøglen til forståelsen af denne sløve by omgivet af 
smukke høje bjerge. Han bliver vores guide. 
(...)  
På vej til vores "stamtaverna" som lovet opdager vi, at vi allerede har taget 
ved lære af denne fascinerende by. Vores før så målrettede gang er blevet 
forvandlet til en doven, langsom, men hyggelig slentren ned ad gaden. Vi når 
det nok alt sammen... 

Featuren fik karakteren 11, og i lærerkommentaren fremhæves skriveideen og dens 
nedslag i bevægelsen gennem teksten og i sproget:  



Kapitel 7  Mette – en skrivehistorie  114 

Jeg synes, du får ideen meget klart og stærkt frem nu....Det er virkelig godt. 
Bevægende at læse, livfuldt og dynamisk skrevet. Og samtidig (det er jo det, 
der er så godt) spejlingen af den indre bevægelse i dine beskrivelser. Både 
fokus og tolkning flytter sig undervejs, og de beskrivende ord ændrer lang-
somt karakter. 

 
I denne feature kan man sige at stilen er blevet til stemme. Det er gennemtrængnin-
gen af skriveideen ned i det sproglige lag der markerer et afgørende nyt udviklings-
trin i Mettes skrivning. Man mærker i featuren en skriver der vil fortælle sin læser 
noget der er betydningsfuldt for hende selv, og som evner ikke kun at fortælle om 
dette betydningsfulde, men også at vise det.  

Den personlige stemme viser igennem sproget sin forbindelse med både littera-
turlæsning og personlig udvikling. Den kan på den måde ses som et udtryk for den 
dannelsesproces som vi ser som danskfagets mål. 

I sin logkommentar kan man sige at Mette dokumenterer i hvor høj grad 
dannelsesaspektet har været integreret i hendes skrivearbejde. Logskrivningen hand-
ler om det man kunne kalde processen med at få den personlige stemme på papir:  

Jeg synes det har været enormt spændende at skrive rejsefeaturen. Både fordi 
man ude i byen skulle være meget bevidst om sine indtryk, følelser, impulser 
og fordi de også skulle defineres - NED PÅ PAPIR. Det har været meget 
krævende, interessant og givende. Man lærer lidt om sig selv - bliver konfron-
teret med alle sine fordomme osv.  

Periodeopgave i 2.g 
Som afslutning på periodelæsningen i 2.g skrev klassen en større opgave hvor de dels 
skulle skrive en indledende naturalistisk fiktionshistorie med inspiration i to boliger 
fra perioden som de besøgte på Arbejdermuseet og Nationalmuseets klunkehjem, 
dels skulle de analysere en udvalgt tekst fra perioden (som ikke indgik i klassens 
fælles læsning) og perspektivere den til den øvrige læsning og til perioden. 

Mette valgte at skrive om Erna Juel-Hansens ”En Konfirmand”, som handler 
om borgerdatteren Margrethes konfirmation. I novellen fokuseres der på miljøets 
dobbeltmoral i forhold til kirken og Margrethes problemer med religiøsiteten. 

  
Som indledende fiktionshistorie har Mette valgt at fortælle om morgenen før novel-
lens åbning. Borgerhjemmet hvor fruen utålmodigt venter på kokkepigen, sættes op 
mod det arbejderhjem som denne er på vej fra. Med indresyn i kokkepigen vises 
kontrasten mellem hende og novellens hovedperson, Margrethe. Historien er holdt i 
en gennemført naturalistisk stil med sikker fortælleteknik. Personerne karakteriseres 
gennem dækket tankegengivelse:  

Hvad hvis det var hende, der fik en fin kjole og blev trykket i hånden af 
præsten, hvad hvis... Tanken stoppede brat: Men det var det ikke. Hun var 
bare Johanne, der boede i en skummel lejlighed blandt ludere og hærgede 
arbejdere.  

Der vises med konkrete, afslørende detaljer:  
...en højtsnorkende midaldrende mand, fra hvem en skærende dunst af bræn-
devin bredte sig til hver eneste krog af den trange lejlighed.  
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Historien slutter:  
"Hvor har du været?", lød en anklagende kvindestemme, idet Johanne trådte 
ind i en anden verden.  

Fiktionshistorien lægger hermed tematisk op til periodeopgavens analyserende afsnit, 
som åbner:  

Novellen "En Konfirmand" af Erna Juel-Hansen (1845-1922) fra 1885 
handler om Margrethe Holms konfirmation.... 

 
Analysen af novellen lægger ud med en tolkningshypotese. Denne dokumenteres 
med en grundig analyse som konsekvent er underbygget med citater. Derefter følger 
konkluderende afsnit om fortælleteknikken og Margrethes udvikling. Analysen slut-
ter med en diskussion af tolkningen hvor Mette viser hvordan hendes første læse-
oplevelse er blevet revideret. Endelig sammenstilles novellen med romanen Lucie af 
Amalie Skram, og den sættes i perspektiv til naturalismen og indføringen af moderne 
årsagsforklaringer. 

Der er tale om en fagligt meget overbevisende opgave, en analyse på højt 
niveau og en perspektivering der er båret af en stor viden og en selvfølgelig fornem-
melse af relevans. Gennem fiktionshistorien viser Mette derudover produktivt sin 
indsigt i periodens temaer og dens sprog og stil.  

Der er en klar skriveide i opgaven som også fiktionshistorien er indlejret i. I 
denne gives et kig bag novellens sociale kulisser, men hovedtemaet i novellen anslås 
også  

Familiens mest betydningsfulde bekendtskaber, ja selv den ærede Pastor 
Skou, ville i dag komme i deres smukt indrettede klunkehjem....  

Tolkningshypotesen i analysens startafsnit præciserer skriveideen:  
...kløften mellem den egentlige virkelighed og troen, det der forventes af 
kirken og derved af omgivelserne. Dette fremprovokerer en konfrontation 
inden i Margrethe. Hun skal til at indse at dobbeltmoralen hersker, som de 
andre klarer sig med. 

Skriveideen fastholdes gennem hele opgaven og opsamles i det afsluttende perspekti-
veringsafsnit:  

Novellen understreger nødvendigheden af det moderne gennem-
brud.....Dobbeltmoralen fungerer stadig fint, men det er kun moderen der 
opretholder facaden. Faderen slipper tanken fri, hvilket forfatteren klart er 
tilhænger af. Det vises ved, at hun tydeligt beskriver, hvor uholdbar kirken er. 

Skriveideen er knyttet sammen med en personlig stemme. Opgaven opretholder 
sprogligt en balance mellem analytisk distance og et fagligt og personligt engage-
ment. Det sidste viser sig i det følgende eksempel i bevidste sproglige træk som 
variation i sætningslængde, vekslen mellem bagvægt og forvægt i sætninger, brug af 
sætningsemner:  

Margrethe er nået til det punkt i sit liv, da hun skal til at forholde sig til sig 
selv, sit liv, sin sexualitet og sin religion. Konfirmationen. På grund af 
omgivelsernes (samtidens) massive pres og forventninger har hun dog intet 
andet egentligt valg end at lade sig konfirmere. Det på trods af at hun indeni 
er stærkt i tvivl om sin tro.  

Mere eksplicit træder stemmen frem i tolkningsdiskussionen senere:  
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Udviklingen nærmer sig virkeligheden, tankerne, men tager tid, fordi samfun-
dets normer ligger så dybt. Men det går den rigtige vej!!:  

 
Mens den faglige formidling i 1.g-opgaven om sagaer var skrevet i en journalistisk 
stil som viste sig selv frem som stil, så fører stilen i denne opgave sig ikke frem som 
ydre stil, men integreres i stoffet og opleves som en personlig stemme med autoritet 
og engagement. 

Opgaven fik 13. Kommentaren fremhæver den faglige styrke og bruger her 
også ordet professionel. Den fokuserer afsluttende på stemmen:  

Du skriver tæt og informativt, men også båret af en personlig tone, et enga-
gement i teksten og i dens problematik... 

I logskrivningen er Mette mest optaget af den faglige udfordring som var det egentlig 
nye i opgaven:  

Jeg kunne godt lide at fordybe mig i en tekst. Afprøve om jeg selv kunne finde 
frem til en analyse på baggrund af vores periodeforløb - og det gik fint. 

Studentereksamensstil i 2.g (maj 90) og årsprøven i 2.g (studentereksamensstil 
aug. 94) 
Som forarbejde til den første studentereksamensstil i slutningen af 2.g blev 
eksamenssættet, specielt opgaveformuleringerne, grundigt diskuteret igennem i 
klassen.  

Eleverne blev derefter ledt igennem en mulig arbejdsmetode til at finde en 
personlig skriveide i opgaverne. Metoden går i korthed ud på at gennemlæse opgave-
hæftet grundigt og vælge en opgave, at sammenfatte opgaven til ét centralt spørgs-
mål, lukke hæftet og skrive fem minutters koncentreret hurtigskrivning ud fra dette 
spørgsmål. Fra hurtigskrivningen uddrages skriveideen, og derefter åbner man hæftet 
igen, samler stof, organiserer sit stof, tjekker at alle opgavekrav er dækket ind - og 
skriver.  

Videre fik de vejledning i at fastholde en vekslen mellem det konkrete, doku-
menterende niveau og det abstrakte, karakteriserende og perspektiverende niveau. 
Endelig blev klassen præsenteret for de vurderingskriterier som deres stile ville blive 
bedømt ud fra.  

Eleverne etablerede et samarbejde i grupper efter valg af opgavetyper. Her 
udviklede de sammen responsark og gav hinanden respons. 

 
Mette fokuserede i den første studentereksamensstil meget på tekstanalysen, men 
manglede en ekspliciteret skriveide. Der er en stemme i opgaven, men den integreres 
ikke nok med stofbehandlingen som helhed. Kommentaren konkluderede: 

Min pointe er, at selv om din opgave lever op til alle faglige krav og ligger på 
et højt niveau, så ville den alligevel vinde i gennemslagskraft ved en marke-
ring af en personlig ide med stoffet og en klart markeret rød tråd. 
(...) 

Opgaven fik 11, men den efterfølgende årsprøvestil fik kun 9. 
 

Problemet i årsprøvestilen er metodisk, en illoyal og udokumenteret læsning af den 
tekst hvis synspunkter skal karakteriseres og diskuteres (Sløk: ”Det her samfund”).  
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Indgangen er en karikerende karakteristik af Sløks menneskebillede, sat op 
som en politirapport: 

Navn: Mennesket 
Alder: Ukendt 
Bopæl: Et moderne samfund i et engang kristent land 
Kriminel baggrund: Har dræbt Gud 
Forsvar: Etik, jura, politikerne, og ordensmagten 
(...) 
Særlige kendetegn: Sygelig kærlighed til hensyntagen og ansvar, nærmer sig 
det paniske 
Mening med livet: Ukendt 
Fremtidsudsigter: Døden 

Derefter fortsætter stilen med en lidt mere udfoldet karakteristik af Sløks 
synspunkter og en diskussion der binder sig til udvalgte aspekter i teksten. Opgaven 
er et dybt engageret opgør med Sløks kristne livsholdning og hans problematisering 
af et økologisk livssyn. Men Mette læser forbi Sløks eksistentielle pointe og reagerer 
derfor på løsrevne aspekter i teksten. 

Stilen mangler en formuleret skriveide. Der lyder ganske vist en engageret 
personlig stemme gennem teksten som det fremgår af indledningens provokerende 
leg med formen. Men stemmens autoritet udhules af at man som læser ikke får 
tilstrækkelig dokumentation for den kritiske læsning af teksten.  

Kommentaren fremhæver at stilen mangler en ide:  
Du har ikke en formuleret ide (...) Derfor folder opgaven sig ud på Sløks 
præmisser, som en diskussion med forskellige aspekter af hans tekst. 

Mette kommenterer stemmen og svaghederne i teksten i sin logskrivning: 
 ..jeg valgte Sløks tekst der provokerede mig, på trods af at jeg ikke var 100% 
sikker på at jeg forstod hans budskab.....  
Efter at have startet med en ordinær beskrivelse af hans udtalelser bestemte 
jeg i den kunstneriske friheds navn at provokere på samme måde som jeg 
følte at han provokerede mig - derfor min personkarakteristik...  
Jeg havde vist ikke tid til at fordøje Sløks tekst og den jeg selv havde skrevet 
på den korte tid 5 timer jo er til at aflevere et gennemarbejdet arbejde.  

 
I begge de to første studentereksamensstile har Mette haft svært ved at etablere en 
formuleret skriveide og en markeret rød tråd i den nye opgavetype hun her møder. 
Man er i begge stile ikke i tvivl om at man har med en dygtig skriver at gøre, og man 
møder i begge stile en personlig stemme, men den sikre sammenhæng mellem faglig-
hed/stof, skriveide og personlig stemme som var karakteristisk for både rejsefeaturen 
og for periodeopgaven, mangler her.  

Studentereksamensstile i 3.g 
Arbejdet med den første studentereksamensstil i 3.g var tilrettelagt som et eksempla-
risk forløb således at eleverne derefter mere selvstændigt skulle arbejde med deres 
stile i 3.g. Forløbet er detaljeret beskrevet i kapitel 4, afsnittet om opvarmning til stu-
dentereksamensstilen (s. Fejl! Ukendt argument for parameter. ff). 
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Som den tætte analyse i bilag 1 viser (se bilag 1 s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. ff), giver Mettes opgave samme billede som årsprøveopgaven: opgaven 
viser stor skrivekompetence på en række niveauer, den har en skriveide, men kan 
ikke fastholde ideen i det afsluttende diskussionsafsnit fordi der er for mange 
diskussioner med. Den personlige stemme taber her sit overblik og sin autoritet. 

Opgaven fik 9. Lærerkommentaren giver Mette det råd at selektere i stedet for 
at komprimere.  

Mette skriver at det er hendes problem i alle opgaver at begrænse sig: 
 ...Det er faktisk det bedste og mest rammende gode råd jeg nogensinde har 
fået... Hun skriver videre om studentereksamensstilene som genre: Som jeg 
kan læse at du har opdaget, er studentereksamensstile ikke min kop te. De er 
kunstige opgaver stilet mod at få en karakter og ikke mere. Det kan jeg ikke 
bruge til så meget. Men jeg vil tage det som en udfordring (ALWAYS LOOK 
ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE) at lære at skrive dem. 
De er bare så dobbelte i og med de gerne vil bruges til at vise selvstændig-
hed, men samtidigt dræber enhver form for selvstændigt initiativ... 

 
Herefter skriver Mette en billedstil til 11 hvor hun etablerer en skriveide og fasthol-
der den gennem analysen af to billeder. Hun skriver tæt, billedrigt, personligt, med 
en kompetent personlig stemme. Billedstilen afslutter et undervisningsforløb i billed-
analyse koncentreret om renæssancebilleder, og Mette vælger en opgave hvor hun 
skal sammenstille et renæssancebillede og et moderne fotografi. Hun kan derfor 
trække på en solid faglig viden i opgaven. 
  
I den næste studentereksamensopgave skriver hun en fri diskussionsopgave til 9. Den 
er velskrevet og retorisk elegant, stoffet er vægtigt, men udfoldes ikke nok, og derfor 
kommer stilen til at træde frem som stil og ikke som stemme. Mette kommenterer i 
en frustreret log: 

 ...denne gang prøvede jeg virkeligt at selektere og begrænse mig,... og så 
synes du stilen var tynd: Jeg har brug for at lære at skrive stud. stile, hvordan 
ved jeg ikke. Jeg synes jeg er blevet bedre til at selektere og lave rød tråd, 
men jeg er overhovedet ikke blevet bedre til at skrive. 

Før terminsstilen i marts skriver klassen en log hvor de skal samle styrker og svag-
heder op fra deres 3.g-stile. Mette gør rede for at hun i tilbageblik kan se at hun har 
villet trække overvejelser ind i sine opgaver som hun aktuelt har været grebet af. Hun 
synes at hun er blevet mere afklaret om hvad en dansk stil er og skal være  

...jeg har fået sat nogle overvejelser ud og vil nu koncentrere mig om stilen 
og kodeordet: "AT SELEKTERE" - og det er enormt meget nemmere når man 
indser at det er dansk stil, som skal forholde sig til nogle tekster/billeder, 
man skriver. Jeg vil i de sidste stile koncentrere mig om selve stilen og ikke 
bruge den til at afprøve diverse teorier jeg opbygger, der ikke holder i læng-
den. 

I terminsstilen vælger hun en analyseopgave om to digte og skriver en stringent 
opgave med en klar skriveide og en personlig stemme der slår igennem i en tæt, 
engageret tone i analyserne og i  perspektiveringens pointer. Når opgaven får 10 og 
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ikke 11, skyldes det at skriveideen lægger sig ned over tolkningerne af digtene og 
gør dem smallere end de egentlig er. 

Mettes studentereksamensstile i et samlet billede 
Det samlede billede af Mettes eksamensstile er at hun stadig viser sig som en meget 
kompetent skriver, men har svært ved at udfolde sine potentialer inden for eksamens-
stilegenren. Hun er en sikker, nuanceret og bevidst sprogbruger. Der er altid en tyde-
lig personlig stemme i hendes opgaver, men den står som helhed ikke frem med den 
faglige autoritet og genremæssige sikkerhed som den gjorde i 2.g-opgaverne. På 
trods af et frustreret forhold til genren lægger hun et stort arbejde i at lære at 
beherske den. Hendes opgaver viser at dette arbejde ikke bærer frugt, for når hun i en 
opgave løser ét problem, dukker der altid et nyt op i næste stilesæt.  

Mettes problemer med opgaverne hænger sammen med studentereksamens-
stilenes dobbelthed. Stilene lægger på den ene side ideelt set op til høje krav til både 
stofbehandling/faglighed og til skriftlig kompetence. Eleverne forventes at demon-
strere tekstanalyse på det niveau som de har lært i den mundtlige undervisning, og 
samtidig forventes de at leve op til essaygenrens ideal om et personligt synspunkt 
udfoldet og dokumenteret gennem relevante tekster og eksempler. 

På den anden side betyder stilenes løsrevethed fra den mundtlige undervisning 
sammen med den tidsramme på 5 timer som de skal besvares indenfor, at eleverne i 
praksis har meget svært ved at leve op til disse krav. Dette forsøger man i stilenes 
opgaveformuleringer at bøde på ved at hjælpe eleverne med at finde ud af hvad de 
skal fokusere på, og hvordan de skal vinkle stoffet. Disse specifikationer gør det 
imidlertid kompliceret at leve op til essaygenrens ideal. 

Mettes problemer hænger sammen med at hun, bl.a. i kraft af den skriveunder-
visning hun har modtaget, ikke kan finde ud af at dispensere fra de underliggende 
høje krav i stilene. Det viser sig på flere niveauer: 

For det første er hun vant til at skrive inden for en faglig og genremæssig ramme 
hvor hun selvstændigt kan udvælge og fokusere sit stof samt udvikle sin skriveide. 
Opgaveformuleringerne i studentereksamensstilene gør det krævende at arbejde på 
denne måde fordi man som skriver først må abstrahere fra opgaveformuleringerne og 
dernæst forsøge at integrere dem i sin skriveide. 
 Mette skriver i sin evalueringsskrivning:  

Der lægges ikke op til at man selvstændigt finder en idé. Mange gange har 
jeg læst en genial tekst i et stilehæfte, men så hedder formuleringen et eller 
andet med "hvad er tekstens holdning til det og det emne, og hvad synes du 
selv". Så kan man sidde med nok så mange tolkninger og associationer, der 
så skal proppes ned i den kasse... (...)   

For det andet er hun vant til at bygge sin skrivning på et grundigt indsamlings- og 
undersøgelsesarbejde. Det kan ikke lade sig gøre i studentereksamensstilene. Da træ-
ningsarbejdet med stilene i 3.g bl.a. sigter mod at lære eleverne at skrive på fem 
timer, lægges der også i hjemmestilene op til en anden arbejdsstil end Mettes 
normale. De to bedste studentereksamensstile Mette har skrevet, er netop skrevet 
uden at hun har søgt at underlægge sig denne begrænsning: den første studenter-
eksamensstil i slutningen af 2.g, hvor hun ikke har mødt tidsrammen på de 5 timer 
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endnu, og billedstilen som var indlejret i et mundtligt undervisningsforløb og derfor 
lagde op til Mettes traditionelle arbejdsstil. 

For det tredje rammer studentereksamensstilenes flertydige genrekrav med deres 
kombination af tekstanalyse og essayistik skævt ind i Mettes måde at arbejde med 
skrivning på. Man kan sige at hun i forhold til den skjulte dagsorden om en vis over-
fladiskhed tager begge dele for alvorligt. Som det fremgår af det følgende citat fra 
hendes evalueringsskrivning, skelner hun mellem formidlingsskrivning og en friere 
personlig skrivning, som ligger tæt op ad tænkeskrivning. Mette har vanskeligheder 
med at kombinere de to niveauer. Der er her typisk tale om opgavetyper hvor man 
skal redegøre for en tekst og diskutere de problemstillinger som den handler om. 
Mette tager holdningsspørgsmål seriøst og bryder sig ikke om at skulle producere 
holdninger til hvad som helst på stående fod. Desuden bevæger hun sig i sin 
refleksionsskrivning ofte ud i omfattende tænkeprocesser som hun har svært ved at 
nå at få samling på.  

Personligt har jeg endvidere svært ved at brede genren ud som den lægger op 
til. Jeg skelner mellem to forskellige slags sprog, det funktionelle (formidling 
etc) og mit eget personlige. Det funktionelle er når man skal redegøre for 
teksten og indkredse temaet og hvad der ellers spørges om. Når jeg skal 
formidle en viden ligesom i en samfundsrapport om ØMUen. Da gælder det 
om at få budskabet igennem. Vise at man har fattet pointen. Men når vi så 
rykker over i det personlige område bliver stilen også anderledes. Da gælder 
det om at reflektere og perspektivere. Det kan godt blive kedeligt og banalt, 
hvis man ikke lige har noget at sige om det udpegede emne. Jeg hader at 
skulle producere en mening eller holdning. Der er så mange sider til sagerne 
at jeg kun kan få en brøkdel med. Ofte har jeg så proppet nogle overvejelser 
ind som blot har rumsteret i mit hovede i et stykke tid og det bliver så måske 
lidt malplaceret og den røde tråd er så med et forvandlet til et uldet garn-
nøgle. 

Mette kæmper meget med studentereksamensstilene og får som det fremgår af 
hendes logskrivninger rokket ved den selvtillid og skrivelyst som prægede hende i 
1.g og 2.g. Skrivningen er med studentereksamensstilene ikke længere den positive 
og personlige udfordring for hende som den var med de journalistiske og faglige 
genrer:  

Jeg har opfattet den disciplin kaldet skriftlig fremstilling som et fag til at 
udvide vores sproglige bevidsthed og udnytte dens muligheder. (...)  Hvordan 
skriver man en novelle, til myndighederne, et læserbrev, en videnskabelig 
tekst, et digt. Det vi lærer med studenterstilene er hvordan vi skriver til en 
lærer. Og det føler jeg ikke jeg kan drage så mange erfaringer ud af som det 
andet. 

Hvordan gik det til studentereksamen? 
Til studentereksamen fik Mette 7 i dansk stil.  

Hun skrev opgaven “Manhattan - et storbybillede”. Opgaven lyder: “I afslut-
ningen af sit essay Manhattan (tekst 1) siger Steen Estvad Petersen: "Byen er rå, 
brutal og meget menneskelig. / Hvad mener han med det, og hvilke virkemidler 
bruger han til at overbevise læseren?” 
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Mettes opgave har en skriveide som præsenteres i indledningen, nemlig at by-
dannelse historisk er knyttet sammen med penge, men også har et andet perspektiv. 
Ideen ekspliciteres ikke direkte, men vises gennem en stilistisk kontrasteffekt: 
indledningen er holdt i en saglig, samfundsvidenskabelig stil:  

Det er den økonomiske teori om de komparative fordele, der kræver speciali-
sering for at effektivisere og på den måde tjene flere penge.  

Men denne stil brydes i slutsætningen af en mere poetisk tone der antyder en anden 
mulig vinkel på bydannelse:  

Mennesker samles. 
I udgangsafsnittet samles ideen op. De to første passager i dette afsnit har samme 
struktur som indledningen: Først en lidt tørt analyserende passage med en økologisk 
perspektivering, den glider i næste passage over i en fri, retorisk spørgende, proble-
matiserende diskussion af byers fremtidsperspektiv, og passagens sidste sætning 
griber tilbage til indledningens slutsætning:  

Måske er det menneskets natur at samle sig i byer.  
Men i udgangen kobles et tredje afsnit på som vil vise at man kan læse en sammen-
kædning af det økonomiske og det biologiske perspektiv ud af teksten.  

Indledning og afslutning danner en ring om resten af opgaven. Her påvises 
tekstens virkemidler gennem tre afsnit med fokus på den historiske sammenhæng, 
bevægelsen gennem teksten og kontrasteffekterne. Et opsamlende afsnit tematiserer 
forfatterens ambivalens over for byen, opsamlet i en kommentar til det citat som 
opgaveformuleringen beder skribenterne kommentere.  

Indledningens og afslutningens ide er ikke eksplicit knyttet sammen med 
behandlingen af teksten. 

Man møder i opgaven en personlig stemme der træder eksplicit frem i afslut-
ningsafsnittet, men ellers markerer sig i opgavens sproglige raffinementer. Stemmen 
fortaber sig delvist i de tekstanalyserende afsnit hvor den i passager lægger sig for 
tæt op ad tekstens stemme.  

Opgavens væsentligste problem er at den ikke analyserer tekstens virkemidler 
på det niveau som opgaveformuleringen lægger op til. Den analyserer på et tematisk 
niveau, men ikke på et sprogligt og argumentatorisk. Opgavens styrke er dens bevid-
ste leg med sproget som ind imellem konkurrerer med teksten. Man kan sige at 
opgaven forholder sig mere produktivt analyserende, meddigtende end eksplicit 
analyserende.  

Her er altså tale om en opgave med en skriveide og en personlig stemme der 
kommer til udtryk i et bevidst og raffineret sprog. Skriveideen er ikke eksplicit knyt-
tet sammen med tekstbehandlingen, og denne lever ikke op til opgaveformuleringens 
analysekrav. Opgaven giver indtryk af at Mette har fokuseret på udvikling af ide og 
stemme på bekostning af analysen.  

Mettes skrivehistorie i gymnasiet - en sammenfatning  

Mettes studentereksamensstil bekræfter kun analysen af hendes skriveudvikling og af 
hendes problemer med studenterstilene. Ingen kan være i tvivl om at denne stil er 
skrevet af en kompetent skribent, men stilen falder på at den ikke løser opgaven efter 



Kapitel 7  Mette – en skrivehistorie  122 

dens intentioner, og at den ikke i tilstrækkelig grad ekspliciterer skriveideens 
sammenhæng med tekstbehandlingen. 

Derimod kan man på baggrund af hele Mettes skrivehistorie i gymnasiet rejse 
det spørgsmål om studentereksamensstilene er konstruktive opgavetyper at arbejde 
med i skriveundervisningen, og endvidere om studentereksamen i dansk stil i dens 
nuværende skikkelse er et egnet redskab til at bedømme kvalitet i skrivning. Og 
endelig: hvis den ikke er det, hvad er det så vi bedømmer i 
studentereksamensstilene? 

Mettes skrivehistorie viser at en undervisning der fokuserer på skriveide og 
personlig stemme, hos en dygtig elev kan føre til optimale resultater. Udviklingen i 
Mettes opgaver igennem 1.g og 2.g dokumenterer at undervisningens metoder og mål 
har båret frugt: Hun har tilegnet sig en række skriftlige kvalifikationer som hun ikke 
uden videre besad i begyndelsen af gymnasieforløbet. Hun har lært at skrive med ide 
og personlig stemme. Derudover dokumenterer både udviklingen af den personlige 
stemme i opgaverne og de ledsagende logskrivninger at skriveundervisningen har 
haft et klart dannelsesperspektiv for Mette. Hun har fået styrket sin skrivelyst, sin 
selvtillid som skriver og sin lyst til at lære mere;  hun har udviklet sin sprogbevidst-
hed og sit sproglige register og har kunnet integrere litteraturlæsning og sprog, både i 
egentlige fiktionsopgaver og i andre typer af opgaver;  hun har endelig selv brugt 
skriveopgaverne som udfordringer til personlig udvikling. 

Denne udvikling brydes brat da klassen tager hul på studentereksamensstilene. 
Det lykkes aldrig Mette at komme på omgangshøjde med genren så hun kan udfolde 
sin store skrivekompetence optimalt. Hun ligger igennem hele 3.g sikkert over 
middel, men slet ikke på samme niveau som i 2.g. Og hendes studentereksamensstil 
fører til det eneste 7-tal på hendes studentereksamensbevis, der ellers ligger på et 
gennemsnit på 9,8.  

For Mettes vedkommende må man sige at studentereksamensstilen som genre 
snarere har ydet modstand mod hendes skriveudvikling end understøttet den. 

Mettes evaluering af sin skriveundervisning 

I april har klassen evalueret det undervisningsforsøg i dansk med procesorienteret 
skrivning som de har deltaget i gennem de tre gymnasieår. Mette skriver:  

Jeg vil starte med at sige at jeg føler jeg har lært utroligt meget af mine 3 års 
danskundervisning. Jeg har nydt at skrive ting, der er blevet læst og forstået i 
den ånd de er skrevet og jeg har glædet mig over at kunne eksperimentere 
med sproget og genrerne som erstatning for de ordinære studentereksamens-
stile. Jeg har fået en ny arbejdsproces der med computer har hjulpet mit 
skriftlige arbejde i andre fag, særligt samfundsfag på højt niveau. Jeg har 
lært at finde pointer gennem at skrive mig ind på emner og opgaver. Særligt i 
dansk i kraft af at arbejdsmetoderne har været så integreret og sammenhæn-
gende del af undervisningen.  
Før den famøse årsprøve i 2.g hvor vi fik den første (eller var det anden) 
ordinære danske stil følte jeg mig virkeligt oppe med hensyn til min skrivning. 
Jeg elsker at skrive - også i min fritid - og det var en sand fornøjelse at få lov 
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til at afprøve nye genrer og skrive uden begrænsninger udover dem man selv 
satte. Det var fedt fordi vi selv fik lov til at strukturere stof, tanker og indtryk, 
selv finde en idé og rød tråd, selv at kunne bestemme afgrænsningerne og 
derved kunne lade sig forføre af et pludseligt indskud og gøre dét til grundlag 
for sin tekst.  
(....) 
 ...men så kom studentereksamensstilene...Da da da daaaaaa... Jeg skal ikke 
lægge skjul på at jeg HADER dem. Det er en underlig dobbeltmoralsk og plat 
opgaveform. På den ene side lægger de op til at man skal vise selvstændighed 
og initiativ og samtidig afgrænses emnerne meget skarpt. Man skal både 
holde sig strengt til en tekst og samtidig skal man inddrage himmel og helve-
de. Der lægges ikke op til at man selvstændigt finder en idé. Mange gange 
har jeg læst en genial tekst i et stilehæfte, men så hedder formuleringen et 
eller andet med "hvad er tekstens holdning til det og det emne, og hvad synes 
du selv". Så kan man sidde med nok så mange tolkninger og associationer, 
der så skal proppes ned i den kasse... 
(...)  
Nu hænger min lede over for disse stile også sammen med at jeg føler at jeg 
her i tredje g har gennemgået en stor udvikling der har givet mig behov for at 
eksperimentere med og afprøve mig selv og min verden. Og det er helt blevet 
kvalt af studenterstilene, der blot har været et symbol på ubrugelig uddannel-
se. 

Hvor karakteristisk er Mettes skrivehistorie - et vue over 
hendes klasse som helhed 

På tre punkter er Mettes skrivehistorie karakteristisk for hendes klasse som helhed.  
For det første gælder det for de fleste i klassen at de gennem 1. og 2.g blev mere og 
mere bevidste om formidling og genre, og at de mere eller mindre sikkert kunne 
udfolde en skriveide i deres tekster. Mange fik også sans for at skrive med en person-
lig stemme, selv om den hos nogle måske kun kom sporadisk til udtryk. Karakteri-
stisk for klassen var et legende, eksperimenterende forhold til sprog og skrivning 
som de fastholdt hele vejen igennem de tre år, også i deres studentereksamensstile. 

 
For det andet gælder det at studentereksamensstilene mudrede billedet, både set fra 
den enkelte elevs synsvinkel og set fra en lærersynsvinkel på klassen som helhed.  
De fleste blev frustrerede over at arbejde med eksamensstilene, dels fordi det var 
svært at arbejde med skriveide og stemme i opgaverne, dels fordi de på trods af ihær-
dig arbejdsindsats konstant oplevede at var der ikke det ene galt, så var der det andet.  
En del gik ned i karakter i forhold til 1.g og 2.g.  

Klassen delte sig her meget groft sagt ind i tre hovedgrupper: 
Én gruppe for hvem Mettes historie gentog sig. Det karakteristiske for denne 

gruppe er at de har et personligt forpligtende forhold til skrivning, og at de derfor 
insisterer på en både faglig og personlig meningsfuldhed i deres opgaver. Ofte fører 
det dem til eksperimenterende vinklinger og skrivemåder.  
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Én gruppe for hvem det efter en periode med problemer stort set lykkedes at 
finde deres fødder i forhold til eksamensstilene. Denne gruppe har sådan set lige så 
store personlige ambitioner med deres skrivning som den første gruppe, men de har 
et mere professionelt, distanceret forhold til stilskrivning, som gør det lettere for dem 
at indordne sig under de mere eller mindre skjulte genrekoder i stileopgaverne.  

Og endelig en tredje, mere blandet gruppe som stort set fastholdt deres niveau 
fra 2.g. I denne gruppe samler sig elever som fægter med konkrete skriveproblemer 
der dominerer i forhold til de problemer der knytter sig til overgangen fra opgave-
typerne i 1.-2.g til studentereksamensstilene. 

For det tredje gælder det at studentereksamenskaraktererne blandede kortene 
på en overraskende måde. Årskaraktererne passede ikke med eksamenskaraktererne. 
Nogle af de dygtige skrivere klarede sig til omkring middel, og det gjorde nogle af de 
meget svage skrivere faktisk også.  

Begge dele var der konkrete forklaringer på. De nævnte dygtige skrivere gik på 
forskellig måde galt af de faglige krav i opgaverne. De svage skrivere investerede i 
eksamenssituationen mere tid og større koncentration om skriveopgaven end de 
havde gjort i deres almindelige hjemmestile. 

Den slags fluktuationer forekommer ved enhver eksamen, kunne man sige.  
Alligevel synes vi at der gemmer sig et problem her som ikke kan fejes af 

bordet med en generel henvisning til eksamenssystemet.  
Mette repræsenterer efter vores erfaring som skrivertype ikke kun en gruppe 

elever i sin egen klasse, men en bredere gruppe elever i gymnasiet. En gruppe elever 
som tilfører vores undervisning et engagement og en seriøsitet der hæver det faglige 
niveau generelt i deres klasser. Elever der som skrivere også ofte har potentialer til at 
markere sig i offentligheden i den ene eller den anden form. 

Kan vi - såvel som vores elever og en bredere offentlighed - have tillid til en 
eksamenstype der sender kompetente, spændende og ressourcerige skribenter som 
Mette ud af gymnasiet med eksamenskarakterer der ikke afspejler deres kompeten-
ceniveau? 
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Kapitel 8 
Den danske stil 
I det følgende kapitel vil vi se nærmere på de officielle rammer for studentereksa-
mensstilen og på kritikken af den danske stil. 

Det forsømte forår 

Hvert år i begyndelsen af maj skriver alle 3.g elever dansk stil til studentereksamen 
under stor rummel og ståhej. Medierne er på pletten. Tv med svedende vordende 
studenter under eksamen og lige efter. Aviserne bringer samtlige stileemner samt en 
anmeldelse heraf. Og næsten hvert år er der kronikker og kommentarer om den 
danske stils elendighed. 

Den danske stil er tilsyneladende noget som alle kan forholde sig til. Det er 
modersmålsfagets flagskib. Det er ret interessant at man i forbindelse med den 
danske stil offentligt diskuterer dannelsesmål i gymnasiet. Og det er i øvrigt næsten 
udelukkende i forbindelse med danskfaget at man gør det. Et af de dannelsesmål i 
relation til den danske stil som de fleste er enige om, er at man - dvs. den enkelte 
borger - skal kunne indgå i samfundsdebatten og formulere sig i offentligheden i et 
essay, dagbladskronikken. Det krav er der strengt taget ikke noget i vejen med, men 
der er sket meget både med offentligheden og med genren den danske stil i den sidste 
generation. 

De officielle rammer 

I Gymnasiebekendtgørelsen, maj 1993, står der om formålet at det er (2.d): "at 
eleverne udvikler deres evne til at reflektere over sproget, og udvikler deres mundt-
lige og skriftlige sprogfærdighed og dermed deres mulighed for individuel og social 
udfoldelse."  

Og om skriftlig sprogbrug: (13.1) "Arbejdet med den skriftlige sprogbrug skal i 
den daglige undervisning koncentreres om skriveprocessen og udvikle elevernes 
bevidsthed om det sproglige udtryks nuancer og variationsmuligheder... Eleverne 
skal have mulighed for at beskæftige sig med mange forskellige skriveformer... Målet 
er, at eleverne vænner sig til gennem bevidste sproglige valg at formidle den ønskede 
meddelelse." 

(13.2) "Det skriftlige arbejde skal være af et omfang svarende til 26 besvarel-
ser af størrelse som besvarelser af eksamenstypen." 

(13.3) "Eleverne skal have et grundigt kendskab til og kunne anvende eksiste-
rende sproglige normer for stavning, bøjning, orddannelse, betydning, syntaks m.v." 
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I Undervisningsvejledningen, maj 93, uddybes dette. Der peges på at det er  
- "væsentligt, at eleverne skriver meget og ofte."  
- "meget forskelligartede typer af større og mindre formuleringsopgaver, 

udarbejdet gruppevis eller enkeltvis." 
- "væsentligt, at undervisningen i skriftlig sprogbrug modarbejder mange 

elevers bevidste eller ubevidste angst og ulyst ved at formulere sig skriftligt". 
Desuden peges der på at eleverne ofte til eget brug bør skrive korte prosafragmenter  
i tilknytning til undervisningen, og at lærerens rolle skal være "igangsætterens og 
rådgiverens". Eleverne skal lære at arbejde med deres skriveproces og bevidst vælge 
genre.  

 
Indholdet af undervisningsbekendtgørelsen og vejledningen peger på en moderne 
undervisning med mange facetter og vide rammer for at arbejde procesorienteret som 
vi har gjort i vores forsøg. Spørgsmålet bliver da om studentereksamensstilen nu 
også prøver i det som eleverne er blevet undervist i. En del af kritikken af 
studentereksamensstilen går netop på det. 

Eksamensstilen, form og indhold, censorindberetninger 

Tekstheftet har siden 1971 været centreret om et tema som alle eller i hvert fald de 
fleste af teksterne har været relateret til.  

I Skriftlig dansk, Råd og vink på grundlag af censorernes kommentarer, okt. 
1994, har man et afsnit om ”Den nye skrivepædagogik og eksamen". I dette afsnit 
går fagkonsulenterne imod den tanke at eksamensformen er i grel modsætning til de 
nye arbejdsformer. "Sammenfattende kan man sige, at man ikke efter vores opfattelse 
af hensyn til den nye skrivepædagogik behøver at ændre den nuværende 
opgaveform... Men det er stadig vores og de fleste censorers opfattelse, at den 
nuværende eksamensopgave slet ikke er så dårlig som sit rygte." 

I Censorvejledning for skriftlige censorer i DANSK (udateret) fra Gymnasie-
afdelingen har man optrykt 3 stile og forsøgt at sammenfatte vurderingskriterierne i 
disse aspekter: 

1. Emnebehandlingen. 
2. Tilrettelæggelsen, herunder disposition, abstraktion og konkretisering. 
3. Den sproglige form, herunder momenterne redegørelse-, referat- og citat-

teknik, sætningsdannelse, idiomatik, semantik og ordforråd, stilsikker-
hed, sproglig vitalitet, retstavning og tegnsætning. 

 
ad 1. Her siges det at der "må være tale om en passende grundighed”. Vigtige stik-
ord er desuden "vigtige aspekter med", "nogenlunde sammenhæng i argumentatio-
nen", "rimeligt udfoldet og argumenteret, men ikke nødvendigvis i alle måder 'rigtig' 
- forståelse", "rimeligt analytisk niveau i fortolkningen af en tekst", "et vist rum for 
elevernes opfattelse af formuleringen", "et plus, hvis man mærker en personlig hold-
ning bag det skrevne". 
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ad 2. "Der findes ikke en dispositionsform, der er den eneste rigtige." 
"...dispositionsformer, der forsøger at fange læserens opmærksomhed med det 
samme, vurderes som lige så værdifulde som mere klassiske former..."  

Sammenhæng mellem afsnit og en synsvinkel eller linje i teksten er væsentlige 
kvaliteter.  

Valg af disposition og genre skal stå "i et nogenlunde passende forhold til 
emnet og til hensigt og tanke." 

"Det er værdifuldt at kunne behandle et abstrakt emne ved hjælp af træffende 
konkretiseringer..." 

 
ad 3. Her lægges vægt på "en sikker teknik", distance til forlægget, et gerne udviklet, 
men i hvert fald personligt tilegnet ordforråd, adækvat for emnet. Derefter går vejled-
ningen stort set over i sprogrigtighedskravene. Krav om stilsikkerhed og vitalitet 
uddybes dog lidt. 

 
Til slut betones det at der er tale om en helhedsvurdering. Vægtningen beror på "et 
skøn, hvor kvaliteter og mangler åbent og omhyggeligt afvejes i forhold til hinan-
den." 

Tydeligt er det at den nye skrivepædagogik er til stede i bekendtgørelse og vej-
ledning mens den har sværere ved at trænge igennem censorvejledninger og -
kommentarer. Måske afspejler dette at den har sværere ved at trænge ind i den nuvæ-
rende eksamensform. 

Den traditionelle undervisning og eksamensform 

Den traditionelle undervisning i skriftlig dansk var indtil for få år siden helt domine-
ret af en ganske bestemt arbejdsform som indøvede den danske studentereksamens-
stil. Et typisk forløb var dette: eleverne fik udleveret et af de gamle studentereksa-
menshefter, fik stilen for, skrev den hjemme (i lampens skær) og afleverede stilene til 
læreren. Derefter rettede læreren stilene hjemme (i lampens skær), dvs. fejlene 
markeredes med røde streger undervejs i teksten, og der blev givet karakter og en 
lang og grundig kommentar efter stilen hvorefter stilene blev gennemgået på 1 time i 
klassen - og individuelt, for så vidt tiden tillod det. Stilene hang uden på den øvrige 
danskundervisning og blev kun sjældent integreret. 

Til studentereksamen bedømmes stilene af to fremmede censorer der indgår i et 
bredt sammensat censorkorps. Langt de fleste censorer er rekrutteret blandt dansk-
lærerne i gymnasiet, men i de senere år har man tilstræbt at invitere andre grupper 
ind, fx fra aftagerinstitutionerne, hvilket har medvirket til medierumlen ved studen-
tereksamenstid. Inden voteringen har fagkonsulenterne de sidste par år holdt et kort 
møde med censorerne hvor enkelte problemer i opgaverne berøres. Karakterfordelin-
gen beregnes år for år. Landsgennemsnittet er nu lige under 8,0, men normalfordelin-
gen er markant afvigende fra andre fag. Karaktererne 7, 8 og 9 gives langt hyppigere 
end ellers. I mange klasser er der således kun disse 3 karakterer repræsenteret til 
studentereksamen. 
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Hvor er diskussionerne og kritikken af den danske stil i dag? 

I de sidste år er kritikken mod den danske stil vokset voldsomt. Diskussionerne peger 
i vidt forskellige retninger og tenderer mod at dreje undervisningen i skriftlig dansk 
enten i en ultratraditionel retning eller at frigøre og modernisere den.  

Kritikken kommer fra aftagerinstitutioner, fra politikere, elever og forældre og 
fra dansklærerne selv. 

Den enkleste og mest enstrengede måde at diskutere dannelse og dansk stil på 
er at tage fat på antallet af stavefejl. Temaheftet fra Undervisningsministeriet i 1992: 
“Stavefejl. En undersøgelse af stavefejlsmønstre i gymnasiet" sætter fokus på elever-
nes stavefejl, og samtidig indskærpes det censorerne at lægge vægt på korrekt stav-
ning i karaktergivningen.  

Men desuden peger især aftagerinstitutionerne på at deres studerende er alt for 
usikre skriftligt i starten af uddannelsesforløbet. Sprogfolk ved universiteterne (især 
Erik Hansen og Ole Togeby) mener at årsagen kan være at genren er for snæver. De 
ønsker mere realistiske genrer og skrivesituationer indoptaget i den danske stil. 

Eleverne kritiserer den traditionelle stil for at emnerne tit er for svære eller 
uvedkommende. Og de fleste lærere synes det er vanskeligt at se en udvikling i 
elevernes skrivefærdighed når de arbejder med studentereksamensstile. Desuden 
blokerer eksamensstilen for et friere arbejde med det skriftlige. 

Kritikken af niveau og vurderinger kommer med forskellig styrke mange steder 
fra. Kravene til stilene er for implicitte. Eleverne skal bevidstgøres om krav, måske 
endda udstyres med en rettenøgle (Christian Kock o.a. i “Lær og skriv”1994). Den 
stejle normalfordelingskurve forsøges forklaret ved at henvise til de mange forskelli-
ge komponenter der skal vægtes i den endelige karakter. 

I de sidste år er kritikken taget til samtidig med at nye vinde blæser: proces-
pædagogikken fra USA og Norge, tekstbehandlingen som medfører en anden skrive-
proces... Hele den pædagogiske debat herhjemme har åbnet for nye dannelsesdiskus-
sioner som måske udvider perspektiverne i den danske stil til at omfatte både nye 
metoder og nye genrer. 

Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet iværksatte i 1996 et stort 
forsøg med nye opgavetyper i skriftlig dansk. Forsøget løber over tre år og er nu på 
sit andet år. Projektgruppen for forsøget har offentliggjort eksempler på de opgave-
typer som afprøves i forsøget, samt overvejelser over evalueringsmetoder, men der 
foreligger i sagens natur endnu ikke egentlige resultater og konklusioner.
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Kapitel 9 
Analyser af stile – vurderingskriterier og resultater 
Gennem de tre års undervisning kan vi se en progression i elevernes arbejde mod en 
stadig større sproglig bevidsthed og kompetence både i det mundtlige og det skriftli-
ge arbejde. Denne progression betragter vi dels som et produkt af den samlede 
danskundervisning, dels som et produkt af en naturlig modningsproces. Sproglig 
bevidsthed og personlig stemme udvikles gennem læsning og skrivning, gennem 
bevidst eksperimenteren med sprog og gennem analyserende tekstarbejde (også af 
egne tekster), men også gennem personlig vækst og modning i al almindelighed. 
Desuden mener vi at arbejdet i skrivegrupper, som vi i forsøget har prioriteret i alle 
tre år, har hjulpet eleverne til at formulere sig godt og klart, analyserende og sikkert. 

 
Som udgangspunkt for analysen af elevernes stile vil vi her kort opridse de pædago-
giske og faglige mål vi satte for vores undervisning. 
Vores pædagogiske mål var: 
 • at styrke elevernes stærke sider, give dem selvtillid som skrivere 
 • at gøre eleverne ansvarlige for deres egen skriveudvikling 
 • at gøre dem procesbevidste, lære dem arbejdsmetoder og skrivestrategier 
 • at give dem mod til at eksperimentere og lære af fejlene 
 • at gøre dem til aktive og selvstændige sprogbrugere. 

Vores faglige mål var: 
 • at gøre eleverne bevidste om 

skrivesituationen/kommunikationssituationen 
 • at gøre eleverne genrebevidste 
 • at lære eleverne at arbejde med skriveide og rød tråd således at de kunne 

etablere en bærende ide i deres tekst og fastholde og udvikle den i løbet 
af arbejdet med teksten 

 • at lære dem at organisere teksten overskueligt og samtidig tage hensyn til 
skrivesituation og genre 

 • at lære dem at arbejde med sammenkædninger af de enkelte dele af 
teksten 

 • at udvikle elevernes personlige stemme 
 • at lære dem at gå fra abstrakt til konkret, fra teori til eksempel... 
 • at bevidstgøre dem om betydningen af at skrive et korrekt sprog og at 

lære dem det. 
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Vurderingskriterier og analysemateriale 

Arbejds- og evalueringsområder 
For at fremme disse pædagogiske og faglige mål lagde vi i den daglige praksis særlig 
vægt på bestemte arbejds- og evalueringsområder. I analysen af elevernes stile har vi 
anvendt de samme evalueringsområder: 
1. Genrebevidsthed/diskurs 

• bevidsthed om at enhver tekst er indlejret i en bestemt kommunikations-
situation hvor der er en kontrakt mellem skriver og læser om hvordan 
teksten skal udformes 

• et konkret kendskab til de koder der gælder for bestemte genrer 
• evne til at reproducere disse koder i den konkrete skriveopgave 

2. Idé og rød tråd 
• evne til at etablere en bærende idé i opgaven og til at fastholde og udfolde 

den som den røde tråd i opgaven 

3. Komposition og kompositionsmarkører 
• evne til at organisere teksten efter et overskueligt princip. Evnen til at 

markere en komposition kan vise sig på 3 forskellige niveauer: 
 i forhold til teksten som helhed 
 i forhold til afsnit 
 i forhold til sætninger 

4. Sprog: ordvalg og syntaks 
• evne til at formulere sig i et personligt, levende, genrebevidst sprog 
• evne til at vælge og sammensætte ordvalg og syntaks sådan at: 

 teksten fanger læseren  
 budskabet går klart igennem - dvs. at ordvalg og syntaks er sprogligt 

korrekt og afpasset efter genre og modtager 
• evne til at fange læserens opmærksomhed og fastholde den gennem en 

bevidst brug af sproglige virkemidler. Denne kan vise sig på mange 
måder som fx: 

 i et sanseligt, levende sprog, et billedrigt sprog eller et nøgternt og 
klart sprog 

 i evnen til at veksle mellem konkrete og abstrakte niveauer i sproget 
 på det syntaktiske niveau som en variation i sætningslængde, forvægt-

bagvægt, syntetisk-analytisk sprog 

 5.  Personlig stemme 
• en personlig stemme slår igennem i teksten med energi, engagement og 

kompetence 
• en personlig stemme bygger på dannelsesmål som selvtillid, handlekraft 

og selvstændighed 
• en personlig stemme ytrer sig på alle niveauer i teksten og er overordnet 

de andre niveauer. 
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Analysen 
Vi har i analysen af opgaverne fokuseret på de ovenfor skitserede undervisningsmål, 
og vi har stillet følgende overordnede spørgsmål: 

1. Hvad kan eleven i denne stil? 
2. Hvordan forholder den sig til vores mål for undervisningen? 
3. Hvilke kompetencer er udviklet siden eleven begyndte i 1.g? 
4. Hvor er der problemer i forhold til målene for undervisningen og 

skrivekompetencen? 
5. Hvilke potentialer ligger der i opgaven? En samlet vurdering ud fra pkt.1 

og 2. 
 
Vi er naturligvis klare over at det kan være vanskeligt at afgøre i hvor høj grad de 
kompetencer eleverne udvikler, er et resultat af en undervisning med specifikke mål, 
og i hvor høj grad de er resultat af deres almindelige modningsproces og øgede 
intellektuelle kvalificering i løbet af tre gymnasieår. 

Materialet 
Fra hver af de fem klasser er udvalgt to elever. I valget af elever har vi bestræbt os på 
at dække et bredt spektrum. Eleverne repræsenterer hovedsagelig hvad man kan 
kalde gennemsnitselever. Eftersom to af klasserne er sproglige med meget få drenge, 
er der således to piger med fra disse to klasser mens der er en dreng og en pige fra de 
3 matematiske klasser. 

Vi har valgt følgende stile fra hver elev: den først afleverede stil i 1.g, en stil 
fra efteråret i 2.g og en studentereksamensstil fra begyndelsen af 3.g. Stilene fra 2.g 
repræsenterer forskellige genrer. 

 
Analyserne af alle 30 elevstile står som bilag 1, efter rapportens konklusionskapitel 
og litteraturliste, og en udskrevet (men ikke korrigeret eller redigeret) version af de 
analyserede stile er vedlagt som bilag 2. Af læserhensyn har vi valgt i dette kapitel at 
bringe kortfattede, eksemplariske analyser af to elevers stile. Der er tale om stile fra 
henholdsvis en pige og en dreng fra to forskellige skoler, men begge repræsenterende 
almindelige elevpræstationer. I citaterne er elevernes eget sprog bevaret.  

Eksemplarisk gennemgang af to elevers stile 

Første elev, en pige, Malene P 

1.g: ”Forbrug” 
Klassen har læst novellen ”Forbrug” af Ib Lucas og skal nu omskrive den med en 
anden synsvinkel. 

 
I elevens opgave fastholdes den valgte synsvinkel (jeg-personen) hele vejen. 

Historien er kronologisk opbygget med bagudsyn. Men kronologien brydes af 
at eleven har svært ved at holde styr på de mange detaljer. Det er svært for hende at 
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beslutte hvilke der nødvendigvis skal med, og hvilke der ikke er nødvendige for 
forståelsen. 
 Irene er virkelig sød. Vi har været veninder i snart 4 år, og jeg synes, det er 

dejligt, at hun har fundet Kåre...Denne gang har det allerede varet i 2 måne-
der...Nu skal jeg ikke klage for meget, for jeg har Poul, som jeg mødte for et 
år siden, men vi har altså kun kommet sammen fast i 5 måneder... 

Alt i alt er der en god stram kronologi i historien, samtidig med at der visse steder er 
hobet detaljer op sådan at det bliver svært at gennemskue årsagskæden. 

Jeg-personen er en ret ubevidst person der over for sig selv forklarer at det går 
så galt med hende og kæresten, med at hun drikker for meget. 
 Det er virkelig et problem jeg har, når jeg drikker, mine følelser løber løbsk. 
Og moralen: 
 Mit forbrug af alkohol og mine bivirkninger er slemt. 
Men det er alligevel vanskeligt helt at forstå psykologien hos hende. Det forbliver 
uklart for læseren om det er bevidst at eleven lader jeg-personen være lidt naiv og 
ubevidst, eller om jeg-personens psykologi blot er begrænset af elevens erfarings-
ramme, ligesom det er svært at gennemskue hvem der har skylden 

2.g: En artikel om eventyr skrevet til Samvirke 
I klassen er der arbejdet med faglig formidling og med eventyrgenren.  

 
Eleven har valgt at formidle fagstof om eventyr i genrens sprog, opbygget som et 
eventyr i sig selv. Sproget er fortalt sprog med eventyrklichéer: Der var engang 
(indledningen) og snip snap snude (afslutningen). Næsten hele artiklen har en tyde-
ligt personlig stemme. 
 Der var engang for længe siden, hvor der var masser af grusomhed og barsk-

hed... 
 Men nu lidt historie, tilbage til dengang eventyrene opstod. 
Der er en klar komposition med gode mellemrubrikker og overgang fra det ene afsnit 
til det næste. Artiklen veksler mellem fagligt stof om eventyr og konkrete eksempler, 
og eleven formår at inddrage personligt erfaret stof naturligt i artiklen: 
 Alle husker da mor eller bedstemor læste højt, inden der skulle soves. 
Samtidig veksler fortællerstemmen flydende mellem et fagligt sprog i 3. person, og 
så en mere personlig stil med et "du", henvendt til læseren.  Der er kun to steder hvor 
der er brud i stilen. Det ene er i referatet af Prins Hvidbjørn hvor fortællerstemmen 
glider over i et mere udpræget skriftsprog med (for) mange bisætninger, og hvor 
referatgenren tilsyneladende medfører usikkerhed. 
 Prinsessen opsøger nu prinsens 3 søstre, som hver giver hende en ting, som 

kan hjælpe hende ...Det lykkes hende at narre heksen, som prinsen nu er hos, 
og heksen falder død om... 

Det andet sted er i indledningen, hvor det personlige sprog bliver næsten for privat 
og indforstået 
 Ja, så er jeg på den igen. Det er nu 3. gang, jeg skriver om emnet eventyr: 

Jeg har ialt 7 uger, jeg kan benytte, men jeg sidder med mindst 9 spændende 
eventyr. Hva' kan jeg gøre? 
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 Nu er det jo nok du tænker, hvad er det for noget vrøvl at skrive, men det 
bringer faktisk noget relevant frem, i hvertfald for eventyrene. 

Udviklingen fra 1.g til 2.g er tydelig at spore. I 1.g er opgaven begrænset, nemlig at 
skrive en kendt model, novelle, om med en anden synsvinkel. Trods det begrænsede 
projekt har eleven svært ved at frigøre sig og få distance til sit eget projekt. I 2.g 
lykkes det til gengæld ret overbevisende at få kombineret fagligt og personligt sprog 
i artiklen og lade det farve af eventyrsprog og –genre. 

3.g: Studentereksamensstil maj 1991 
Malene valgte opgave 6: "Beskriv hvorledes Michelangelo skildrer syndefaldet 
(midtersiderne). Sammenlign med en moderne brug af motivet kvinde og slange hos 
Richard Avedon (forsiden). 
Overskrift: Slangen" 

Eleven forsøger at etablere en skriveide i indledningen af opgaven. Alligevel falder 
opgaven i to skarpt adskilte dele, nemlig billedanalyserne af hver af de to billeder. 
Analyserne består af beskrivelse uden hierarki og af enkelte billedtekniske iagttagel-
ser præget af usikkerhed.  
 Grundfarverne er de brune farver, som giver en fornemmelse af noget 

gammelt. Det understreger han igen ved at male revner...  
Hun er især fagligt usikker over for Michelangelos billede som hun tydeligvis føler 
sig meget langt fra. De to billedanalyser når aldrig frem til en tolkning. Sproget er 
usammenhængende (én oplysning pr. periode), og der er mange selvfølgeligheder. I 
slutningen optræder en helt ny pointe: 
 De to billeder viser, hvordan slangen og kvinden bruges på to forskellige 

måder, samtidig med at de har visse fællestræk. 
 Slangen er symbol på det fristende, onde og snedige. Den snor sig omkring, 

og den frister "svage" sjæle. I Michelangelos skildring har slangen også en 
religiøs betydning. Den friste, og mennesket synder. 

 I moderne tid er slangen klart et sexsymbol, især hvis den sættes i forbindels 
med kvinden. I nutiden er slangen et udtryk for det mandlige, samtidig med at 
den også repræsenterer alt det, som Michelangelo skildrer. 

 Men alt i alt, så får de to billeder til syvende og sidst sammen hovedbetyd-
ning. "Fristelse og syndefald". 

Eleven er delvist forsvundet i denne opgave og her er ingen markant personlig 
stemme. Eleven udviser en stor usikkerhed over for billedanalyse og over for den 
kulturelle sammenhæng der ønskes påvist i de to billeder fra hver sin tid.  

 
 

Anden elev, en dreng, Nadeem 

1.g: ”Forbrug” 
Opgaven fra 1.g er identisk med Malenes første opgave (omskrivning af novelle med 
en anden synsvinkel). 

Nadeem vælger dagbogen (Kære dagbog) som ramme om historien. Sproget er 
ret mundtligt med replikindividualisme. Jeg-personen afslører sig selv som meget 
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usikker, uden stil og ”gammeldags”, hvilket er hendes forklaring på at det går galt i 
løbet af weekenden. 
 Jeg glæder mig til at være sammen med Poul, han ser nemlig rigtig dejlig ud 

med sine brede skuldre og sit helt specialle blik. 
 (...) 
 Poul hentede mig i sin gule Morgan... og sagde "når smukke så skal vi have 

det skægt i hytten." "Ja, jeg håber, det bliver skægt", sikke et svar jeg kom 
med, jeg synes, jeg lød rigtig gammeldags. 

Dagbogsformen er gennemført, personerne ligeså. Der er tale om en vis humor 
i den knappe mundtlige stil, men der mangler en uddybende forklaring på fiaskoen, 
og der er masser af sprogfejl i opgaven. 

2.g: Analyse af et reklamebillede: Nocona-boots. 
Klassen har arbejdet med psykoanalyse. 

 
Eleven vælger igen en god stram genre, nemlig picture talk, en slags TV-show hvor 
reklamen analyseres i et studie med publikum. Genren og sproget arbejder fint 
sammen. Eleven laver en stærk billedanalyse med inddragelse af den faglige viden 
som han har fået om symboler i billeder. Genren og jeg-personen udleveres med 
megen humor, især når han taler ned til sit publikum. 
 Velkommen til denne uges "picture talk". Og så siger jeg også velkommen til 

vores publikum her i studiet - ja lad os få en stor hånd. 
 Okay, let's start... 
 For ikke at gøre vores analyse for indviklet får i svaret på jeres spørgsmål 

senere i programmet. 
 D.v.s manden er en rigtig western type stærk, modig, rå og barsk. Denne 

mand kender ikke til panik. 
Samtidig leverer Nadeem en billedtolkning hvor han inddrager det faglige (billed-
analyse og psykoanalyse) som han netop har lært. Han giver således en fin beskrivel-
se og tolkning af billedet med inddragelse af symbolerne i det (slangens mund = hule 
= kvindelighed):  
 Hvis det lykkes kvinden at får kontrol over ham, vil hun udnytte ham seksuelt, 

og derefter styre mandens liv. Men det er her støvlerne kommer ind i billedet, 
de beskytter ham nemlig mod kvindens snedighed. 

Udviklingen fra 1.g til 2.g viser at eleven tør mere og er blevet langt mere sikker i sit 
genre- og sprogvalg. Han er i stand til at inddrage den netop tilegnede faglige viden 
om billedanalyse og symboler. Valget af genren picture talk giver mulighed for netop 
den ironi og humor som får ham til at turde bevæge sig langt ind i analysen af sym-
bolerne (han leger med de nye begreber). Der er stadig sprogfejl, men de begrænser 
sig nu næsten udelukkende til ord som han ikke er så vant til at skrive. Han er tyde-
ligvis inde i en rivende sproglig udvikling. 

3.g: Studentereksamensstil august 1991 
Nadeem valgte opgave 1: "Karakterisér den opfattelse af fremmede racer, som 
Gunnar Iversen havde i sin barndom (Tekst 1).Sammenlign denne opfattelse med 



Kapitel 9  Analyser af stile – vurderingskriterier og resultater 135 

holdninger til fremmede i dag. Du kan endvidere inddrage Perserne (Tekst 6). 
Overvej hvorfor vi har disse forenklede forestillinger om det fremmedartede. 
Overskrift: Dem og os." 

 
I denne opgave viser det sig at han ikke magter genren "redegørelse og diskussion" 
der gemmer sig bag opgaveformuleringens ordlyd. Redegørelsen er usikker, diskus-
sionsdelen ligeledes. Kun de selvoplevede eksempler lyser op i kraft af et bedre og 
mere levende sprog.  

De sproglige problemer viser sig bl.a. ved at det er vanskeligt for eleven at 
udtrykke sig sprogligt korrekt, at bevare sammenhængen i teksten og at fastholde 
fortællepositionen. Det ses bl.a. i det følgende citat: 
 Men hvor kommer disse fordomme fra? 
 Hvorfor har man alle disse negative forestillinger? 
 Svaret er, at man simpelthen ikke forstår de fremmedes kultur, dette ses tyde-

ligt her (l.15):"Mændene gik..." Her forstår Gunnar Iversen ikke de gules 
måde at klæde sig på og de sortes hilsen, som er anderledes end deres. Og da 
det eer mærkeligt og forskelligt, bliver det opfattede dårligt. 

 
I forhold til 2.g er det også hos denne elev tydeligt at han er usikker på studenter-
eksamensstilen med dens krav om redegørelse og diskussion blandet med eksempler. 
Denne usikkerhed medfører - eller viser sig også i - mængder af sproglige fejl. 

Nogle overordnede resultater af stileanalyserne. 

Om genre og komposition 
I 1.g skal eleverne omskrive ud fra en kendt genremodel, nemlig novellen. Opgaven 
rummer begrænsninger, og eleverne er da også lidt forsigtige i deres novelle. Men de 
formår nogenlunde at ordne deres stof. Det er de psykologiserende årsagsforklaringer 
som er lidt usikre - måske fordi eleverne er begrænsede af deres egne erfaringer. 

I 2.g vælger begge elever at skrive i en genre de kender. I Samvirkeartiklen er 
genren givet på forhånd, men eleven viser sin genresikkerhed ved at krydre med 
eventyrgenren som ramme og rød tråd. Den anden elev vælger en for ham kendt 
genre, picture talk, hvad der giver ham et også sprogligt overskud til at turde gå langt 
i sin psykologiserende analyse af symbolerne. 

Disse opgaver synes at vise at når genremodellerne er kendte og autentiske for 
eleverne, kan de ordne stoffet med fokus og et fornuftigt hierarki.  

Om sprog 
Det karakteristiske ved opgaverne fra 2.g er at eleverne bevæger sig sikkert rundt 
mellem erfaringssprog og videnssprog. Begge kan uden store problemer kombinere 
personlige erfaringer med en faglig viden og bevidsthed.  

I Malenes Samvirkeartikel skrives der i et fortalt sprog med henvendelse til et 
du, og der skiftes generelt ubesværet mellem dette du og et man-sprog som optræder 
når der skal gives faglige oplysninger.  
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I picture talk-opgaven er det humoren og ironien over for genren og personerne 
(især over for jeg-personen som taler ned til publikum) som giver den personlige 
stemme, samtidig med at et reklamefoto analyseres igennem. 

Om sammenhængen mellem skriveide, genre og personlig stemme  
Udviklingen fra 1.g til 2.g viser at eleverne har lært at formulere sig med en skrive-
ide. Dette ses tydeligst i de opgaver hvor eleverne selv har haft mulighed for at vælge 
en genre, men det er også et gennemgående træk i andre opgavetyper hvor læreren 
har gastlagt genren (se bilag 1). Eleverne har et bevidst forhold til den genre de 
skriver i, og de etablerer en skriveide som er integreret med genren. Også den 
personlige stemme sætter sig igennem som en sikkerhed i forhold til skrivesituation 
og stof. 

I alle opgaverne fra 2.g er eleverne til stede. De har tydeligvis fundet en 
personlig stemme, og man mærker i alle opgaverne at de vil fortælle deres læser 
noget. Der er interesse og engagement i deres sprog. Opgaverne bærer præg af 
elevernes personligheder, deres viden, erfaringsfelter og sproglige formåen. De tør 
stå ved hvad de kan og hvad de ved, vi kan tydeligt aflæse deres modenhed eller 
manglende ditto. 

Om studentereksamensopgaverne 
Som det fremgår, er begge elever langt mere usikre i studentereksamenssættet end i 
besvarelserne fra 2.g. Det er de ikke ene om, og det har fået os til at overveje hvorfor 
eleverne tilsyneladende ikke kan bruge erfaringerne fra den daglige skriveundervis-
ning i eksamensstilene. (Se for en videre diskussion også konklusionen i kapitel 10). 

 
I studentereksamensstilene bryder elevernes fornemmelse for opgaveindhold, 
komposition og sammenhæng sammen. Især i opgavetypen "redegørelse med efter-
følgende diskussion" har de haft svært ved at skelne mellem væsentligt og uvæsent-
ligt. Denne stiletype er specielt genrediffus, jf. yderligere herom s. Fejl! Ukendt 
argument for parameter.. Men det er vores opfattelse at disse sammenbrud mere 
overordnet skyldes en generel usikkerhed over for studentereksamensstilen som 
genre, kombineret med den faglige usikkerhed som hænger sammen med at disse 
stile ikke er integreret i den mundtlige undervisning. 

 
Man kan overveje om det er de diffuse genrekrav der er årsagen til at eleverne ikke 
kan finde ud af hvad de bliver bedømt på, og som medfører at de heller ikke kan 
skelne mellem hvad der er rigtigt og forkert i en opgave. Man kan konstatere at når 
den faglige viden mangler, hvilket den ofte gør i besvarelserne af studentereksamens-
stilene, så får eleverne også nogle sproglige problemer, bl.a. med at integrere den 
personlige stemme i fagligheden. Og man kan se at de detaljerede opgavekrav gør 
det vanskeligt for eleverne at etablere en skriveide og en rød tråd gennem opgaven 

Billedanalyseopgaverne viser at eleverne kan mestre en faglig opgave og 
arbejde med genren hvis billedanalysen har været integreret i undervisningen sådan 
at eleverne har haft mulighed for at forholde sig kulturelt og analysemæssigt til bille-
derne.  
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Sammenhængende kan man sige om elevernes studentereksamensstile at samtidig 
med at den faglige og sproglige usikkerhed er stor, er den personlige stemme stort set 
forsvundet. Hvor man tidligere på godt og ondt kunne følge elevernes interesse, 
viden, modenhed og lyst til at fortælle læseren noget i deres opgave, er det nu 
vanskeligt at se dem for sig.  
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Kapitel 10 
Konklusion: Når sproget vokser  
I vores ansøgning om forskningsmidler til dette projekt fokuserede vi på to under-
søgelsesområder: 

1. Dannelse over for kvalifikation, og  
2. Logbogen, dens mål og grænser. 

Vi spurgte hvilke dannelses- og kvalifikationsmål der fremmes ved den differentiere-
de undervisning med procesorienteret skrivning. Og vi ville undersøge forskellige 
aspekter af logskrivningen som var et nyt pædagogisk redskab for os. 

 
I rapporten har vi gjort rede for vores undersøgelser af elevstile, den undervisnings-
sammenhæng disse indgår i, vore teoretiske overvejelser, samt de delkonklusioner vi 
har kunnet drage i tilknytning til de forskellige undersøgelsesområder. Logskrivnin-
gen har vi behandlet i et særskilt kapitel hvor vi har søgt at besvare de spørgsmål vi 
rejste i forskningsansøgningen. Den indgår samtidig som et væsentligt element i 
vores overordnede dannelsesdiskussion. 

I konklusionen her vil vi sammenfatte resultaterne af den (skrive)undervisning 
de fem klasser har modtaget sådan som vi vurderer dem. Disse resultater sætter vi 
dernæst i relation til begrebsparret kvalifikation og dannelse. 

Som det er fremgået af rapporten, har studentereksamensstilen udgjort et sær-
ligt problemfelt for os i forsøgsundervisningen. Det forudså vi ikke i forsknings-
ansøgningen, men det har betydet at refleksioner over denne særlige genre og dens 
funktion i skriveundervisningen har trængt sig på i vores undersøgelse. Disse reflek-
sioner vil vi sammenfatte i et særskilt afsnit i konklusionen.  

 
Undervejs i de tre års forsøgsundervisning arbejdede vi hovedsagelig med begrebs-
parret pædagogik og fag, som det fremgår af kapitel 9 ”Analyser af stile - 
vurderingskriterier og resultater”. Her opstiller vi en række pædagogiske og faglige 
mål for skriveundervisningen (s.Fejl! Ukendt argument for parameter.).  

Siden er vi imidlertid (jf kapitel 1 “Refleksioner over dannelses- og kvalifika-
tionsbegreber”) nået frem til at opstille tre kompetencer som overordnede undervis-
ningsmål: Den sproglige, den kulturelle og den sociale kompetence. 

Hvordan er disse tre kompetencer kommet til at hænge sammen med de 
konkrete faglige og pædagogiske mål som vi tidligt i arbejdsforløbet opstillede som 
undervisningsmål?  

I kompetencebegrebet som vi bruger det, opløses skellet mellem pædagogiske 
og faglige mål. Det hænger sammen med at vi ser læreprocesser i vores fag som 
sproglige processer der integrerer faglig udvikling og personlig udvikling. I kompe-
tencebegrebet integreres færdighed, viden, indsigt og bevidsthed (metakognition). 
Hvis man skelner mellem fag og pædagogik, udskiller man bevidsthedsdimensionen 
og den personlige udvikling som noget ekstrafagligt. Vi er i stedet optaget af at 
beskrive og arbejde med integrationen af det faglige og det pædagogiske, altså af 
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fagdidaktikken. Man kan sige at vores læringsbegreb og vores fagsyn bygger på 
integrationen af fag og pædagogik. 

Hvad lærte eleverne? 

Vores sammenligningsgrundlag for den følgende vurdering er at vi i mange år har 
undervist grundigt og engageret i danskfagets skriftlige dimension, men uden fokus 
på skriveprocessen, uden elevsamarbejde og logskrivning og uden den sammen-
hængsskabende tænkning i sprog og læreprocesser. Ny for os har også været den 
særlige progression vi har udviklet i skriveundervisningen, samt det samme systema-
tiske fokus på skriveide og genre.  

Vi kan ikke bevise at denne undervisning giver bedre kompetence. Det kan 
højst være blevet sandsynliggjort igennem rapportens eksempelmateriale, både fra 
logskrivningen og fra stilene, og gennem vores belysning af dette materiale. Tre af 
forsøgsklasserne er undervejs indgået i andre pædagogiske undersøgelser hvor der 
foreligger beskrivelser og iagttagelser som vi kan referere til. 

Den sproglige kompetence 
Den sproglige kompetence har vi defineret som følger: 

Den sproglige kompetence bygger på formelle sproglige færdigheder (sprog-
beherskelse, genrekendskab) og integrerer procesteknikker, formel sprog-
beherskelse og genrekendskab i en evne til at forholde sig konstruktivt til 
situation, genrerammer og adressater. Der skal fx sproglig kompetence til for 
at kunne give en god fagligt funderet respons. Til den sproglige kompetence 
hører desuden evnen til at udvikle en skriveide og lade skriveideen binde 
teksten sammen helt ned i det sproglige niveau. Og sidst, men ikke mindst, er 
det en del af den sproglige kompetence at udvikle den personlige stemme i 
teksten og derigennem formidle den kulturelle kompetence. 

 
Det er vores almene vurdering at eleverne i de fem klasser blev sikrere, mere bevid-
ste, selvstændige og eksperimenterende sprogbrugere end de ville være blevet med 
en undervisning der ikke på samme måde fokuserede på sprogudvikling og skrive-
proces. Der var mere skrivelyst og dermed også mere lærelyst. 

Deres sproglige kompetence viste sig først og fremmest i deres bevidsthed om 
skriveprocesser, deres arbejde med skriveide og personlig stemme samt deres sprog-
bevidsthed. Det førte til bedre gennemarbejdede og mere selvstændige produkter.  
Eleverne oplevede selv arbejdet med skriveprocessen som en stor støtte til det skrift-
lige arbejde. I logbøgerne/evalueringerne peger mange på at arbejdet i skrivegrupper 
har været med til at gøre dem til sikrere skrivere. 

Procesbevidstheden og de arbejdsmetoder de har lært, har de efter deres eget 
udsagn haft gavn af ved besvarelsen af de større skriftlige opgaver, og de har også 
kunnet overføre deres erfaringer på skrivning i andre fag. Et vigtigt delelement i 
arbejdet med skriveprocessen er at lære at dele sit arbejde op i mindre bidder sådan 
at det bliver overkommeligt at komme frem til målet. De elever som ellers stiller 
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voldsomme krav til sig selv om i ét hug at kunne skrive det perfekte produkt, kan 
derved blive i stand til at overvinde deres egen skriveangst / præstationsangst. 

Skriveide (eller fokus, vinkling, rød tråd) har eleverne lært at arbejde med som 
et afgørende kvalitetskriterium i skriftlige opgaver. Her kan vi se en markant og 
bevidst praksis i deres skrivearbejde og i deres refleksioner over det i logbøgerne, og 
vi nærer ingen tvivl om at elevernes skriftlige arbejder på dette punkt har en styrke 
som markant adskiller dem fra hvad vi selv tidligere har kendt. 

Den personlige stemme i en tekst er en vigtig del af den sproglige kompetence, 
men indgår samtidig i den kulturelle kompetence, således forstået at man kun kan 
skrive sikkert og med personlig autoritet hvis man har et overskud af viden om sit 
emne. Dette har vi som nævnt taget højde for ved at integrere det skriftlige og 
mundtlige arbejde. Eleverne har i princippet altid haft en basisviden inden de 
begyndte på at skrive en opgave, og oftest har vi desuden indledt opgaven med ide-
arbejde i klassen. De har således været rustet fagligt inden arbejdet med en skriftlig 
opgave (bortset fra studentereksamensopgaverne).  

Eleverne har endvidere lært at forholde sig til skrivesituationen, hvad enten der 
var tale om øvelser med autentiske skrivesituationer (journalistik, formidlingsskriv-
ning i det hele taget) eller der var tale om rene skolegenrer. Skrive- og responsgrup-
perne har understøttet deres refleksioner over genre og skrivesituation.  

Samtidig har responsarbejdet betydet at eleverne har haft direkte engagerede 
læsere at skrive til; der har på den måde været kammeratadressater også til de skole-
opgaver der ellers traditionelt kun har læreren som adressat. Det giver et større enga-
gement i skrivearbejdet og mere selvtillid og sikkerhed i forhold til lærerbedømmel-
sen.  

Igennem responsarbejdet er eleverne også blevet sprogligt opmærksomme og 
bevidste om hvad der er godt sprog. Dette understøttede vi – som nævnt (s. Fejl! 
Ukendt argument for parameter.) – ofte ved at holde læserunder i klassen når de 
skriftlige opgaver blev leveret tilbage. Her læste hver elev en særlig god passage i 
deres opgave højt, oftest udvalgt af os, men ind imellem også af dem selv. De 
opnåede herigennem en skærpet sans for det gode sprog og et mere legende og 
eksperimenterende forhold til sprog som slog igennem i deres skriftsprog, og som 
også var en styrke i det mundtlige tekstarbejde. 

Den formelle sprogbeherskelse (stavning, tegnsætning etc.) har hørt med i 
vores arbejde som en naturlig del af skriveprocessen, men vi har ikke dyrket den 
mere intenst i disse klasser end vi ellers gør. Det kræver meget tid at gå en skrivepro-
ces helt igennem i skolesammenhæng; eleverne har derfor ofte måttet klare finpuds-
ningen af sproget selv, med eller uden kammeratrespons som de nu havde ressourcer 
til. Det er tydeligt at se at eleverne er forskelligt motiverede både fra person til 
person, men også fra gang til gang, mht. korrekturlæsning af deres egne produkter. 
Det er en genkommende kommentar i logevalueringerne af de skriftlige opgaver at 
de har haft for travlt til at gøre opgaverne helt færdige, og at de er irriterede på sig 
selv over det. 

Den sproglige kompetence slår mere ujævnt igennem i studentereksamens-
stilene. Skriveprocessens metoder kan kun vanskeligt anvendes på de 5 timer. Det er 
krævende at udfolde en skriveide i en opgave hvor der er mange delspørgsmål. Den 
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personlige stemme bliver let usikker og postulerende når den faglige viden som giver 
den nødvendige autoritet, mangler. Eleverne har svært ved at bestemme adressaten, 
og  genren kan være vanskelig at bestemme (her er analyseopgaverne i virkeligheden 
de letteste for eleverne at forholde sig til da de repræsenterer en øvegenre). Kun den 
formelle sprogbeherskelse skal de altid demonstrere.  

Den kulturelle kompetence 
Vi definerer den kulturelle kompetence som følger: 

Den kulturelle kompetence er evnen til at integrere ny faglig viden og erken-
delse i de faglige forudsætninger man har i forvejen, samt evnen til produktivt 
at formulere sig om den nye erkendelse. Den kulturelle kompetence styrkes 
når det skriftlige og det mundtlige arbejde bliver integreret, dvs. når man 
samtidig har den sproglige kompetence i fokus. 

 
Den kulturelle kompetence er et mål for elevernes evne til at tilegne sig fagets stof 
og metoder. Om man vil mene at vores elever fik en særlig styrke på dette område 
gennem vores undervisning, afhænger muligvis af om man kan dele vores fagsyn. 

Vi har arbejdet ud fra et syn på læring der knytter læring til sprog: “Læring 
bygger på aktivitet, og den centrale aktivitet er sproget. Undervisning, som skal føre 
til læring, må aktivere elevernes kundskaber og erfaringer og bygge på dem.” - 
“Skrivning og tankeudvikling hænger sammen. Tanker ligger ikke før sproget, men 
udvikles gennem sproget.” (Kapitel 3 s. Fejl! Ukendt argument for parameter.). 

Dette syn på læring har ført os til en fagdidaktik der tager udgangspunkt i 
elevernes oplevelser og refleksioner, og som lægger stor vægt på elevsamtalen og 
elevsamarbejdet. Det betyder ikke at faglig viden og lærerens faglighed har været 
fraværende eller nedprioriteret, men det betyder at elevens tekst / tekstforståelse har 
været udgangspunktet, fulgt op af en samarbejdsproces i klassen hvor lærerfaglighe-
den har været meget eksplicit markeret. Elevens tekstforståelse og lærerens tekst-
forståelse har begge været klarere markeret i undervisningen, men der har været en 
overenskomst om at elevens “tekst” eksisterer i sin egen ret, også selv om den ikke er 
sammenfaldende med lærerens. 

Vi er overbeviste om at flere elever fik et mere personligt og mere æstetisk og 
sprogligt bevidst forhold til den litteratur vi læste, end elever i mere traditionel litte-
raturundervisning får. De blev simpelthen bedre og mere lystfyldte læsere.  

Vi led i det mundtlige arbejde under et stort tidspres fordi det skriftlige arbejde 
kom til at fylde meget. Men på trods af det mener vi at eleverne blev acceptabelt 
udrustet mht. litteraturhistorisk viden og overblik. Muligvis har deres træning i selv 
at styre læreprocesser her kompenseret for en mere sporadisk overblikslæsning end 
vi ellers plejer at gennemføre. Mundtlig eksamen viste i hvert fald ingen svaghed på 
dette punkt.  

Integrationen af det skriftlige og det mundtlige arbejde er en logisk følge af 
vores læringssyn. I vore stileanalyser samt i gennemgangen af Mettes skrive-
udvikling har vi bl.a. forsøgt at vise hvordan integrationen af det skriftlige og det 
mundtlige styrkede elevernes kulturelle kompetence.  
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Vi har påvist at denne integration giver en sikker skrivestemme fordi eleverne 
herigennem får en faglig sikkerhed så de magter at formulere sig godt og klart. 

To eksempler på dette ses hos Mette K og Rikke Lene. De to skriver begge i 
2.g tekstanalysestile om Illa Christensen: "Kvinden" (bilag 2 s. Fejl! Ukendt 
argument for parameter. f og Fejl! Ukendt argument for parameter. f). De viser 
at de er nået et godt stykke vej med den svære novelle. Analyserne blev skrevet på 
baggrund af periodelæsningen, og desuden havde klassen arbejdet sammen om mind 
maps over novellen. Eleverne arbejdede sammen i skrivegrupper hvor de gav 
hinanden respons. Rikke Lene kastede sig ud i en personlig tolkning af novellen, 
baseret på et tema, mens Mettes personlige stemme foldede sig ud når hun 
identificerede sig med kvinden. Begge elever påpegede i deres logevaluering at de 
ikke havde turdet give sig i kast med tekstanalyse før, men at de nu gerne ville 
forsøge sig igen. Begge elever valgte da også en analyseopgave til den skriftlige 
studentereksamen. 

Evnen til at integrere ny faglig viden og erkendelse så vi også udviklet hos 
Nadeem og Malene i deres 2.g opgaver (bilag 2 s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. og Fejl! Ukendt argument for parameter.). Nadeem eksperimenterede 
med en genre i sin billedanalyse og fik samtidig brugt sin viden om psykoanalyse. 
Malene integrerede sin viden og sine erfaringer om eventyr og eventyrstil i sin artikel 
om eventyr.  

I forbindelse med den historiske læsning så vi at arbejdet med tekstproduktion 
gjorde eleverne både sprogbevidste og historisk bevidste. I slutningen af periode-
læsningen skrev klasserne en større opgave hvor de blev afkrævet tekstanalyse af 
ukendte paralleltekster og formidling af den litteraturhistoriske viden de havde 
tilegnet sig; de forsøgte sig desuden med selv at skrive fiktion i periodens stil. Mettes 
periodeopgave (se kapitel 7 om Mettes skrivehistorie s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter. f) er en demonstration af kulturel kompetence som den viser sig både i 
den personlige stemme og i eksperimentet med at skrive i naturalistisk stil. En klasse 
reflekterede efter periodelæsningen over at de havde oplevet den næsten som at 
tilegne sig et fremmedsprog. Respons- og tekstproduktionsarbejdet gør altså eleverne 
til bevidste sprogbrugere også når det gælder ældre sprog. 

Den sociale kompetence 
Den sociale kompetence har vi givet følgende definition:  

Den sociale kompetence er evnen til at formulere sig og handle i faglige (og 
ikke kun danskfaglige) situationer, dvs. evnen til at "gribe ordet" i udvidet 
betydning. Heri ligger også evnen til at samarbejde med andre, til fx at 
kombinere responsteknikker og faglig indsigt med sans for også den sociale 
dimension i  responssituationen, så man kan give hensigtsmæssig og brugbar 
respons.  

 
Det er i sagens natur overordentligt vanskeligt at dokumentere i hvilken grad vores 
elever har opnået social kompetence. Men det er vores vurdering at eleverne har fået 
en træning og nogle redskaber til at “gribe ordet” og til at samarbejde, altså en social 
kompetence, som adskiller sig fra hvad klasser normalt får.  
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Centralt for udviklingen af den sociale kompetence står responsarbejdet og det 
“responsmiljø” i klassen som responsarbejdet udfolder sig i (se kapitel 3 Den proces-
orienterede skrivepædagogik, s. Fejl! Ukendt argument for parameter. og Fejl! 
Ukendt argument for parameter. ff, og afsnittet Progressionen i responsarbejdet s. 
Fejl! Ukendt argument for parameter. ff).  

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet kan være vanskelig for mange elever. 
Gymnasiet indeholder mange fag med nye terminologier som de ikke kender på 
forhånd.  

I arbejdet med de litterære tekster tog vi udgangspunkt i elevernes oplevelse 
med teksterne som de formulerede for hinanden i klassen, hvorefter det fælles 
tekstarbejde satte ind. Hver elev formulerede sig altså om egne og andres tekster i 
hver time. Herigennem blev eleverne socialiseret ind i den nye sammenhæng som 
gymnasiet er. De lærte at tage (kritisk) stilling og formulere sig.  

Gennem alle tre år fastholdt vi principielt denne bevægelse i arbejdet med 
tekstlæsningen, og der viste sig en klar udvikling i elevernes individuelle tekst-
oplevelser og tekstkommentarer. Mens de i begyndelsen ofte havde karakter af  
“private” associationer, fik de efterhånden faglig karakter, også i formuleringen. 
Denne arbejdsmetode styrkede tilegnelsen af en faglig tænkning og en faglig termi-
nologi.  

Samtidig gav runderne og de frie samtaleformer i grupper træning i at lytte og i 
at gå i dialog med hinanden. 

Responssamarbejdet om det skriftlige arbejde gav eleverne helt systematiske 
redskaber til at samarbejde om fagligt arbejde, samtidig med at det udviklede deres 
sproglige bevidsthed og deres fagsprog, både skriftligt og mundtligt. 

 
Elevernes egne kommentarer i deres evalueringer viser at de selv synes de har haft 
udbytte af de arbejdsformer som vi har nævnt her. (Se kapitel 6 Eleverne om den 
procesorienterede arbejdsmåde s. Fejl! Ukendt argument for parameter. f). 

 
Jytte Lau fra Danmarks Pædagogiske Institut observerede og beskrev arbejdet i 
forsøgsklassen på Rungsted Gymnasium i en kortere periode i 1.g. Rapporten kan 
læses i Damberg og Lau: “Undervisningsdifferentiering i praksis”, afsnittet “Proces-
skrivning i 1.g”. Her er ikke nogen sammenfattende analyse af undervisningen, men 
beskrivelser, citater fra logbøger og interview med elever. Her beskriver Louise fra 
1.z bl.a. resultaterne af arbejdsformerne i klassen:  

“.. Folk gør deres bedste hele tiden, og de bliver også mindet om, at de gør 
deres bedste. Det er ikke noget med, at man hele tiden sammenligner, og man 
hele tiden skal passe på med, hvad man siger. Eller at man ikke vil vise sine 
opgaver. Det med del- og stjæl-runden, det skaber en god stemning. Der er 
ingen, der føler sig mindreværdige og ingen, der føler sig ovenpå og ligesom 
behersker timerne.” (s. 106). 

Gitte Ingerslev observerede undervisningen i 2.a på Roskilde Amtsgymnasium og 
skriver i “Forsøg nu! - om undervisningsdifferentiering og læreprocesser i gymnasiet 
og på hf", Gymnasieafdelingen, Skriftserien nr.17:  

"Klassen var en 2.g sproglig med 24 elever og var karakteristisk ved, at der 
sad ca. 20 nysgerrige og kompetente elever, der var ‘med’, markerede, tog 
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noter etc., og af dem en hel stribe selvsikre unge kvinder. De resterende 
elever, der var mere tavse, snakkede indbyrdes sammen, men tydeligvis om 
det, der foregik i klassen og ved tavlen... Klassen som helhed var nærværende 
og velforberedt og nåede i diskussioner et højt abstraktionsniveau."   

Om responsarbejdet siges det videre:  
"Responsarbejdet var en stadigt tilbagevendende faktor i timerne. Det er 
tydeligt at høre, at eleverne havde været vant til at give respons i 1.g, og de 
vidste præcis hvad de skulle, og de var gode lyttere og gode tekstlæsere, 
deres respons var eksemplarisk præcis." (s.222 ff).  

Den samme iagttagelse gjorde Carol Henriksen fra RUC som iagttog undervisningen 
gennem hele 1.g til og med danskopgaven. Især responsen i forbindelse med denne 
opgave imponerede (arbejdet hermed er beskrevet i afsnittet ”Danskopgaven i 
slutningen af 1.g, fulgt op af en mundtlig årsprøve" s. Fejl! Ukendt argument for 
parameter.). 

 
Mi’janne Juul Jensen iværksatte i efteråret 1995 en spørgeskemaundersøgelse i 
forsøgsklassen 3.y Albertslund Amtsgymnasium sammen med Lars Fisker, som var 
klassens geografilærer. Som kontrolgruppe indgik skolens øvrige 3.g-klasser. 3y 
havde arbejdet efter AFEL-principper i geografi i 2.g, og de to lærere ønskede at 
undersøge om forsøgsarbejdet i dansk og geografi havde påvirket klassens lærings-
stil. I foråret 96 fulgte de undersøgelsen op med interview med klassens elever. Det 
viste sig at eleverne i 3.y havde en større indsigt i læreprocesser generelt og mere 
specifikt i egen læreproces end kontrolgruppen. De planlagde i højere grad deres 
arbejde, de var bevidste om at de selv måtte være aktive hvis de skulle lære noget, de 
syntes de havde arbejdsredskaber der gjorde dem i stand til at tackle nye problem-
områder, og de havde tillid til at de kunne klare nye opgaver. De knyttede elev-
ansvarlighed sammen med indflydelse på undervisningen og mulighed for selvstæn-
dig aktivitet. (Fisker og Juul Jensen 1996 og 1997). 

Dannelse og kvalifikation 

“Jeg vil ikke undvære dette forsøg. Det giver os på en eller anden måde 
frihed til at skrive på vores egen måde, at udvikle os.” (Mette - en skrive-
historie s. Fejl! Ukendt argument for parameter.). 
"I det her forsøg lærer vi for at blive go'e, ikke for eksamen" (Ingerslev, s. 
222 ff). 
"Op gennem gymnasiet udvikler man sig meget, men det personlige halter 
bagud - dansk er det eneste fag, hvor vi ikke kun arbejder med intellektet" 
(Ingerslev, s.222 ff). 

Som det er fremgået, er det vores egen vurdering at eleverne gennem den proces-
orienterede undervisning har udviklet kompetencer som går ud over hvad vi selv 
tidligere har kendt. Vi mener at denne undervisning har givet eleverne gode kvalifi-
kationer til deres kommende uddannelse og arbejdsliv. 

Men det er muligt at de områder hvor vi selv er meget overbeviste om at disse 
klasser har lært mere end traditionelt, ikke falder sammen med det som man kunne 
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kalde den herskende dansklærerkonsensus om danskundervisningens mål. Sagt på en 
anden måde: måske er der delvist tale om kompetencer som ikke nødvendigvis vil 
blive medbedømt ved eksamen. Hvis det er tilfældet, kan rapporten her måske med-
virke til at rejse en debat om fagsyn og fagdidaktik i dansklæreroffentligheden. 

De tre elevcitater ovenfor fokuserer alle på dannelsesaspekter ved undervisnin-
gen, og dannelsesmål har da også stået meget centralt i hele vores undervisnings-
projekt med disse klasser. Vi har konsekvent været optaget af at tilrettelægge under-
visningen sådan at eleverne deltog aktivt og tog medansvar for arbejdsprocesserne. 
Vores mål var at drage dem ud over den instrumentelle attitude ved at gribe fat i dem 
både affektivt og kognitivt. Sagt på en anden måde har vi forsøgt at etablere ægte 
dialoger - mellem eleverne og stoffet, mellem eleverne indbyrdes, mellem eleverne 
og os.  

Det er klart at de institutionelle rammer med 45 minutters lektioner, fagopde-
ling, magtrelationen mellem lærere og elever, karakterer, eksamen mv. sætter græn-
ser for hvor langt man kan komme med disse dannelsesmål. Men det er vores 
erfaring at vi gennem et professionelt og ekspliciteret forhold til institutionens ram-
mer trods alt kan mødes med eleverne i en fælles interesse i seriøst, engagereret fag-
ligt arbejde samt i deres individuelle læreprocesser. 

Seriøst, fagligt arbejde indebærer i den procesorienterede undervisning arbejds-
processer med dannelsespotentiale. At forholde sig personligt til litteratur, at give og 
modtage respons på fagligt skrivearbejde, at forholde sig til egne og fælles lære-
processer i logbogen er arbejdsformer som potentielt involverer eleven både fagligt 
og menneskeligt. 

Vi tror at vore elever - eller at mange af vore elever - har  fået et 
dannelsesmæssigt udbytte af undervisningen. Deres sprog voksede og dermed også 
deres virkelighed. De blev aktive sprogbrugere - de turde tage ordet. Og forhåbentlig 
bliver de herigennem også aktive handlende personer. 

Vi har fået mange signaler undervejs, især i logbøgerne, som viser dette, og vi 
håber også at det er fremgået af elevcitater i denne rapport. 

Studentereksamensstilene 

Studentereksamensstilene har, som det fremgår af rapporten, ikke været lette at 
integrere i den procesorienterede og helhedsorienterede undervisning. 

Det er for os en utvetydig konklusion at studentereksamensopgaverne som vi 
kender dem i dag, ikke egner sig som undervisningsmateriale, i hvert fald ikke for 
den skriveundervisning vi har arbejdet med. Tværtimod har de fungeret direkte 
obstruerende for elevernes skrive- og lærelyst, og produkterne i 3.g har som helhed 
været mere usikre og svingende i kvalitet end i 1.g og 2.g. 

Vi vil også gerne rejse en diskussion om studentereksamensopgavernes egnet-
hed som bedømmelsesgrundlag for elevernes skriftlige kompetence. Vore forsøgs-
elevers eksamensstile ligger uden for denne rapports undersøgelsesfelt, og vi kan 
derfor kun udtale os subjektivt og spørgende herom. Men det er vores indtryk at vi 
ikke er alene om den erfaring at både rigtig gode elever og ret svage elever ofte 
lander på mellemkarakterer til eksamen, og at undervisningen og dens faglige niveau 
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altså ikke i særlig udpræget grad afspejles i eksamensbedømmelsen. Vi synes det er 
et problem at dygtige og velskrivende elever forlader gymnasiet med en middel-
karakter til skriftlig studentereksamen hvis det i virkeligheden skyldes at kravene i 
eksamenssættene er diffuse og uopfyldelige. 

Undervisningsministeriet har iværksat et større forsøg med skriveundervisning 
som for øjeblikket er på sit andet år. Et af målene med forsøget er at nå frem til en 
ændret eksamensform.  

Eksamensformen er vigtig fordi den nødvendigvis vil præge undervisningen.  
Denne rapport kan forhåbentlig indgå som et bidrag til dette forsøgsarbejde. 

For os at se er det et afgørende problem med de nuværende eksamensstile at de 
præger undervisningen på en uhensigtsmæssig måde. 

Det har ikke været vores mål med forsøget og rapporten at udvikle ideer til en 
ny eksamensform. Men i stikordsform vil vi her foreslå nogle ændringer som er 
bedre i overensstemmelse med den undervisningsform som vi advokerer for: 

• Mulighed for fordybelse i det område eller problemfelt der skal skrives 
om, dvs. tid til at tænke og undersøge inden den endelige formulering 
(også i form af undervisning i området for at kompensere for sociale 
forskelle på hjemmefronten). 

• Mulighed for at finde sin egen skriveide og udvikle den. 
• Mulighed for at arbejde i genrer som er kendte. 
• Evt. mulighed for at arbejde i skrivegrupper. 

Afsluttende kommentar 

Hvad kan vores projekt og denne rapport så bruges til?  
Vi håber at rapporten kan få betydning som inspiration for egentlig 

videnskabelig forskning i skriveundervisning i gymnasiet. 
Vi håber også at den kan medvirke til at konsolidere og videreudvikle den 

procesorienterede skriveundervisning i gymnasiet og hf. 
Den kan måske også blive et bidrag til en debat blandt dansklærere om fagsyn 

og fagdidaktik. 
For os selv har projektet haft stor personlig og professionel betydning. 

Forsøgsarbejdet har betydet en fagligt-pædagogisk udvikling og omstilling som 
styrker os i arbejdet med de elever vi møder i gymnasiet i dag. Vi har fået bedre 
redskaber til at forstå og gribe fat i deres særlige kompetencer, og vi er blevet 
dygtigere til at sætte elevernes sproglige læreprocesser i centrum, at lade dem gøre 
deres del af læringsarbejdet. 

Men vi har - som andre før os - gjort den erfaring at det er vældigt krævende at 
gå ind i et fælles fagligt udviklingsarbejde af denne art. Samtidig er der også en 
sammenhæng mellem investering og udbytte. Det er i god overensstemmelse med 
procespædagogikken at denne rapport er et produkt af tæt samarbejde og respons i 
mange omgange, og at den for os repræsenterer en sum af erfaring og erkendelse som 
vi aldrig kunne være nået frem til enkeltvis.
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Bilag 1: Analyser af stile fra 10 udvalgte elever 

Elev nr. 1- en pige (Mette K) 

1.g: Interview med min far: En dejlig barndomsoplevelse 
Forudsætninger: Eleven har fået undervisning i interviewteknik og udformning af et 
interview og har desuden arbejdet med indholdsrespons med vægt på at finde gode, 
sanselige beskrivelser i teksten. 

Hvad kan eleven? 
Eleven kan udforme opgaven med en personlig stemme og i et levende sanseligt 
sprog, ex: 

 Min stedmor lavede en dejlig, varm tomatsuppe, som vi nød dér om natten i 
det store fremmede hus.  
Han tændte sig en smøg og satte sig tilbagelænet i lænestolen. 

Den personlige stemme mærkes fx gennem varmen i beskrivelsen af faderen og 
vægten på en dejlig oplevelse. 

Hun kan fastholde en rød tråd og markere en komposition, fx gennem tids-
markører: Det var i 1955, den 12. april. 

Hvor er der problemer? 
Der er usikkerhed over for genrekravet og vanskelighed ved at fastholde den røde 
tråd. 

Samlet vurdering i forhold til undervisningen 
Eleven har lært at skrive personligt og at lave en ramme omkring et interview. 

Tilsyneladende ligger elevens potentiale/styrke i evnen til at etablere en 
personlig stemme i opgaven. 

2.g: Kvinden 
En analyse og fortolkning af Illa Christensen: Kvinden 
Forudsætninger: Klassen havde ønsket at arbejde med analyse og fortolkning i en 
skriftlig opgave. De arbejdede med skriveprocessen i skrivegrupper uden dog at have 
præcise genrekrav. Opgaven lå i begyndelsen af periodelæsningen. 

Hvilke skrivekvaliteter er der i denne tekst? 
Eleven skriver med en personlig stemme, især de steder hvor opgaven bygger på en 
identificerende og psykologiserende læsning – ex: 

 Så da hun endelig vil frigøre sig falder hun og går i tusinde stykker. 

Hvor er der problemer? 
Den røde tråd markeres ikke klart, men er dog til stede i opgaven i form af “sløret” i 
begyndelsen:  

Kvinden er ikke som de andre kvinder på udstillingen. Med sløret for ansig-
tet, og i det hele taget kroppen mere eller mindre tildækket, skjuler hun sin 
identitet.  
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Og midt i stilen:  
Hun fjerner sløret. Det var ikke meningen at hun skulle vise sig for verden...  

Eleven følger ikke den røde tråd op, og derved kommer opgaven til at mangle struk-
tur. 

Vurdering i forhold til undervisningen 
Der er sprogligt sket en kvalitativ forbedring fra 1.g - det ses i en levende syntaks, et 
varieret, levende ordforråd og retoriske elementer - fx gentagelser:  

Hun vil have at verden skal kunne mærke den længsel hun føler “spærret 
inde” og “låst fast”. Hun vil have at verden skal kunne mærke hjerte banke 
stærkere og varmere end de andre kvinders. Hun vil have at de skal synes at 
hun er noget specielt.  

Dvs. at eleven er blevet styrket i sin personlige sproglige sikkerhed. Til gengæld har 
hun ikke fået en sikkerhed i at etablere en struktur i teksten. 

3.g: Studentereksamensstil maj 92 
”Find selv en overskrift. 
Menneskene i hæftets billeder er styret af kræfter i og uden for dem selv. Undersøg 
kunstnernes brug af motiv og visuelle virkemidler i to eller flere af billederne. 
Hvilken opfattelse af menneskene og deres tilværelse kommer frem i billederne, og 
hvilket indtryk gør de på dig?” 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med billedanalyse i 2.g og skrevet en billeda-
nalyseopgave. Til årsprøven i 2.g skrev klassen en studentereksamensopgave, og i 
begyndelsen af 3.g arbejdede de med evaluering af danske stile ud fra modelek-
sempler (Bedømmelseskriterier i skriftlig dansk 1991). 

Hvad kan eleven? 
Eleven laver her en fagligt kvalificeret billedanalyse hvor hun opfylder kravene til 
genren “billedanalyse”. Sproget er personligt, nuanceret og sikkert, og hun anvender 
naturligt teoretiske begreber i sit eget sprog. Fx  

Billedet har en synsvinkel hvor de vigtigste motiver, tigerne, iagttages nede-
fra. Anvendelsen af frøperspektiv får betragteren til at føle sig mere eller 
mindre identisk med den drømmende kvinde, idet tigerne springer ned mod 
hende, men også mod betragteren på én og sammen tid. 

Som helhed har opgaven en klar personlig stemme der taler med autoritet og 
engagement. 

Konklusion 
Der mangler en skriveidé og dermed en rød tråd. Det bevirker at behandlingen bliver 
instrumentel, og opgaven falder i to adskilte dele uden en opsamlende konklusion. 
Desuden har eleven problemer med sprogrigtigheden. 

Vurdering af  besvarelsen  (i  forhold til undervisningen  igennem de to gymnasieår) 
Eleven har bevaret og udviklet sit personlige sprog og sin personlige stemme, hun 
har udviklet en faglig kompetence, men har ikke tilegnet sig den kvalifikation at 
etablere en opgavestruktur der bygger på en rød tråd. 
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Elev nr. 2 - en pige (Malene B) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Eleverne har arbejdet med respons for at forbedre sproget og gøre 
det sanseligt og levende. 

Hvad kan eleven? 
Eleven behersker genren og fastholder fortæller og fortælletid. Hun har en klar rød 
tråd i opgaven, det viser sig fx i Hun havde ihvertfald ikke selv været skyld i det! som 
indledning til en stil der bæres af spørgsmålet om skyld, og som slutter med Kunne 
det have været hendes egen skyld? 

Kompositionen er tydelig i kraft af markører. Fx Det hele var ellers startet så 
godt og Nu sad hun så her udenfor (vores fremhævning). 

Sprogligt er der tilløb til stemningsbeskrivelser, fx lavet fis og en rigtig tøse-
snak. Sproget er generelt flydende og levende. 

Konklusion 
Der er ikke nogen problemer i forhold til opgavekravene: eleven behersker genren, 
og man kan fornemme at hun har en styrke i evnen til at formulere sig varieret og i et 
sanseligt sprog. 

Vurdering i forhold til undervisningen 
Den sproglige kompentence viser sig i fornemmelse for genren, i dannelsen af en 
skriveide og valg af flash-back som kompositionsprincip. Sproget er flydende, og alt 
i alt giver det en god basis for det videre arbejde. 

2.g: En artikel om eventyr, skrevet til Samvirke 
Forudsætninger: Klassen havde arbejdet med faglig formidling og med eventyr-
genren. 

Hvad kan eleven? 
Skriveidé, komposition og sprog: 
Opgaven er kvalificeret opbygget som en fagligt orienterende artikel i et formidlende 
sprog. Der er velfungerende rubrik, manchet og mellemrubrikker - fx angives indhol-
det i manchetten:  

Eventyr er en genre, der aldrig er gået af mode. De udgør en helt lille verden 
for sig selv, som vi til stadighed besøger og tager del i. Hvad er det karakteri-
stiske ved eventyr, og indeholder de et budskab? Måske findes svaret i folke-
ventyret “Prins Hvidbjørn. 

Som rød tråd og stilistisk virkemiddel sammenlignes læsning af eventyr med det at 
spise (i 2. afsnit):   

Forløbet serveres på en sølvtallerken.. 
 Opskriften på et eventyr: En håndfuld prinser...krydres med lidt magi, sym-
bolik og spænding...røres...bages...,  

Til sidst tages denne stilistiske tråd op igen, og opgaven ender med ordene:   
Ja, i "Prins Hvidbjørn" er der nok at gumle på. Så til dem, der stadig er sultne 
- værsgo, der er serveret!  
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Problemet ligger i kompositionen. Den røde tråd i opgaven etableres i begyndelsen af 
opgaven, og som det fremgår af citaterne ovenfor fastholdes den i sproget, men 
indholdsmæssigt er der ingen tæt sammenhæng mellem indledning og afslutning. I 
indledningen opstilles en tese:  

Eventyr har op igennem tiderne været mest interessante i forbindelse med 
kriser i vores samfund. Er dette blot tilfældigt, eller har folk bevidst søgt ind i 
en bedre og lykkeligere verden i form af eventyr? Jeg vil påstå, at dette er 
tilfældet. 

Men hverken i løbet af opgaven eller i afslutningen får eleven argumenteret for 2. 
afsnits påstand om at eventyr er mest interessante i forbindelse med kriser i vores 
samfund. 

Det sproglige niveau og formidlingen af teorien rammer den almindelige læser 
af Samvirke - fx: 

Folkeeventyr er i sin tid blevet fortalt om og om igen fra mund til mund og har 
naturligvis taget form og drejning derefter. Først senere er eventyrerne blevet 
skrevet ned og oversat til mange sprog, så de på den måde strækker sig verden 
over. Et af dem er “Prins Hvidbjørn”.  

Sproget er varieret og præcist, og eleven kan lege med de sproglige billeder. 

Konklusion 
Eleven har et vist overblik over forløbet i sin opgave, og hun kan arbejde med tekst-
analyse. Positivt er det især at hun har tilegnet sig en genrebevidsthed og et formid-
lingssprog hvor hun tør eksperimentere med gennemgående billeder og variation i 
udtryksformen. 

Vurdering i forhold til undervisningen 
Elevens skrivekompetence er blevet væsentligt udviklet. I 1.g kunne hun fastholde 
den røde tråd i en simpel/overskuelig opgave. Denne opgave er meget mere 
kompleks. Der stilles krav om selvstændighed i skriveidé og i fokus. Hun skal 
desuden kunne formidle et fagligt stof i en journalistisk form. Her viser hun sikker-
hed i genre og sprogvalg samt faglig kompetence. Hendes sproglige og gen-
remæssige sikkerhed, som allerede viste sig i 1.g, er blevet udfoldet og styrket i en 
langt mere krævende genre. Fx kan hun benytte retoriske virkemidler som Hvem 
kender måske ikke indledningen: “Der var engang...”  

3.g: Studentereksamensstil maj 91 
”På hvilken måde beskriver Karen Blixen okserne (tekst 3)? Hvordan forholder hun 
sig til deres eksistens og lidelser? Hvilke videre perspektiver ser du i fortællingen? 
Find selv en overskrift.” 
Forudsætninger: besvarelse af et studentereksamenssæt i 2.g samt årsprøvestilen, 
herunder gennemgang af “genrekravene” til studentereksamen og diskussion af 
struktureringen af en dansk stil. I klassen var der inden aflevering elevdiskussion af 
ide eller første udkast, afhængigt af hvor langt eleven var i skriveprocessen. 

Hvad kan eleven? 
Karen Blixen sammenligner altså på en måde okserne med menneskene, idet 
hun ligestiller dem med de andre arbejdere og ikke nok med, at hun synes det 
er rimeligt, at de har de samme vilkår som menneskene, men hun glæder sig 
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oven i købet på oksernes vegne. Ved faktisk at sætte sig i oksernes sted bliver 
Karen Blixens beskrivelse naturligvis meget subjektiv men dermed også meget 
medfølende. Hun beskriver som sagt, hvad hun ser og prøver derefter at 
beskrive, hvad okserne tænker og i tidens løb har tænkt. Dette gør hun ganske 
ligetil ved at skrive: “Okserne tænkte: Saadan er livet...” osv. 

Af dette citat fremgår at eleven har en faglig kompetence, hun kan gennemføre en 
tekstanalyse der bygger på tekstiagttagelse og dokumentation. Desuden formulerer 
hun sig klart og præcist og skaber sammenhæng i fremstillingen ved brug af markø-
rer som fx altså, ikke nok med, dermed. 

Ofte mærker man et personligt engagement i tekstens problemstilling - fx ved 
omtalen af oksernes lidelser:  

Men det er netop det, der er problemet, for naturen er ikke indrettet på den 
måde, at det er meningen, at Karen Blixen eller noget andet menneske skal 
pukle og slæbe på lige fod med okserne fra daggry til solnedgang. Det er dybt 
uretfærdigt, men sådan er det nu engang, og så kan man jo selvfølgelig disku-
tere, hvem der har bestemt hvordan “det er”. 

Hvor er der problemer? 
Eleven er usikker på genren, og det viser sig bl.a. ved at hun springer fra “man” til 
“jeg” i fremstillingen:  

Denne beskrivelse vækker en positiv stemning hos læseren, der gør, at man helt 
kommer til at holde afokserne. Når jeg læser om “deres bløde muler” og 
“klare øjne”, får jeg mest af alt lyst til at kramme dem, fordi de bare er så 
søde! 

Hun har ikke en klar skriveide, og dermed mangler den røde tråd. Opgaven går 
strukturelt i stykker og slutter således:  

Nybyggerne tænkte nemlig heller ikke over, hvad de udsatte okserne for, før de 
selv skulle høste fortjenesten. Når de havde okserne til at gøre arbejdet for sig 
var det jo bare om at svinge pisken og få det gjort. Denne indstilling kan føres 
op til i dag, hvor mange stadig tænker sådan, at hvis man kan få andre til at 
gøre arbejdet for sig, hvorfor skulle man så gøre det selv? Folk tænker ikke så 
langt, og det er en skam! For hvis de gjorde det, ville alting være lidt nemmere, 
og verden ville på en eller anden måde også fremstå lidt smukkere. 

Hun laver her en slutning der er typisk for den stileskriver der i sin afmagt griber til 
at udtale sig generelt og moraliserende om verden. 

Vurdering i forhold til undervisningen 
 Eleven har igennem 1. og 2.g vist engagement og kompetence mht. forståelse af 
genre og etablering af en strukturerende skriveide. Sprogligt har opgaverne været 
sikre og sågar eksperimenterende. 

Det fremgår tydeligt at hun er optaget af den problemstilling der ligger i denne 
tekst, og forholder sig personligt engageret til den. Men besvarelsen lever ikke op til 
de forrige, og en forklaring kan være at genrekravet er diffust - der er tale om en 
skolegenre, tenderende et essay. Opgaveformuleringen er så fastlåst at eleven har 
problemer med at etablere en skriveide og dermed lave en struktureret opgave.  
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Elev nr. 3 - en pige (Camilla) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: klassen har arbejdet med synsvinkel og med små øvelser for at gøre 
sproget levende og personligt. 

Hvad kan eleven? 
Opgavens emne er en ung piges fortælling om en mislykket week-end med kæresten 
og vennerne. Eleven fastholder uden besvær den valgte synsvinkel, et "jeg " som 
fortæller og en henvendelse til et "du", og hun indleder historien med at klargøre 
disse positioner:  

Nu skal du hører hvordan min week-end sammen med Irene, Poul og Kåre gik.  
Historien er kronologisk opbygget, og elevens skriveide ligger åbenbart i dette tids-
forløb der ledsages af forskellige markører: Poul og Kåre startede weekenden...., 
Under maden..., Senere..., Næste morgen...... 

Besvarelsen markerer kun svagt en holdning til personer eller årsagsforhold. 
 

Sprogligt er opgaven præget af en ret stereotyp sætningsstruktur, subjekt + verbum:  
Poul og Kåre startede bilen... 
Irene og jeg begyndte... 
Irene og Poul blev oppe.... 

Hovedsagelig hen imod slutningen er der eksempler på mere variation:  
Jeg satte mig ud på en sten foran huset, sad bare der alene..., 

og enkelte steder levendegør et sprogligt billede en ellers mere registrerende frem-
stilling:  

Kåres ansigt blev tomt, da han konstaterede at Irene havde været i seng med 
39. 

Hvor er der problemer? 
Sætningsbygningen er uvarieret og fremstillingsformen næsten udelukkende registre-
rende. Historien forekommer derfor ensformig i sin fremstillingsform. 

Konklusion 
Eleven har overblik over et tekstforløb, behersker en logisk, kronologisk fremstilling 
og har en sikker syntaks, alt sammen gode byggesten når det gælder om at udvikle 
sin sproglige kompetence. I forhold til opgavekravet har hun ikke generelt formået at 
variere og levendegøre sproget, men hun gør enkelte forsøg. Indholdsmæssigt prøver 
hun kun i beskedent omfang at karakterisere personernes personlighed og konflikter. 
Den fortællerstemme som lyder ud af opgaven er så neutral at den næsten forsvinder. 
Der er ikke noget markeret engagement i sprog og stil, opgaven virker som en pænt 
besvaret øvelsesopgave. 

2.g: Meddigtningsopgave til novellen Emilie Grüen af Christian Kampmann 
Forudsætninger: Gennemgangen af Emilie Grüen var indledning til et forløb om 
tekstforståelse og tekstanalyse der skulle bygge på forskellige metoder, men overalt 
skulle inddrage elevernes aktive og personlige forståelse af de tekster de læste.  
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Hvad kan eleven? 
Opgaven fortæller om Emilie Grüen som 17-årig, hendes hemmelige (og forbudte) 
drømme om en kæreste, hendes forhold til en religiøs og undertrykkende moder og 
hendes samvittighedskvaler ved at læse i modeblade og dermed overtræde moderens 
- og Guds - forbud mod den type lysttilfredstillelse. 

Vi starter in medias res Emilie satte sig søvnigt op i sin seng.... og følger derpå 
Emilie gennem dagen. Opgaven er kronologisk på begivenhedsplanet, men ved en 
vekslen mellem beskrivelse, beretning og tankereferat bliver fortællingen levende, og 
man bliver som læser orienteret om Emilies holdning til moderen og om hendes 
hemmelige liv og gerninger. Fx: 

Emilie kunne ikke lade være med, at tænke på, om hun engang ville blive som 
sin mor. Hun stod altid der ved komfuret med sin ranke ryg, og hendes lange 
grå hår var altid sat op i en stram knold. Hendes hvide ansigt så altid så alvor-
ligt ud, det var sjældent Emilie havde set hende smile. 

Og senere: 
Gudstjenesten begyndte, men Emilie sad bare i sine egne tanker. Hun forestil-
lede sig drengen fra sine drømme, og blev helt flov over at tænke sådan i en 
kirke. Hun følte sig barnlig på trods af sine 17 år, hun kunne aldrig gøre noget 
selv, måtte aldrig lave sjov og ballade som at gå til fester. Det var altid hendes 
mor der skulle bestemme, det ville hun sikkert komme til at gøre resten af 
hendes liv. Hendes tanker blev afbrudt da gudstjenesten endelig var forbi. 

Emilies hjem beskrives således: 
Om aftenen da de havde spist aftensmad, satte moderen sig som altid ind i 
stuen. Emilie følte sig så trist, da hun gik ind i den mørke stue. Den var lille og 
malet i mørke farver som fik den til at virke så kedelig. Langs den ene væg stod 
en stor brunlig reol, hvor på der stod mange tykke bøger og nogle små pynte-
ting i glas. På den modsatte væg stod en gammel sofa, i en gullig nuance... 

Fremstillingsformerne veksler, og sproget er desuden gjort levende gennem retoriske 
virkemidler som gentagelser (altid - altid - altid) og gennem en malende beskrivelse 
af moderen set gennem Emilies øjne (sin ranke ryg - hendes lange grå hår - stram 
knold), en beskrivelse der desuden antyder en karakteristik af moderens 
personlighed. Den samme dobbelteffekt er der i beskrivelsen af stuen hvor den 
mørke farve også siger noget om hjemmets psykiske klima som det opleves af 
Emilie. 

Elevens skriveide er tilsyneladende at give et billede af den "anden" Emilie, 
den moderen ikke kender, og den Emilie selv er lidt bange for. Kompositorisk bygger 
opgaven på etableringen af forskellige modsætninger: mellem det ydre og det indre, 
mellem det tilsyneladende og det virkelige, mellem pligten og lysten, mellem lyst-
tilfredsstillelsen og den dårlige samvittighed, mellem glæden og angsten for straf. 

Slutningen er åben, og det overlades til læseren at gisne om Emilies fremtids-
muligheder: 

Da hun steg ud på Københavns Hovedbanegård, følte hun sig bange, som hun 
stod der alene med sin kuffert i hånden, og blev væk blandt de mange fremme-
de mennesker. 

Konklusion 
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Fra 1.g til 2.g er der sket en markant forandring af elevens udtryksfærdighed: eleven 
arbejder i 2.g med flere fremstillingsformer, sproget er varieret og levendegjort, ord-
forrådet er udvidet. Kompositorisk er opgaven raffineret og arbejder med såvel et 
kronologisk forløb som med beskrivelse og tankereferat. 

Skriverens stemme fornemmes i 2.g som sikker og selvstændig, med evne til at 
lege med skrivestilen og samtidig diskret, men indsigtsfuldt, formidle en psykologisk 
forståelse af hovedpersonen. 

3.g: Studentereksamensstil august 91 
”Karakterisér den opfattelse af fremmede racer, som Gunnar Iversen havde i sin 
barndom (Tekst 1). Sammenlign denne opfattelse med holdninger til fremmede i dag. 
Du kan endvidere inddrage Perserne (Tekst 6). Overvej hvorfor vi har disse forenk-
lede forestillinger om det fremmedartede.  
Overskrift: Dem og os.” 
Forudsætninger: I klassen er det blevet gennemgået hvordan man griber en studenter-
eksamensstil an: de forskellige opgavetyper er forklaret, og eleverne har været 
gennem ideudvikling, skrivning af to udkast samt respons fra kammerater før de har 
afleveret den endelige besvarelse til læreren. 

Hvad kan eleven? 
Idé - rød tråd - komposition - kompositionsmarkører: 
Elevens besvarelse er inddelt i klare afsnit med mellemoverskrifter. Den består af en 
indledning, tre afsnit med mellemoverskrifter: Gunnar Iversen  om de fire racer., De 
fremmede og os, Hvor går grænsen til racisme, og en afslutning med overskriften 
Hvordan kan man stoppe racismen? Kompositionen følger den struktur der ligger i 
opgaveformuleringen, men eleven har valgt ikke at inddrage tekst 6, "Perserne". 
Indledningen orienterer om emnet og præsenterer elevens skriveide: at baggrunden 
for kulturelle konflikter er fordomme og uvidenhed. 

I sin komposition bygger opgaven videre på denne opfattelse: den er 
grundlaget for beskrivelsen af Gunnar Iversens holdning til de fremmede, og den 
tages op igen i de midterste afsnit og afslutningen. Fx i de første linjer af 2. Afsnit: 
De fremmede og os: 

Man kan jo spørge sig selv hvorfor vi har alle disse fordomme om de fremmede 
racer, men spørgsmålet er om der findes et logisk svar. 

 Og videre som begyndelsen af det næste afsnit: 
I dag har vi stadig mange forenklede forstillinger om de fremmede, men det er 
bare blevet meget mere udbredt end det var omkring 80érne. I dag har racis-
men fået flere rødder, der peger i flere forskellige retninger. 

I slutningen Hvordan kan man stoppe racismen? skriver eleven bl.a: 
For det andet kunne det være en god idé, at lave et obligatorisk fag i skolen. 
der handler om de fremmede kulturer. På denne måde vil skolebørn lige fra 
starten få et helt andet billede af de fremmede, og derved begynde at behandle 
dem ordentligt. 

Desuden bruges sammenhængsskabende konjunktioner som Så var der..., Derimod 
beskriver Gunnar Iversen..., Selvom Gunnar Iversen havde..., Nu da jeg har 
gennemgået... (vores fremhævninger). 
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Der bliver således sammenhæng i indhold og struktur, dels gennem et overord-
net syn på den indholdsmæssige problematik, dels gennem bevidste sproglige virke-
midler. 

Sprog: ordvalg og syntaks 
Opgaven indledes med et retorisk virkemiddel der skal fange læseren: et retorisk 
spørgsmål: 

Hvad er det, der får folk til at hade mennesker fra fremmede kulturer? 
Og senere: 
Hvem har f.eks. ikke hørt at....? 

Spørgsmålene fungerer efter hensigten, og brugen overdrives ikke. I det hele taget er 
fremstillingen sprogligt varieret - ud over de retoriske spørgsmål indflettes og 
kommenteres naturligt citater fra Gunnar Iversens artikel: 

"De skulle i hvert fald løbe langt, hvis de skulle kunne komme efter os." Dette 
kan forklarer, at der var så stor forskel mellem kineserne og de hvide. For.... 

Desuden bliver sproget levende gennem en varieret sætningsstruktur og gennem 
enkelte sproglige billeder (fx som nævnt før at racismen har fået "flere rødder") uden 
at opgaven af den grund bryder det udefinerbare genrekrav "faglig skrivning i 
dansk". 

Hvor er der problemer? 
Trods alle de  nævnte kvaliteter i opgaven (rød tråd, komposition, varieret sprog), så 
mangler den personlige stemme der gør besvarelsen overbevisende. 

Det skyldes bl.a. en manglende sproglig kompetence: ordvalget er passende, 
men syntaksen bryder sammen adskillige steder, og tegnsætningen er usikker og ofte 
meningsforstyrrende. Se fx følgende om teksten: 

Den omhandler Gunnar Iversens opfattelse af fremmede i sin barndom, da han 
ikke kendte så meget til de forskellige racer, inddelte han dem efter udseende. 
Så der fandtes fire forskellige grupper af fremmede, der var De gule, De sorte, 
de røde og De hvide. 

Og som afslutning på et afsnit: 
Så i virkeligheden opdigter vi alle fordommene, fordi vi vil have at de frem-
mede der kommer til vores land, og får alle de ting som vi selv burde få. 

Desuden er der fejl i bøjning og ortografi. 
Det første citat afdækker derudover en faglig svaghed i tekstforståelsen: det var 

ikke kun Gunnar Iversen der opfattede menneskeheden som citeret, derimod er der 
tale om at Gunnar Iversen føler sig som repræsentant for en tidstypisk opfattelse. 

Videre i opgaven skal eleven sammenligne Gunnar Iversens opfattelse med 
holdninger til de fremmede i dag. Hun vælger i den del af besvarelsen at fokusere på 
hvordan de fremmede bliver modtaget i dag, og hvilke holdninger der møder dem, 
men inddrager ikke sammenligningsaspektet og får derfor ikke lejlighed til at reflek-
tere mere abstrakt over en tidsmæssig udvikling. Hun går herefter direkte over til et 
aspekt der helt klart har hendes interesse: racismen i dag og de problemer den rejser. 
Om dette handler det sidste afsnit og afslutningen, skrevet med et engagement der 
understreges af konkrete eksempler (nynazisternes afbrænding af et asylcenter) og af 
afslutningens konkrete råd om Hvordan kan man stoppe racismen?  
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Sådan som opgaven fremtræder, er eleven gået fejl af opgaveformuleringens 
indholdsmæssige krav, og usikkerheden mht. sproglig korrekthed falder i øjnene. På 
trods af klar struktur, sammenhængende idé, levende sprog, citater, engagement og 
konkrete eksempler er der altså store problemer i besvarelsen. Hovedproblemet er 
formodentlig at læsningen forstyrres for meget af en faglig usikkerhed der ødelægger 
billedet af en kompetent formidler med en autoritativ personlige stemme.  

Udviklingen fra 2. til 3.g 
Den sproglige sikkerhed og det fremskridt eleven viste i 2.g-besvarelsen, er til dels 
bevaret: stilmæssig sikkerhed, variation, engagement fremgår af opgaven, men 
eleven viser ikke mere sikkerhed i sætningsbygning og indfrier ikke de formelle krav 
til bøjning, ortografi og tegnsætning. 

Eleven har udviklet sin evne til en struktureret faglig besvarelse, men hun har 
ikke formået at tilfredsstille de faglige krav til tekstforståelse og til 
opgavebesvarelse, og dermed får hun ikke udfoldet den skrivekompetence hun havde 
i 2.g. 

 
 

Elev nr. 4 - en dreng (Ask) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med synsvinkel og med respons for at gøre 
sproget sanseligt og levende. 

Hvad kan eleven? 
Opgaven er en jeg-fortælling der handler om hvordan Dorthe mistede sin kæreste på 
en weekend-tur med vennerne. Opgaven fortæller direkte og indirekte om hendes 
reaktioner og tanker før og efter den afgørende begivenhed. 

Opgaven starter in medias res med en gengivelse af Dorthes tanker om turen. 
Samtidig fortæller indledningen lidt om personernes forhold til hinanden og Dorthes 
eget forhold til dem. Der fornemmes ikke i starten nogen særlig skriveide eller nogen 
særlig holdning til personerne og deres konflikter. Kompositionen er kronologisk og 
gjort sammenhængende ved hjælp af forskellige markører: 

Irene og Kåre kørte foran os, i en gammel Mascot. Nu var vi der snart. 
Senere kommer forbindere som  

Efter maden og et par flasker rødvin... 
På vej tilbage til hytten... (vore fremhævninger). 

 
Sproget er flydende, levende og varieret. Eleven kan lege med fortælleteknikken og 
benytter både indre monolog og replik. Sætningsstrukturen er varieret, både i 
sætningslængde og ordstilling: 

Efter debatten hev jeg Poul med op og danse, han virkede en smule distræt og 
det varede også kun kort, da Irene optog hende forrige diskussion med Poul 
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igen. Så var romantikken slut. Poul vendte sig søvnigt om, og sagde at han 
var en smule træt og jeg fulgte efter ham ind i soveværelset. 

Hvor er der problemer? 
Den sproglige variation og fortælleevnen er så overbevisende at man som læser nemt 
læser hen over enkelte usikkerheder: dels en indholdsmæssig der består i at jeg-
personens fortvivlelse til slut:  

Min verden styrtede sammen. 
ikke rigtig passer til den holdning til Poul (kæresten) hun antyder i starten: 

Poul og jeg havde kommet sammen i en måneds tid. Det var godt nok ikke det 
helt store lige for tiden, men det var trods alt ham der havde inviteret til turen. 

og dels en sproglig, der kommer frem som formelle fejl, især stavefejl. 

Konklusion 
En sprogligt levende opgave, med en overbevisende personlig stemme der viser sig i 
en stor sikkerhed i at fortælle en historie og holde sammen på et forløb. 

2.g: Billedanalyse 
”Salvador Dali: Drøm, forårsaget af en bi der flyver rundt om et granatæble, et 
sekund før opvågnen”, optrykt i studentereksamenssæt maj 1992. 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med billedanalyse og psykoanalyse. 

Hvad kan eleven? 
Opgaven er opdelt i klare afsnit. I det første redegør eleven for sin skriveide i form af 
en fortolkningshypotese som han vender tilbage til i slutningen af opgaven. I det 
følgende afsnit gennemgår eleven billedets psykoanalytiske symbolik og sammenfat-
ter derpå gennemgangen i det følgende afsnit. Efter det kommer en gennemgang af 
de billedtekniske virkemidler, derpå en sammenfatning heraf, og til slut sammenlig-
nes fortolkningshypotesen med essensen af mine analyser. Altså en bevidst tilrette-
lagt komposition. 

 
Indholdsmæssigt møder man i opgaven en omhyggeligt dokumenteret gennemgang 
af Dalis surrealistisk billede, med udgangspunkt i psykoanalysens drømmeteorier og 
med analyse af billedtekniske virkemidler som komposition, perspektiv og farvevalg. 

Sprogligt udtryk 
Som det følgende citat fra indledningen viser, reflekterer eleven over modsætningen, 
som han oplever den, mellem den personlige oplevelse og den analytiske tilgang:  

Denne billedanalyse er i stilen i virkeligheden meget videnskabelig, idet man 
ikke behøver at underbygge ens opfattelse, følelser eller som i dette tilfælde 
påstande så kraftigt som jeg her har gjort det, i en almindelig billedanalyse. 
Men det var jo netop opgaven, at argumentere for ens opfattelse gennem en 
konkret analyse, men en alt for veldokumenteret analyse smadre let følesen af 
at kigge på og opleve billedet. Jeg har fx ikke skrevet noget om mine egne 
følelser eller reaktioner på billedet, eller om malerens hensigt. 

 
Elevens intention med gennemgangen er altså at holde besvarelsen inden for de fag-
lige rammer og lade egne oplevelser ude af betragtning. Som det fremgår af citatet 
ovenfor, har eleven vanskeligheder med at finde et adækvat logisk og sammenhæn-
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gende formidlingssprog, måske som et resultat at denne bestræbelse. Også i resten af 
stilen præges opgaven af en modsætning mellem fagsprog med en faglig terminologi 
(fallossymbol, symbolsk betydning, komposition, centralfigur, synsvinkel osv.) og et 
mere personligt sprog der skal udtrykke hvad der sker i billedet, fx: 

Så er der elefantens gang på usikre ben, den kunne jo falde hvornår som helst, 
og pigen som svæver over klippen (se ovenfor for symbolik). 

Og senere: 
Farvernes symbolske betydning er nogle steder værd at nævne. Flammen sym-
bolisere det mandlige biip (censuren sætter grænser, da dette er heftige sager), 
herved underbygger tigernes og fiskens farver deres symbolik. 

Og endnu senere: 
Dog er det som om at beskueren, eller maleren, ikke eksisterer i rummet, han 
plopper bare ind og kigger, som om det var et kighul ind i en anden verden. 
Dette underbygger også at billedet udtrykker en drøm, noget uden for tid og 
sted. 

Konklusion og vurdering i forhold til undervisningen 
I 1. og 2.g har klassen bl.a. arbejdet med journalistisk og faglig skrivning, og  under-
visningen har fokuseret på arbejdet med indledning og afslutning, komposition og 
med genrebevidst, personligt og levende sprog. 

I denne billedanalyse fra 2.g arbejder eleven bevidst med komposition. Det 
viser sig i formuleringen af en fortolkningshypotese i begyndelsen af opgaven der 
tages op igen i slutningen. Gennem sin præcisering af at Denne billedanalyse er i 
stilen i virkeligheden meget videnskabelig… forholder eleven sig desuden bevidst til 
et genrevalg med en deraf følgende sproglig norm. Denne norm bliver i opgaven 
tilsyneladende en spændetrøje: sætningsstrukturen bliver hypotaktisk med en del fejl 
i sammenhængen mellem hoved- og ledsætninger, og der er for mange indskudte 
sætninger. 

Men - eleven har jo også lært at arbejde med et personligt og varieret sprog, og 
derfor, måske, brydes den lidt stive faglige fremstilling af mere levende udtryk. 
Præcis den blanding er imidlertid ganske vanskelig at beherske, og det der skulle 
have været "levende" sprog bliver nemt opfattet som stilmæssige brud. 

Eleven befinder sig tilsyneladende på et niveau hvor han er sig kravene til 
genren bevidst. Han har også faglig indsigt og ambition, men hans kompetence 
passer ikke til de krav han stiller til sig selv. 

3.g: Studentereksamensstil maj 91 
”Beskriv de to drenges forskellige holdning til moral og deres forskellige syn på 
mennesker i Anders Bodelsens novelle (Tekst 1). Vi går ud fra at du selv har grænser 
for hvad man kan tillade sig. Men hvorfra kommer de grænser, og er det muligt at 
begrunde dem?  
Overskrift: Er alt tilladt?” 
Forudsætninger: Gennemgang i klassen af studentereksamensstilen som genre, 
besvarelse af studentereksamenssæt i 2.g og til årsprøven i 2.g, bearbejdelse af første 
udkast til opgaven. 

Hvad kan eleven? 
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Skriveidé - komposition - fortælletekniske elementer: 
Opgaven indledes med nogle overvejelser over temaerne ungdom - moral - dagens 
samfund. Disse overvejelser fungerer som den gennemgående røde tråd i opgaven, 
der desuden har en sammenhængende komposition, bygget over opgaveformulerin-
gens krav. Eleven markerer både sprogligt og grafisk hvornår der er mellemafsnit. 
Grafisk sker det ved en fremhævelse af de første ord i de nye afsnit, og sprogligt ved 
at centrale ord, især personbetegnelser, stilles frem i spidsen af sætningen. F.eks.: 

Jegfortællerens holdning til livet svarer til gennemsnits holdningen blandt 
ungdommen. 

næste afsnit: 
Jakob går i fortællerens klasse. 

og følgende afsnit: 
Jegfortælleren og Jakob begynder at diskuterer, hvem der i grunden afgør, 
hvad der er rigtigt og forkert.... 

Fremhævelserne fungerer både som markering af et nyt afsnit, som en pointering af 
hvad der kommer i dette afsnit og som en markør der etablerer sammenhæng og 
forløb i opgaven. 

 
Sprogligt har eleven en sikker brug af stiltræk som varieret sætningsstruktur, citater, 
retoriske spørgsmål og som svar herpå markering af eget synspunkt samt argumenta-
tion herfor. Se fx: 

Men skal vi overhovedet leve sammen, eller er det for besværligt? For Jeg-
fortælleren findes der ingen gud, men at det er forkert at øve andre mennesker 
ondt, er der ingen tvivl om. 

Og senere i samme afsnit: 
Jeg mener at de grundlæggende kristne værdier, set bort fra gudedyrkelsen, sat 
i rammer som frihed, ansvar og skyld, giver en livsanskuelse og et grundlag for 
en sameksistens, der til enhver tid banker bunden ud af nihilister. Vel at mærke 
nihilister der fokuserer på; "at alt er tilladt" og som har anarkiet i baghovedet, 
som i Jakobs tilfælde. 

 
Citaterne viser både styrker og svagheder i opgavens sprog. Først svagheder som 
usikkerhed i ideomatiske vendinger (øve andre ondt) og usikkerhed i tegnsætning. 
Men eleven behersker også den retoriske styrke der ligger i at kunne formulere 
spørgsmål og at kunne præcisere hovedsynspunkter gennem udtryk som Vel at 
mærke.... 

Konklusion 
Opgaven viser sikkerhed i at etablere en sammenhængende disposition for opgaven 
og i at skrive ud fra en markeret skriveide. Opgaven har en klart markeret indledning 
der gør rede for nogle af de perspektiver eleven finder i emnet, en afslutning der 
trækker perspektiver op omkring ungdommen i dag, og generelt en indholdsmæssig 
og sproglig sammenhæng mellem de forskellige afsnit. Man kan mene at afslutnin-
gen er for åben, og at dens perspektivering til unge i dag burde medreflektere at 
novellen er fra 1965, men det er et positivt træk, og i overensstemmelse med den 
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undervisning der er givet, at eleven bevidst slutter opgaven af og bevidst lægger et 
perspektiv ind i sin afslutning. 

Samlet vurdering i forhold til den foregående undervisning 
Eleven behersker nu i højere grad sammenhængen mellem genre og sproglig form, 
og stilen er derfor i sin helhed langt mere sammenhængende end besvarelsen i 2.g. 
Selv om formidlingen vanskeliggøres af at der sniger sig formelle sproglige fejl ind, 
så overbeviser opgaven om sproglig kompetence fordi den er selvstændig og varieret 
i ordvalg og stil. 

Den større sammenhæng mellem indhold og form og sikkerheden i at skabe en 
sammenhængende komposition, betyder at skriverstemmen i denne opgave taler med 
større autoritet end i den foregående opgave.  

 
 

Elev nr. 5 - en pige (Mette T) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med fortælleteknik og synsvinkel. Eleverne har 
givet respons på indhold/sprog, og det er 2. og sidste gennemskrivning der bliver 
gennemgået her.  

Hvad kan eleven? 
Opgaven er en jegfortælling, hvor Dorthe fortæller om den triste weekend med kære-
sten Poul og vennerne Kåre og Irene, hvor forholdet til Poul gik i stykker. 
I begyndelsen markeres klart en skriveposition og en holdning til begivenhederne: 

Jeg syntes ellers, aftenen var startet så godt. 
Vi befinder os altså efter begivenhedsforløbet er afsluttet, vi ved hvordan stemningen 
var i begyndelsen, og vi har en fornemmelse af at det ikke er gået godt. Der er ikke 
nogen egentlig skriveide, men forløbet fortælles ud fra ønsket om at berette hvorfor 
og hvordan noget gik galt. 

Der er et enkelt tilbageblik, ellers gengiver novellen begivenhedsforløbet i 
kronologisk form. 

Fremstillingsformen er hovedsagelig beretning, men enkelte steder varieres den 
ved gengivelse af situationer i et mere levende sprog: 

Da opdagede jeg at Poul ikke mere lå ved siden af mig. Med søvn i øjnene gik 
jeg alligevel ud i køkkenet, og påvejen derud stoppede jeg op udfor døren, ind 
til hvor Irene og Kåre sov. Jeg hørte lyde og kunne godt regne ud, hvad der 
skete derinde, men tænkte ikke mere over det, før jeg så Kåre ovre ved Pouls 
bil. Hvis Kåre ikke lå i sengen ved Irene, hvem var det så der.....POUL!! Jeg 
blev meget hurtigt meget vågen. Hvordan kunne han gøre det imod mig??? 

Konklusion 
Eleven har overblik over komposition, fremstillingsform og fortælleteknik. Hun kan 
udtrykke sig korrekt og varieret, men opgaven bærer ikke præg af nogen specielt 
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udtryksfuld personlig stemme. Der er tale om en lidt upersonlig, men pæn, velfor-
muleret og korrekt opgavebesvarelse. 

2.g: Featureartikel fra Grækenland 
Opgaven og forudsætningerne: klassen arbejdede i 1.g med journalistisk skrivning, 
herunder feature. Desuden er der arbejdet med rejsefeature op til rejsen.  

Hvad kan eleven? 
Featuren fortæller om fem "teenage-danskeres" tur til det for turister ukendte Kreta, 
til byen Kándanos - støv med charme, som overskriften lyder. Skriveideen er lagt 
åbent frem i manchetten: eleven skal beskrive unges forsøg på at finde ud af om det 
kan lade sig gøre at finde ind til Kretas hjerte? Lære at forstå og respektere det, der 
er så anderledes, fremmed og uforståeligt? 

Genre og komposition 
Kravene til genren er overbevisende overholdt: rubrikken (overskriften) er fængende, 
manchetten oplysende, og selve featuren om turen til Kándanos er delt op i overskue-
lige afsnit, hver med en kort og sigende mellemrubrik. Manchetten giver et indtryk af 
formålet med featuren og turen, og derefter er kompositionen kronologisk indtil 
afslutningen med overskriften Uforglemmelig, lærerig oplevelse, hvor der reflekteres 
over udbyttet af turen. Fokus og tolkning flytter sig undervejs, fra oplevelsen af 
distance og fremmedhed til følelsen af forståelse og samhørighed, og dette afspejles 
sikkert i sproget, bl.a. gennem en ændring af de beskrivende ord. Fra startens beskri-
velse af byen: 

Gennem de fedtede ruder træder solen pludselig frem gennem skyerne. (...) 
Langs alléen ligger almindelige faldefærdige huse blandt utallige små taver-
naer og nogle butikker: købmænd - ja, faktisk utroligt mange købmænd. 
Mellem to huse ligger pludselig en tom grund med et æsel bundet til et træ (...). 

til slutningens: 
Efter farvelkys fra vores tavernaven stiger vi op i bussen , og i det vi kører 
gennem denne smukke landsby er selv de beskidte fedtede ruder blevet charme-
rende. Geden der står på en ladvogn er sød (...). 
 

Sproget er flydende, levende, varieret og personligt. Eleven bestræber sig opgaven 
igennem på at vise og ikke forklare hvad de unge oplever. Sproget er langt fra fag-
sproget, eksperimenterende, personligt og malende og med mange konkrete eksemp-
ler, netop som genrekravet er til featurens sproglige udformning. Se fx følgende om 
iagttagelser på busturen, med et pludselige synsvinkelskift til slut: 

Køleskabe og komfurer er umotiveret smidt ud over de stejle skrænter, som vi 
ofte kommer meget tæt på i den tøffende bus. Idyllen ødelægges også af lyden 
af bussens dythorn, der skærer sig gennem den lumre luft, hver gang vi når til 
et skarpt sving. Den blandes med den skrattende lyd, der i ryk fremkommer af 
vores chaufførs leg med sin radio....SKRATT. Et får kigger uforstående op fra 
en skråning. 

Og senere: 
Vores guide afbryder pludselig mine overvejelser. "You have to meet Ricky." 
Ricky tænker vi allesammen!!? Vi finder ud af, at det er Rikke, han mener. Her 
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midt i det mest græske møder vi Rikke Hansen fra Danmark... Hun har boet i 
byen i 5 år, og vi får fordøjet nogle af alle vores udtryk med hende. På vej til 
vores "stamtaverna" som lovet, opdager vi, at vi allerede har taget ved lære af 
denne fascinerende by. Vores før så målrettede gang er blevet forvandlet til en 
doven langsom men hyggelig slentren ned ad gaden. Vi når det nok alt 
sammen... 
 

Fortælleteknisk behersker eleven både beskrivelsen, der registrerer følelser og stem-
ninger, og refleksion og kommentar. Fx: 

Ved grågrønne træstole og et lille bord overdækket med en småbeskidt hvid og 
gul voksdug sætter vi os med det formål at få nogle informationer om denne by, 
men tørre facts får vi ikke af denne godmodige hyggeonkel i en plettet skjorte 
under sin strikcardigan. Vi får noget helt andet og meget mere værdifuldt....en 
oplevelse! 
 

Den sikre, personlige stemme går gennem hele artiklen og bringer autoritet til 
formidlingen og tryghed til læseren: opgaven hviler foranket i genren, sproget er 
levende, og fortællingen skrider frem i afslappet sikkerhed. 

Konklusion 
En velformuleret og sammenhængende opgave der viser at eleven har en klar forstå-
else for featuregenrens muligheder - og en veludviklet evne til at udnytte disse.  

Udviklingen fra 1. til 2.g 
Opgaven i 1.g var præget af en klar komposition og et korrekt, men lidt upersonligt 
sprog. I den foreliggende opgave har eleven foretaget et enormt spring mht. formid-
lingsbevidsthed og sprogbeherskelse. Hun kan stadig fastholde en skriveide og en 
klar komposition i forløbet, samtidig med at hun udvikler sin evne til sproglige 
eksperimenter. 

3.g: Studentereksamensstil maj 92 
”Gør rede for Machiavellis og Havels tanker om samfundets ledere (tekst 1 og 2). 
Overvej i forlængelse af de to tekster hvordan forholdet mellem politik og moral er i 
dag. Hvilke egenskaber mener du en politiker skal have?  
Overskrift: Politik og moral” 
Forudsætninger: Inden den endelige aflevering har eleverne skrevet udkast og givet 
hinanden respons, samt diskuteret vurderingskriterier mht. den danske stil.  

Hvad kan eleven? 
Elevens besvarelse er bygget op med en indledning, mellemafsnit og afslutning, de 
sidste med overskrifter.  

I indledningen fokuseres på forholdet mellem politikere og medier, og 
herigennem formuleres opgavens skriveide. I de næste afsnit gennemgås, som det 
ønskes i opgaveformuleringen, Machiavellis og Havels tanker som de formuleres i 
opgavehæftets tekster, og derpå tager opgaven igen tråden op fra indledningens 
skriveide, men denne gang flettes problemet om moral ind.  

Opgavens komposition er overskuelig og sammenhængende, og sprogligt 
pointerede og relevante mellemoverskrifterne vækker læserinteressen - fx: 
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Hvad fyrsten gør er altid det rigtige... 
og 

Seertallene bestemmer dagsordenen 
Desuden fungerer mellemoverskrifterne som en art kompositionsmarkører, de struk-
turer indholdet og bringer sammenhæng i forløbet. 

 
Sprogligt er opgaven formuleret i overensstemmelse med genren " studentereksamen 
i dansk stil", dvs. at der er tale om en saglig, essayistisk fremstilling der viser sin 
kvalitet ved en varieret sætningsstruktur, levende formuleringer og et omfattende 
ordforråd som i det følgende citat fra et afsnit der handler om mediernes magt: 

Man kan sige, at det er demokratiets og mediernes bivirkning. Medierne der 
har så stor en magt og tit fordummer, forenkler og vinkler så det passer ind i 
en illusorisk virkelighed. Se bare Brent Spar-sagen. Greenpeace fik gennem 
mediernes ensidige dækning af sænkningen af en olieboreplatform gennem-
trumfet en beslutning om at bugsere en udtjent platform ind på land frem for at 
sænke den. En manøvre der havde stor risiko for at lave en meget større kata-
strofe. Men historien var jo god, det var enden bare ikke. Greenpeace vandt - 
miljøet tabte. 

Citatet er desuden et eksempel på den variation og dokumentation der ligger i at 
kunne bringe konkrete eksempler til støtte for sine synspunkter. Den samme evne til 
konkretisering bruger eleven i tekstgennemgangen hvor hun ubesværet indfletter 
citater, fx: 

Selv opfatter Havel sit ophold i sit politiske embede "...som et udtryk for 
ansvarlighed over for helheden, for sans og pligt, og endog som et offer i sin 
art", men mistænker samtidig sig selv for for, at det ligeså meget drejer sig 
"om en uerkendt længsel efter at bekræfte mig selv i, at jeg betyder noget...” 
Han synes det er interessant at iagttage, hvordan.... 

og hun får derved bragt belæg for sin redegørelse uden at den flydende fremstilling 
bliver brudt. 

 
Opgaven er altså vellykket på mange områder: skriveideen er formuleret og virker 
som den røde tråd i opgaven, sproget er sagligt, men også personligt og levende, og 
synspunkter er belagt med citater og eksempler. Teksternes holdninger fremstilles 
klart, og de selvstændige overvejelser holder sig på et diskuterende, abstrakt niveau 
der viser en elev der kan danne sig et større overblik over en problemstilling. 

 
Men på andre niveauer er der problemer i opgaven: på trods af indledningens fokuse-
ring på aspektet medier og politikere, så bliver opgaven i den diskuterende del meget 
bred. Aspektet har jo klart skullet udvides med begrebet moral, ellers ville opgaven 
som udgangspunkt ikke være tilfredsstillende besvaret, men samtidig har eleven også 
ønsket at sikre sig stor bredde og mange eksempler i sin gennemgang. Det er kommet 
til at betyde at opgaven sigter i alt for mange retninger, og at man som læser har 
vanskeligt ved at holde sammen på stoffet, både som helhed og i de enhelte afsnit. 

Konklusion 
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Opgaven viser sikkerhed i at formulere sig i en saglig genre, og den sproglige selv-
stændighed viser sig i flydende, varieret fremstilling.  
Den overordnede komposition er sammenhængende, og tekstgennemgangen er klar 
og dokumenteret. 

Opgavens problem ligger i at eleven ikke har fulgt sin egen skriveide konse-
kvent. Hun har tilsyneladende ønsket at sikre sig en vis bredde i opgaven, og det 
bevirker i den diskuterende del af opgaven at fokus spreder sig, så læseren får svært 
ved at holde fast i opgavens hovedsigte. 

Udviklingen fra 2. til 3.g 
Efter den sprogligt og indholdsmæssigt overlegne besvarelse i 2.g er det overrasken-
de at læse studentereksamensbesvarelsen fra 3.g. Der er stadig tale om en opgave der 
viser en meget stor skrivekompetence, men den sikre skrivestemme der i 2.g forbandt 
indhold og form, bliver i denne opgave afløst af stemme der gør læseren usikker på 
skriverens kompetence: skriverens budskab bliver ikke formuleret klart, men drukner 
i eksempler og overvejelser. 

 
 

Elev nr. 6 - en pige (Rikke Lene) 

1.g: Interview med min far: Skraldehestene og min far 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med synsvinkel og sproglig variation. 

Skriveide og komposition: 
Opgaven er et erindringsbillede og en præsentation af elevens far, fint komponeret i 
en ramme, fra indledningens  

Det er ikke svært at forestille sig manden overfor mig som en lille lyshåret 
dreng.... 

til slutningens   
Glæden er der stadig, og smilehullerne afslører hurtigt, at mindet om gården 
tydeligt dukker op hos den nu 41-årige mand...) 

Skriveideen (faderens forhold til skraldehestene) og kompositionen, at fortælle om én 
typisk dag med hestene, fra morgen til aften, fastholdes ubesværet opgaven igennem 
og giver indtryk af at der er en klar rød tråd i opgaven. 

Sprog 
Sproget er levende, varieret og sanseligt, båret af en personlig stemme der samtidig 
markerer en personlig holdning til faderen. Der er mange eksempler på den sikre 
sprogbrug: 

...en lille lyshåret dreng, der sidder og trykker den lidt spidse næse flad mod 
ruden i hans barneværelse engang i 50'erne. 
(om et af dyrene) ...kunne han mærke dets kropsvarme som en bølge af tryg-
hed... 
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Som et eksempel på en god overgang: 
Hestene vidste at denne dags arbejde var forbi og skraldemændene var nu 
mere lystige end morgengnavne. Og så var Martin og hans kone der selvføl-
gelig også. Martin var vognmand og altid så rar mod dyrene. 

Konklusion 
Eleven kan forene en personlig gengivelse af faderens erindring med et billede af 
faderen i dag, og kan på den måde udvide det snævre den gang min fader var lille - 
perspektiv til også at omfatte et billede af elevens forhold til faderen i nutiden. 
Opgaven har en klar personlig stemme og viser stor sikkerhed i komposition samt 
evne til sproglig variation. Mht. sproglig korrekthed er der småfejl i retstavningen. 

2.g: Kvinden i dag 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med perioden 1870-1900. Opgaven er at give 
personligt udtryk for oplevelsen af en tekst af Illa Christensen: ”Kvinden (En Fabel)” 
(1884), trykt i "Gennembrudsnoveller", red. af Pil Dahlerup. 

Hvad kan eleven? 

Skriveide og komposition 
Opgaven er formet som en moderne kvindes refleksioner over en avishistorie om en 
statue af en tilsløret, smuk kvinde der er faldet ned af sin piedestal og nu ligger 
knust. 

Novellen er skrevet i 3.person, med synsvinklen hos kvinden, men i novellens 
første og sidste linjer ses hun udefra, af fortælleren. Kompositionen hænger gennem-
ført sammen med fortællerpositionen: i indledning og slutning ser man kvinden 
henholdsvis læse avisen og afslutte læsningen, mens man i det lange mellemafsnit 
følger hendes tanker om det læste. 

Det fremstår klart at skriveideen er at levendegøre novellens pointe ved at 
fremstille den som personligt relevant for en moderne ung kvinde. Den sammenhæng 
etableres allerede i indledningen: 

Hendes øjne leder efter den sætning, som ramte hende mest, fordi den både 
klargjorde og blottede hendes følelser. Hun finder den midt i novellen: "De 
skubber mig bort med deres beundring." 

Citatet danner samtidig en glidende overgang til "nutidshistorien", idet der fortsættes 
således: 

Hun smiler bittert. Det er præcis, hvad der skete sidste lørdag. Hun kom gåen-
de..... 
 

Det følgende lange mellemafsnit klargør i hvilket omfang novellens budskab er ved-
kommende for den unge kvinde, og det er fortalt sådan at læseren får en fornemmelse 
af at det beskrevne desuden er personligt vedkommende for eleven. Dette skyldes 
især at i dele af fremstillingen forsvinder det mere fiktionsprægede, billedrige sprog, 
og eleven glider over i en mere argumenterende, sagprosa-præget fremstilling: 

Idet de ophøjer hende, gør de hende fejlfri og dermed nægter de hende også en 
personlighed. Derfor vil de i sidste ende nedvurdere hende og opfatte hende 
som en genstand istedet for et menneske. 
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Det fremstår altså klart som elevens bestræbelse at lave en fiktionstekst, men 
indirekte er det lige så klart at sagprosafremstillingen ligger lige for hånden når syns-
punkter skal slås fast. 

Sprog 
Som i 1.g - besvarelsen er sproget levende og varieret, og eleven bestræber sig på at 
skærpe læserens læselyst allerede fra de første linjer: 

Kvinden, den dejlige unge kvinde, hun er her også idag. Hun sidder på en café 
bøjet over sit eget spejlbillede. Nej, det er ikke et spejl, men en avis. 

I opgaven bruges bevidst forskellige sproglige virkemidler som fx gentagelsen: 
Hun er rørt, rørt over... 

modsætningen: 
...og hun kan ikke lide sin plads i galleriet. 
Men veninderne lader til at more sig, og hun... 

billedet: 
Folks beundrende blikke lægger sig som en tyk dyne over hende... 

Konklusion 
Eleven kan også i 2.g-stilen fastholde en klar skriveide og en rød tråd, og hun kan 
fastholde en komposition. Retskrivningsproblemerne fra 1.g er forsvundet, og sprog-
ligt er novellen personlig og levende, med bud på stilistiske virkemidler. 

Indholdsmæssigt bærer opgaven præg af at der bag den ligger mange person-
lige overvejelser over en bestemt kvindetypes (den smukkes) vilkår, og hendes 
vanskeligheder ved at blive set som sig selv. 

Vanskelighederne i teksten opstår når det fiktive univers skal forenes med 
elevens lyst til at få synspunkterne klart frem, og teksten kommer derfor nogle steder 
til at virke lidt tung og overargumenteret. Men samtidig er den vanskelige synsvin-
kelbrug klaret overbevisende. Sammenfattende virker den personlige stemme mere 
brudt og usikker end i 1.g-opgaven som om det har været vanskeligt at forene det 
faglige og det personlige. 

3.g: Studentereksamensstil maj 91  
”Beskriv hvorledes Michelangelo skildrer syndefaldet (midtersiderne). Sammenlign 
med en moderne brug af motivet kvinde og slange hos Richard Avedon (forsiden).  
Overskrift: Slangen” 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med billedanalyse og med vurderingskriterier 
omkring studentereksamensopgaver. 

Hvad kan eleven? 

Skriveide og komposition 
Opgavens fokus er givet på forhånd, igennem opgaveformuleringen, og eleven har 
valgt at gå direkte til gennemgangen af Michelangelo, uden nogen indledende 
kommentarer der kan angive en personlig vinkling. Men i sin analyse fokuserer hun 
klart på datidens syn på kvinden ved at beskæftige sig med forholdet mellem kvinden 
og slangen, dvs. forholdet mellem uskylden og driften. Det er da også dette forhold 
der bliver centralt i gennemgangen af Avedons billede - og i øvrigt i den tekst der 
danner overgang mellem de to analyser. 
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Overgangen mellem de to billedanlyser er markeret gennem en tekst der både 
markerer at man kommer til noget nyt, og at der er sammenhæng mellem de to dele. 
Fx: 

..Vores verdensbillede blev altså ændret fundamentalt og dog... 
Avedons fotografi er i sort hvide farver. På tværs af billedet ligger en smuk ung 
kvinde.... 

Der er således en skriveide i opgaven, en rød tråd og en klar sammenhæng der også 
giver eleven baggrund for slutningens mere generelle refleksioner over dobbeltheden 
i nutidens syn på forholdet kvinder - mænd - drifter. 

Sprog 
Opgaven er holdt i den akademiske, essay-agtige fremstilling der er almindelig for 
dansk stil til studentereksamen. Der bruges dog enkelte billeder hvilket samtidig 
bevirker at man bag opgavens saglighed fornemmer elevens personlige stemme. Fx. 

Og som prikken over i'et gjorde rødstrømperne op med myten om den lokkende 
kvinde. 

eller 
Sådan kunne billedet umiddelbart (Avedons, red.) tolkes, da vores verdensbil-
lede jo, takket være alle vores videnskabsmænd, har taget en drejning på 180 
grader. Vores verdensbillede står pludselig på hovedet dinglende frit i luften. 

Generelt er der sammenhæng i sprog og stil, det akademiske sprog virker enkelt, og 
de forskellige stilistiske variationer føjes naturligt ind og gør sproget levende. Samti-
dig understreger de det personlige præg der er over opgaven, og læserens oplevelse 
af en elev der har noget på hjerte. 

Konklusion 
Opgaven viser at eleven er sikker i at strukturere en essay-fremstilling og behersker 
både at formulere sig sagligt i et stof samt at holde balancen mellem saglig fremstil-
ling og sproglig variation. 

Eleven kan holde den røde tråd i fremstillingen og kan ved små markeringer 
markere overgange og sammenhænge i stoffet. På trods af opgavens tvungne valg af 
emne og fokus har man for sig en fremstilling der er båret af en personlig stemme i 
både sprog og holdning. 

Samlet vurdering i forhold til den foregående undervisning 

Den første besvarelse var præget af en markant evne til at holde sammen på et stof 
og til at lege med sproglige billeder i en fri fremstilling. Fra den mere usikre 
blanding af fiktion og sagprosa i 2.g er eleven her i 3.g nået til en sikker beherskelse 
af den akademiske genre og en så stor fortrolighed med sproget at hun slå sig lidt løs 
i fremstillingen. Og samtidig har hun fastholdt overblikket over målet med opgaven 
og er i stand til både at binde den sammen i overgangene og til at lave en 
perspektiverende afslutning der danner en fin afrunding på de perspektiver der er 
taget op i opgaven. Hun har kunnet løfte sig parallelt med kravene til abstraktion, og 
har samtidig kunnet bevare sin personlige tilgang til opgaven. 
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Elev nr. 7 - en pige (Malene P) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Eleverne har givet indholdsrespons sådan at der er tale om anden 
version af opgaven. 

Fortælleteknisk fastholder eleven igennem novellen den valgte synsvinkel, et "jeg".  

Komposition 
Historien har bagudsyn og er kronologisk opbygget, sluttende med en morale (som 
dog er uforståelig): 

Mit forbrug af alkohol og mine bivirkninger er slemt, men deres forbrug af 
hinanden og vores reaktioner er værre. 

Kronologien brydes af lange forklaringer om deres indbyrdes forhold med detaljer 
om deres varighed: 

Irene er virkelig sød. Vi har været veninder i snart 4 år, og jeg synes, det er 
dejligt, at hun har fundet Kåre... Denne gang har det allerede varet 2 måneder, 
måske er der håb om, at hun nu er faldet til ro. Jeg må da også indrømme, at 
Kåre er sød, og selvom vi er gode veninder og ikke lader fyre komme imellem 
os, så har jeg da været lidt jauloux...Nu skal jeg ikke klage for meget, for jeg 
har Poul, som jeg mødte for et år siden, men vi har altså kun kommet sammen 
fast i 5 måneder. 

Eleven tilstræber tydeligt at klargøre jeg'ets følelser for de tre andre og sandsynliggø-
re at det går så galt imellem dem. Er det jeg'ets jalousi og erobringstrang, eller er det 
Irenes eller fyrenes? Hvem eller hvad der har skylden, forbliver uklart. Det lange 
forklaringer afbryder og forstyrrer den kronologiske opbygning mere end de klargør. 
De forskellige tidsangivelser forvirrer mere end de gavner. De virker som løse ender 
i historien. 

 
Skriveideen er karakteristikken af jeg-personen som en ret ubevidst person der 
forklarer det meste af det der går galt, med sprutten: 

Irene og jeg pjattede lidt, mens fyrerne gik direkte til sprutten. .... 
Jeg kunne mærke sprutten i kroppen, og mens vi svømmede rundt, gned jeg 
mig "næsten ubevidst" op ad Kåre. ... 
og uden selv at kunne styre det, kyssede jeg ham. ... 
Det er virkelig et problem, jeg har, når jeg drikker, mine følelser løber 
løbsk… 

Og endelig kommer så moralen: 
Mit forbrug af alkohol og mine bivirkninger er slemt... 
 

Sprogligt stritter opgaven lidt i to retninger. Dels den ret enkle kronologiske fortæl-
ling, dels ambitionen om at forklare jeg'ets psykologi indirekte gennem fortællingen: 

Da jeg næste morgen vågnede, var Poul ikke i sengen, og i stuen lå Kåre på 
gulvet. Jeg var ikke dum og regnede hurtigt ud, hvor Poul var. Jeg huskede 
kysset med Kåre, mon det var en straf? Kunne Poul lide Irene, eller var det 
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bare hævn, havde Irene følelser for Poul, eller var han bare endnu en "ero-
bring"? Jeg gik ud på terrassen, satte mig på en sten og lod tårerne løbe. 

Her er beretningen god og stram, mens tankereferaterne er stereotype, hvilket gør 
jeg'et mindre interessant. 

Det forbliver uklart i hvor høj grad eleven bevidst fortolker jeg'et og lader 
hende være lidt dum og uforstående over for sig selv og det der foregår, eller om der 
er tale om manglende sproglig sikkerhed i en psykologisk realisme. Måske er det en 
blanding? I hvert fald er der tale om et ret højt ambitionsniveau og en interessant 
psykologisk skildring af jeg'et som måske blot er begrænset af elevens egen 
erfaringsramme? 

2.g: En artikel om eventyr skrevet til Samvirke. 
Forudsætninger: Eleverne har arbejdet med faglig formidling og med eventyrgenren. 

 
Skriveideen i opgaven er klar: at formidle stof om eventyr i eventyrenes eget sprog, 
næsten som et eventyr i sig selv. 
Indledningen til artiklen med titlen: 7-9-13, SNIP, SNAP, SNUDE er gennemført i et 
meget personligt, næsten indforstået sprog. Der indføres et du, læseren, som på grund 
af den indforståede tone i høj grad virker som læreren: 

Ja, så er jeg på den igen. Det er nu 3. gang, jeg skriver om emnet eventyr. Jeg 
har ialt 7 uger, men jeg sidder med mindst 9 spændende eventyr. Hva' kan jeg 
gøre? 
Nu er det jo nok du tænker, hvad er det for noget vrøvl at skrive, men det 
bringer faktisk noget relevant frem, ihvertfald for eventyrene... 

Alligevel fanger den personlig stemme læseren, og eleven opnår faktisk at få noget 
eventyrfagligt, nemlig tallene, ind i den personlige start. 

 
Kompositionen er klar med gode mellemrubrikker og overgange fra et hovedafsnit til 
det næste. Afslutningen på indledningen lyder således: 

Men nu lidt historie, tilbage til dengang eventyrene opstod. 
DRØMMEN AT DRØMME 
Der var engang for længe siden, hvor der var masser af grusomhed og 
barskhed... 

Dette afsnit slutter og danner overgang til næste afsnit således: 
Et sådant eksempel kunne være "Den Grimme Ælling", som er skrevet af 
H.C.Andersen, et eventyr som kun kan anbefales at læse. 
PRINDS HVIDBJØRN 
ET FOLKEEVENTYR 
Men nu er det altså ikke "Den Grimme Ælling", det drejer sig om. Istedet skal 
folkeventyret "Prins Hvidbjørn" have æren... 

Abstrakt-konkret 
Eleven veksler igennem hele artiklen mellem at formidle fagligt stof om eventyrene 
og at give konkrete eksempler. 

I afsnittet MERE END BARE EVENTYR  skriver eleven således i starten: 
De to vigtigste spørgsmål er: "Hvad gør det til mere end bare eventyr", og 
"hvad kan man lære af det"? 
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For bare at forstå lidt, kan man sammenligne med virkeligheden. Et eventyrs 
handlingsforløb er noget i retning af et trygt liv - prøvelser i livet - lykkeligt 
liv, nøjagtig som i det virkelige liv. Ikke mange fødes lykkelige. Alle skal ud 
og opleve, mærke modgang - for til sidst at finde sin plads. 
"Prins Hvidbjørn" viser netop dette... 

Sprogligt udtryk 
I det sidste eksempel ovenfor ses også tydeligt elevens personlige, psykologiserende 
tilgang til genren. Hun bruger med stor selvfølgelighed sin egen erfaringsramme 
(livserfaring og det faglige mål: at stille overordnede spørgsmål til teksten) når hun 
skal forklare eventyrenes betydning dengang og nu. 
Artiklen er præget af eventyrenes sprog, henvendelse til et du, eventyrklicheerne. 
Den egentlige brødtekst begynder med: Der var engang. Og artiklen slutter med: 
Snip, snap, snude, nu er historien ude. Et andet eksempel hvor man tydeligt ser den 
mundtlige henvendelsesform, er indledningen til afsnittet OPLEVELSEN AF 
EVENTYR: 

Hvordan kan det så være, at en historie som denne er god både for børn og for 
voksne. Jo, det skal jeg sige dig. Alle husker, dengang da mor eller bedstemor 
læste højt, inden der skulle soves... 

Fortællestemmen går igennem hele artiklen. Der opstår kun brud i starten af artiklen 
hvor eleven bliver privat i sin iver efter at få talmagien til at gå op: 

Ja, så er jeg på den igen. Det er nu 3. gang, jeg skriver om emnet eventyr: Jeg 
har ialt 7 uger, jeg kan benytte, men jeg sidder med mindst 9 spændende even-
tyr. Hva' kan jeg gøre? 

Desuden ses der brud nogle steder hvor det har været for vanskeligt at indarbejde den 
faglige formidling i den mundtlige form: 

Historierne fløj over grænserne fra land til land og spredtes til hele verden. Da 
det nu var folk, der havde opfundet dem, fik de selvfølgelig navnet folkeeventyr. 
Idag findes der også kunsteventyr, som er, som det næsten selv siger, eventyr 
skrevet af en kunstner... 

I starten gennemføres fortællestemmen, men her til sidst skifter stemmen og bliver 
mere skriftsproglig. 

I referatet af "Prinds Hvidbjørn" er det ligeledes vanskeligt for eleven at behol-
de den mundtlige fortælleform, måske især fordi hun komprimerer handlingen meget. 
Måske er det genrerne referat/resumé som påvirker sproget her og glider ind i stedet 
for fortællingen: 

Efter 6 år bryder hun løftet, og de må skilles. Prinsessen opsøger nu prinsens 3 
søstre, som hver giver hende en ting, som kan hjælpe hende til at få prinsen 
igen. Det lykkes prinsessen at narre heksen, som prinsen nu er hos, og heksen 
falder død om... 

Her ses at sproget er præget af skriftsprog med en del underordnede bisætninger. 

Konklusion 
Eleven har tydeligt indoptaget teori om eventyr, psykologiserende analysemetoder 
samt - og måske allermest - eventyrsprog. Hun har valgt at formidle stoffet i genrens 
eget sprog. Det er blevet til et levende og interessant sprog, præget af elevens 
engagement og lyst til at begejstre læseren for eventyr. Enkelte steder smutter det, 
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enten over i det private (indledningen) eller væk fra det mundtlige over i et traditio-
nelt skriftsprog (i genren referat/resumé). 

Det er svært helt at vurdere elevens genrebevidsthed som virker sikker, bortset 
fra indledningen. Men måske er der her blot tale om at talmagien har taget over? 
Måske er det herfra elevens skriveide har udviklet sig? 

 
Udviklingen fra 1. til 2.g viser sig ved en genresikkerhed (trods indledningen), et 
vovemod og en eksperimenterelyst til at kaste sig ud i en formidling i eventyrenes 
eget sprog og bygge det op næsten som et eventyr i sig selv. Eleven har indoptaget 
det faglige stof (om genren, analysemetoderne m.m.) og kombineret det med sin egen 
erfaringsramme (barndommens eventyr, livserfaring m.m.). Og det er vel netop de 
mål vi har for vores undervisning. 

3.g: Studentereksamensstil maj 91 
”Beskriv hvorledes Michelangelo skildrer syndefaldet (midtersiderne). Sammenlign 
med en moderne brug af motivet kvinde og slange hos Richard Avedon (forsiden). 
Overskrift: Slangen” 
Forudsætninger: Ingen specielle. 

Skriveideen er slangen som symbol. Det fremgår af manchetten: 
Slangen er symbol på det fristende, onde og listige. Den snor sig omkring og 
frister ”svage” sjæle. 

Det fremgår ikke hvorfor der er citationstegn. 

Slutningen knytter næsten ordret an til manchetten: 
De to billeder viser, hvordan slangen og kvinden bruges på to forskellige 
måder, samtidig med at de har visse fællestræk. 
Slangen er symbol på det fristende, onde og snedige: den snor sig omkring, 
og den frister "svage" sjæle. I Michelangelos skildring har slangen også en 
religiøs betydning. Den frister, og mennesket synder. 
I moderne tid er slangen klart et sexsymbol, især hvis den sættes i forbindelse 
med kvinden. I nutiden er slangen et udtryk for det mandlige, samtidig med at 
den også repræsenterer alt det, som Michelangelo skildrer. 
Men alt i alt, så får de to billeder til syvende og sidst samme hovedbetyd-
ning."Fristelse og syndefald". 

Kompositionen 
Bortset fra manchet og en indledning som resumerer syndefaldsmyten, samt afslut-
ningen, falder opgaven i 2 dele, nemlig analysen af de to billeder. 

Overgangen mellem de to dele virker brat til trods for at eleven har forsøgt sig 
med en konkluderende overgang: 

Slangen er sat helt centralt som blikfang. Som altid repræsenterer den det onde 
og fristende. Slangen er snigende og giftig, og med sin lumske væremåde 
lokker den Eva i fordærv. 
På forside fotografiet er slangen ligeledes "kædet" sammen med en kvinde, dog 
her i en mere moderne betydning. 
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Første billedanalyse er opbygget så den følger elevens tese om at billedet er 
opbygget kronologisk i 3 "handlinger"; derefter følger gennemgang af billedteknik. 

Anden analyse har en ret kort gennemgang af hvad eleven ser, og går derefter 
over i en teknikanalyse. 

Den ovenfor citerede slutning udgør den egentlige billedtolkning og sammen-
stilling af de to billeder. 

Sproget 
Eleven har svært ved at bruge sit sprog til at få beskrevet og tolket billederne: 

Løftes blikket op, dvs. så man prøver at se billedet lidt fra oven. Her kan man 
få en fornemmelse af opbygningen. Billedet er som sagt aflangt med tre hand-
linger, hvor slangen er sat i midten. Adam og Eva er på hver sin side af bille-
det, og på begge sider er deres arme strakt frem eller væk fra slangen... 

Her blandes nærhed og distance i iagttagelsen og analysen, og sproget går i stykker. 
Analysen virker usikker og uklar og rummer en blanding af selvfølgeligheder og 
analyse. 
I det hele taget er eleven usikker på billedteknikken og -analysen: 

Øverst og nederst på billedet er der lavet en afgrænsning ved hjælp af søjler. 
På midten deles billedet op af "mødet" mellem himlen og jorden. Dette giver 
et tilpas afgrænset overblik over selve billedet. 

Og: 
Michelangelo leger i sit billede med farverne. Grundfarverne er de brune 
farver, som giver en fornemmelse af noget gammelt.  
Det understreger han igen ved at male revner... 

Ofte står perioderne isoleret (dvs. hver periode rummer en ny oplysning); der mang-
ler sammenhæng og sammenkædning.  

Udviklingen fra 2. til 3.g 
Hvor er eleven selv blevet af i denne opgave? Tilsyneladende er usikkerheden over 
for skrivesituation og -genre slået igennem. Og til trods for det positive i skriveideen 
med slangen som frister og det onde, så slår ideen ikke igennem i de to billedlæsnin-
ger.  

Slutningen med slangen som hhv. det kvindelige og det mandlige kommer som 
en overraskelse for læseren. Eleven har ikke i denne opgave som i 2.g opgaven 
formået at koble sine egne erfaringer og viden med den stillede analyseopgave.  

Eller er det for vanskeligt at blive dirigeret ind i to billedlæsninger og skulle 
sammenfatte dette når genren samtidig er ukendt og uautentisk? Eleven synes usikker 
på hvorfor hun skriver denne analyse og til hvem. Det er i hvert fald tydeligt at 
eleven ikke når frem til at bruge sine forcer (som vi har set i de to foregående 
opgaver) i denne opgave. 
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Elev nr. 8 - en pige (Julie) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med synsvinkel og med respons for at gøre 
sproget sanseligt og levende. 

Fortælleteknik 
Jeg-fortælleren, Dorthe, ser tilbage på en historie hun oplevede, og som hun til slut 
vurderer således: 

Dette blev et vendepunkt i  mit liv, jeg skiftede omgangskreds, og nu har jeg en 
fast kæreste, som jeg har kommet sammen med i 8 måneder. Og jeg er enormt 
glad for, at jeg aldrig mere behøver, at være med i et sådant spil, som kørte 
mellem Kåre, Poul, Irene og jeg! 

Kronologien fastholdes med tids- og stedsangivelser: 
Vi starter midt i historien:  
På vej op til sommerhuset stoppede vi... 
Efter vi havde købt en masse whiskey, kørte vi op til sommehuset... 
Da vi havde spist aftensmad... 
Da drengene kom ind igen... 
Ude i vandet... 
Da vi var kommet op i huset... 
Da vi kom ind igen... 
Inde på værelset... 
Efter dette... ...var klokken 4.00.  
Jeg stod op og gik ud i stuen... 
Jeg fandt dem i værelset ved siden af... 
Jeg listede lige så stille udenfor... 
Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg sad der... 

og opsummerende til sidst:  
Dette blev et vendepunkt i mit liv... 
 

Skriveideen er jeg'ets udvikling. I starten konstaterer hun at hun har brug for at få 
status i forholdet til Poul og de andre med biler og sommerhus: 

Poul og jeg kørte i Poul's Morgan, og jeg kunne ikke lade være med at være 
lidt stolt. Faktisk var jeg slet ikke forelsket i Poul, men jeg syntes han så godt 
ud, og så kunne jeg godt lide disse week-ender sammen med ham, Kåre og 
Irene. 

Senere roder hun rundt i sine følelser. Hun bliver optaget af Kåre og afviser Poul i 
sengen: 

Jeg var ret bange, det var første gang jeg havde trodset Poul. Og grunden var 
Kåre, han havde sat skub i mig. 

Til slut er jeg'et glad for 
at hun aldrig mere behøver at være med i et sådan spil... 
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Der er dog også nogle løse ender når eleven skriver om jeg'et at hun synes det er en 
dum ide at gå i vandet, og når jeg'et har på fornemmelsen at Irene aldrig siger til 
Kåre at han kysser godt. Irene foreslår også at de skal konkurrere om antallet af sex-
partnere. Irene og Kåre kommer ikke til at hænge logisk sammen med jeg'et i 
historien. Det er delvist uklart hvilken rolle de spiller i forhold til jeg'et, bortset fra at 
medvirke til at bytte partnere. 

Sproget 
Der er nogle stemningsbeskrivelser hvor sproget lever: 

Efter dette gad jeg ikke gå ud til de andre, jeg havde bare lyst til at være 
alene. Det var en underlig fornemmelse, og jeg vidste ikke, om jeg skulle 
græde eller le. Selvom jeg ikke elskede Poul, håbede jeg, at han ville komme 
ind til mig senere. 
Men det gjorde han ikke! 

Og: 
Jeg listede lige så stille udenfor og satte mig med ryggen mod huset, og kigge-
de ud over havet. 

Der er til gengæld nogle ret stereotype sætningskonstruktioner og tidsangivelser i 
kronologien, "da" bruges fx meget ofte. 

Konklusion 
Styrken i opgaven er beskrivelsen af jeg'et og hendes indre steminger og udvikling. 
Det er der eleven er ekspert og kan gå ind i historien med en ægte stemme og et 
engagement. Svagheden ligger i at holde alle trådene i personkonstellationerne og i 
den sproglige mangel på variation. 

2.g: Billedanalyse 
”Salvador Dali: Drøm forårsaget af en bi der flyver rundt om et granatæble, et 
sekund før opvågnen”, optrykt i studentereksamenssæt maj 92. 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med billedanalyse og psykoanalyse. Billed-
analysen består kun af dette billede, eleverne er blevet bedt om at træde ind i billedet. 
Skriveideen består i tolkningen af billedet som er sat op næsten som en manchet for 
opgaven: 

Pigen i forgrunden ligger og drømmer, hun har mareridt, for hun er ved at 
blive angrebet af to tigre, og en geværmunding pejer på hende. 
Hvis hun kan bekæmpe tigrene, kan hun komme over på den lille ø i baggrun-
den, som er det eneste sted på maleriet, hvor hun kan føle sig sikker. 

 
Kompositionen er klart markeret og består foruden denne indledning af to store 
afsnit: 1. Billedtekniske hjælpemidler og 2. Psykoanalytisk tolkning. Derefter følger 
en konklusion, efterfulgt af et efterskrift markeret med en *. Begge afsnit forholder 
sig til elevens hypotese som må være den indledende tolkning. 
Konklusionen starter således: 

Min hypotese passer meget godt stadigvæk, efter at have analyseret billedet 
billedteknisk og psykoanalytisk. Der er selvfølgelig ingen facitliste til analyser, 
men min analyse kunne i hvert fald godt være rigtig, for den passer med både 
farver og symboler. 
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*-afsnittet slutter:  
Derfor er min hypotese skåret ned til et minimum, håber at den er god nok, for 
jeg mener godt, jeg har kunnet bygge min stil op over den alligevel! 

Ordet "alligevel" tyder på, at eleven er usikker på, om der er noget hun mangler i sin 
tolkning. 

Sproget 
Afsnittet Billedtekniske virkemidler indledes med: 

Der er ingen hindring for, at vi kan træde ind i billedet, og stille os lige bag 
pigen...  

Denne synsvinkel forfølges dog ikke videre. De næste afsnit handler om farverne, 
om dybde og linier med betragteren udenfor. 

 
I den psykoanalytiske tolkning tolker eleven fra starten helt uimponeret drømmen: 

Pigen drømmer, det er ikke nogen god drøm, for hun angribes af to tigre, og 
hun stikkes med en bajonet. 

Derefter går eleven over til at tolke symbolerne. Hun kredser om sex og graviditet, 
men det er svært at følge hendes tankegang: 

Hver gang hun tænker fordømmende om sine uartige tanker (dem om sex og 
graviditet)... Hvis hun kan bearbejde de dårlige tanker, som er skabt af 
underjeget, vil ikke alene stenen forsvinde, men hun kan også trodse tigrene 
og geværet. 

Konklusion 
Sproget virker levende og engageret. Her er tydeligvis tale om et billede som interes-
serer eleven. Og hun forsøger sig  med sund fornuft og begge fødder på jorden i 
personlige tolkninger. Det fremgår tydeligt hvor hun når til i sin tolkning af det 
komplicerede billede. Og det står hun ved. 

Skriveideen, som er hendes tese, eftervises klart i afsnittet om billedteknik og i 
tolkningen. Tesen er præget af elevens kompetence på dette tidspunkt. Hun 
gennemfører sin billedlæsning ud fra dette og indoptager psykoanalysen heri. 

Her er tale om en opgave hvor eleven gennemfører sin ide, og hvor begræns-
ningerne ligger i at eleven ikke når dybt nok ned i symbollaget i billedet. Der er 
grænser for hendes viden og erfaringer. Opgaven lever på grund af sin klare tese og 
komposition og sit engagement. 

3.g: Studentereksamensstil maj 91 
”Beskriv dværgens opfattelse af sig selv og hans syn på andre (Tekst 4). Gør rede for 
den opfattelse af menneskets sjæleliv, der kommer til udtyk i teksten. Sammenlign 
dværgen med Jakob-skikkelsen hos Anders Bodelsen. 
Overskrift: Det onde” 
Forudsætninger: Gennemgang i klassen af studentereksamensstilen som genre, 
besvarelse af studentereksamenssæt i 2.g og til årsprøven i 2.g, bearbejdelse af første 
udkast til opgaven. 

 
Igen indleder eleven med en meget personlig tilgang til opgaven: 
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Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Dette er spørgsmål, som vi udsættes for 
hver dag. Disse spørgsmål afgøres heldigvis naturligt inden i os. Omverdene 
har lært os, hvad der er rigtigt at gøre. Men måske har vi alle inden i os en 
del, der ønsker at gøre alt det, der er umoralsk. 

Komposition og skriveide 
I dette afsnit ligger elevens skriveide. I slutningen af 1.afsnit, der står som indledning 
til opgaven, skriver hun således: 

Pär Lagerkvist har skrevet romanen Dværgen i 1944, i det uddrag vi bliver 
bedt om at tage udgangspunkt i, møder vi en dværg, som meget vel kunne være 
alt det i os, som er forkert. 

Eleven slutter opgaven: 
Selvom begge disse fortællinger er fiktive, kan det godt virke lidt skræmmende, 
at vi alle render rundt med en dværg inden i os. Hvad ville der ikke ske, hvis vi 
alle kontrollerede vores dværg lige så dårligt som Jacob? 
 

Efter det indledende afsnit følger to afsnit om Dværgen med mellemrubrikkerne: 
Dværgen og Sjæleliv. I begge afsnittene arbejder eleven med indre og ydre karakteri-
stik af dværgen og med tolkning af dværgen/fyrsten. Der er dog ingen klar rød tråd 
og udvikling gennem de to afsnit. Afsnittet Sjæleliv slutter med en tolkning af sym-
bolet dværgen: 

Her er det ganske tydeligt, at Pär Lagerkvist mener, at dværgen er den dårlige 
del af os. Dværgen er her sat i fængsel, i skammekrogen. Herren har ikke 
længere brug for ham. Dværgen mener dog, at det hele igen vil ændre sig til 
det bedre (for ham vel at mærke)... Dværgen siger i de to sidste afsnit af 
uddraget i stilehæftet, at andre mennesker ikke bliver mest bange for mødet 
med ham, men snarere for mødet med deres egen dværg... 

Derefter følger afsnittet Jakob som samtidig danner konklusionen på opgaven. I 
Jakob-afsnittet arbejder eleven med begrebet "Jakobs dværg": 

Jacob er en person, man kan risikere at møde i virkeligheden, mens dværgen 
er en opfindelse skabt af forfatteren, for at kunne sætte ord på den del af os, 
som dværgen åbentlyst repræsenterer. 

Sproget 
Eleven har i denne opgave en sikkerhed i sproget fordi hun fastholder sin personlige 
erfaringsramme i tolkningen af symbolerne igennem hele opgaven. Alt andet under-
ordner sig denne tolkning. Hun magter endda at kritisere overskriften i indledningen: 

At stilen skal kaldes det onde, er jeg faktisk lidt utilfreds med, for hvis man 
ikke har lært, hvad der er rigtigt og forkert, vil man selvfølgelig udføre nogle 
ting, som er uetiske, men det behøver ikke absolut betyde, at man er ond. Ond 
er man først, hvis man gør tingene bevidst for at skade andre mennesker.  

Denne vinkel forlader hun dog igen og vender ikke tilbage hertil i slutningen. 
 

I karakteristikken og tolkningen af dværgen ligger de stærkeste sider i opgavem: 
Han har lagt mærke til, at andre mennesker bliver bange, når de ser ham. 
Han mener dog ikke, at det er ham, der skræmmer dem mest, men snarere 
noget i dem selv, noget de ikke troede levede i dem." 
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"Han er dværg, da han kun er en lille del af os. 

Konklusion 
I denne opgave spiller sikkerheden i tolkningen og sproget sammen fordi hun bruger 
sine egne erfaringer. Svagheden ligger i kompositionen. 

 

Elev nr. 9 - en dreng (Nadeem)  

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med synsvinkel og med små øvelser for at gøre 
sproget levende og personligt. 

Skriveide og komposition 
Eleven har valgt dagbogen som ramme. Dagbogen spænder over følgende dage: d. 
3.4.91 hvor turen er planlagt, og jeg'et glæder sig, d. 6.4 hvor weekendens første dag 
beskrives set i flashback om aftenen hvor jeg'et er gået i seng og skriver i sin dagbog 
inden hun sover, til d.7.4 hvor jeg'et ganske kort skriver at hun er knust fordi hun har 
set Irene og Poul i seng sammen. Jeg'et slutter med spørgsmålet: Hvad skal jeg gøre 
kære dagbog? 

Kompositionen er gennemført og synsvinklen holdes. Handlingen passes ind i 
strukturen over de 3 dage. Der er intet overflødigt med. Forholdet til Poul er baseret 
på udseendet:  

Jeg glæder mig til at være sammen med Poul, han ser nemlig rigtig dejlig ud 
med sine brede skulder og sit helt specialle blik. 
(Irene) så tiltrækkende ud, hun havde stil og det rigtige smag. 

Jeg'et derimod føler sig rigtig gammeldags og at jeg så rigtig fjollet ud med den hat, 
jeg havde taget op. Til sidst skriver jeg'et til dagbogen: 

Hvordan kunne han gøre det, jeg den store idiot som troede, at han var vild 
med mig, måske har jeg ingen stil over mig, hvad skal jeg gøre, kære dagbog? 
 

Der er altså en sammenhæng og en ide, nemlig jeg'et som den usikre der svigtes af 
kæreste og veninde. 

Kåre udelades helt, men savnes ikke i sammenhængen. Tværtimod forenkler 
det hele historien at han ikke er med. 

Sprog 
Eleven rammer dagbogsstilen med Kære dagbog samt præciseringen af: og jeg skrev 
til dig, kære dagbog, inden jeg lagde mig ned. Sproget er ret mundtligt (mig og 
Irene); der er replikindividualisme: 

Poul hentede mig i sin gule Morgan, mens Kåre og Irene sad i Mascotten. Poul 
åbnede døren for mig, og sendte mig et smil og sit specialle blik, og sagde "når 
smukke så skal vi have det skægt i hytten." "Ja, jeg håber, det bliver skægt", 
sikke et svar jeg kom med, jeg synes, jeg lød rigtig gammeldags. 

Om aftenen taler de om kæledyr, krige, skove, øl og mad. 
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Konklusion 
Dagbogsformen er gennemført, personerne ligeså. Handlingen er stramt tilrettelagt. 
Årsagsforklaringerne ses hos jeg'et som er betaget af Poul og hans specialle blik, og 
som er meget usikker og mangler stil. 
Der er humor i den knappe stil og replikindividualisme. Sprogfejl er der trods 
eksperimenterelysten eller måske netop på grund af denne. 

2.g: Har du fod på din tilværelse? 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med psykoanalyse. 
Opgave: Billedanalyse af et reklamebillede: Nocona Boots (Asger Liebst: Reklame-
drøm). 

Skriveide og komposition 
Eleven har igen valgt en god og stram genre, nemlig "picture talk", en analyse af en 
reklame i et studie med publikum. 

Opgaven starter med et  
Velkommen til denne uges "picture talk".Og så siger jeg også velkommen til 
vores publikum her i studiet - ja lad os få en stor hånd. 

Derefter kommer et langt afsnit med en "tolkning på det konkrete plan", kun afbrudt 
af et enkelt spørgsmål fra publikum, hvorefter der kommer et langt afsnit med tolk-
ning af symbolerne. Til slut kommer så konklusionen: 

Budskabet er hermed kort og godt følgende: Før du kan blive en rigtig mand, 
må du have "Nocona Boots". Derefter vil du have fod på det hele. 

efterfulgt af: 
Mine damer og herrer før vi lytter til vores pubikums argumenter, er der tid til 
en kort reklame. Men tag det helt roligt, vi vender stærkt tilbage. 

Genren holdes til det sidste. 
 

Der er undervejs en enkelt gang hvor jeg'et bliver afbrudt af et spørgsmål fra salen: 
Ja, jeg ser en finger der på 4.række. Lad os høre, hvad du har på hjerte. Øhm, 
jeg vil lige spørge, hvorfor man kun ser mandens ben? Den beskæring er der 
netop... Så han kan fantasere sig videre på situationen, med sig selv i hoved-
rollen. 

 
I analysen af de billedtekniske virkemidler påviser eleven at der er tale om to 
forskellige perspektiver i billedet. Dette vender han tilbage til i slutningen af 
opgaven og fortolker ind i symbolerne. 

Sproget 
Genre og sprog spiller smukt sammen. Ironi er der hele vejen igennem over for 
genren. Jeg'et udleveres i sin form. Vi-formen er gennemført: 

Okay, let's start! 
Nu stiger spørgsmålet garanteret op i jer, hvorfor billedet er i forskellige 
perspektiver? For ikke at gøre vores analyse for indviklet, får i svaret på 
jeres spørgsmål senere i programmet. 
På den måde manden står og holder kniven, kan vi se at det er en "tough 
guy", fordi han ikke står i en lallet stilling, men sikkert og fast... 
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 D.v.s. manden er en rigtig western type stærk, modig, rå og barsk. Denne 
mand kender ikke ordet panik. 

Samtidig leverer han en billedtolkning: 
Vi ved, at symboler på det kvindelig kønsorgan er huler, huller i væggen 
o.s.v. Det eneste hul på billedet er slangens mund, "voila" her har vi det kvin-
delige kønsorgan, ergo slangen = manden. 
Hvis det lykkes kvinden at får kontrol over ham, vil hun udnytte ham seksuelt, 
og derefter styre mandens liv. Men det er her støvlerne kommer ind i billedet, 
de beskytter ham nemlig mod kvindens snedighed. 

 
Humor og ironi fremgår af stort set alle citaterne ovenfor. Det er gennemført også i 
titlen: Har du fod på din tilværelse? 

Eleven har stadig en del sprogfejl. De fleste virker som sjusk, men enkelte 
gange er det ord som han ikke er vant til at skrive, uddødligheden fx. 

Konklusion 
Eleven har tydeligvis moret sig med at karikere det overfladiske mediesprog samtidig 
med at han har leveret en billedanalyse af reklamen. Man kender ham igen fra 1.g 
med hans humor og fascination af et miljø og en "tough guy". Han leger med genre 
og sprog og morer sig og læseren. Han er blot blevet sikrere og morsommere. 

3.g: Studentereksamensstil august 91 
”Karakteriser den opfattelse af fremmede racer, som Gunnar Iversen havde i sin 
barndom (Tekst 1). Sammenlign denne opfattelse med holdninger til fremmede i dag. 
Du kan endvidere inddrage Perserne (Tekst 6). Overvej hvorfor vi har disse 
forenklede forestillinger om det fremmedartede. 
Overskrift: Dem og os”  
Forudsætninger: I klassen er det blevet gennemgået hvordan man griber en studenter-
eksamensstil an: de forskellige opgavetyper er forklaret, og eleverne har været 
gennem ideudvikling, skrivning af to udkast samt respons fra kammerater før de har 
afleveret den endelige besvarelse til læreren. 
 
Skriveide og komposition 
Skriveideen er ført op i en manchet:  

"Skrid hjem, dit sorte svin", "I formerer jer som rotter" 
Disse racistiske bemærkninger høres der tit i 90'ernes Danmark, men hvor 
kommer vores racisme og fordomme fra? 

Og slutningen danner ring: 
En ting kan vi da ihvertfald slå fast ud fra historien, at racismen kan kun 
lindres med tiden, men aldrig forsvinde. Derfor vil vi farvede aldrig undgå at 
høre: 
"Skrid hjem, dit sorte svin", "I formerer jer som rotter" 

 
I øvrigt er opgaven bygget op om en redegørelse af Gunner Iversens tekst fra 
opgavesættet samt en diskussion heraf. I diskussionen indgår to eksempler: 1. en pige 
fra Afghanistan med burka og 2. Gynter, en arbejdsløs dansker med "aggressions-
drift". 
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Genrebevidsthed og sprog 
I denne opgave blandes forskellige genrer, nemlig redegørelse og diskussion med 
eksempler. 

Det er tydeligt at eleven ikke er tilstrækkelig bevidst om genren redegørelse. 
Man får som læser ingen samlet forståelse for Gunner Iversens tekst og synspunkter, 
til trods for at eleven henter gode eksempler ind og diskuterer relevante problemer 
med forfatteren: 

Men hvor kommer disse fordomme fra? 
Hvorfor har man alle disse negative forestillinger? 
Svaret er, at man simpelthen ikke forstår de fremmedes kultur, dette ses tyde-
ligt her (l.15): "Mændene gik med hårpisk og lange negle, og kvinderne 
skulle går i små bitte tøfler, der vanskabte deres fødder for livstid", og 
(l.43)"De blev ved med at kaste sig baglæns ned på ryggen og klaske sig på 
lårene, medens de råbte Kina Bomba, hver gang de sås". 
Her forstår Gunner Iversen ikke de gules måde at klæde sig på og de sortes 
hilsen, som er anderledes end deres. Og da det er mærkeligt og forskelligt, 
bliver det opfattede dårligt. 

Dette citat viser genresammenbrud (fra redegørelse til diskussion), brud i synsvinkel 
(bl.a. man/han), og endelig også sprogfejl. 

 
Når eleven bruger eksempler er sproget mærkbart bedre, og genren holdes langt 
bedre: 

F.eks. var der en pige på min skole, der lige var kommet fra Afghanistan. Hun 
gik med "burka", dvs. en sort slør, der dækkede hele hendes krop (også ansig-
tet). Når hun gik ud, gjorde folk store øjne... 

Men igen er der vanskeligheder, når eleven skal over i egne vurderinger af historien. 
Efter at have refereret forskellige gruppers fordomme over for pigen fortsætter han: 

Nogle siger endda, at det er deres religions skyld, men religionen siger intet 
om, at man SKAL gå med en "burka" eller dække sit ansigt. Grunden til at, de 
tager "burka" på er, at det er deres kultur i Iran, Saudi-Arabien og 
Afghanistan. 
Her ser vi igen, hvordan folk begynder at danne fordomme... 
 

I redegørelsesafsnittet er eleven usikker i valget mellem nutid og datid og usikker i at 
danne overgang fra et eksempel til vurderingen heraf. Se følgende eksempel: 

Mennesker med racistiske holdninger er hovedsageligt dem, der står økono-
misk dårligt. Det kan vi se ved at tage Gynter som eksempel. Gynter er lige 
blevet færdig med sin uddannelse, og skal nu til at søge job. Desværre lykkes 
det ikke for ham, og efterhånden som man bliver svigtet af samfundet...Alt det 
energi man bliver fyldt op med, skal ud på en eller anden måde. 

Derefter følger en psykologiske tolkning af dette. Her er eleven sikker i anvendelsen 
af fagudtryk som aggressionsdrift og sublimering. 

Konklusion 
Styrken ligger i at eleven har en skriveide og vælger et godt eksempelmateriale. 
Svagheden ligger i genren. Eleven kender ikke den skriftlige redegørelse og kan ikke 
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skifte fra redegørelse til diskussion ud fra sine eksempler. Usikkerheden her smitter 
af på alle niveauer i sproget. 

Udviklingen fra 2. til 3.g 
I disse 3 opgaver ses tydeligt en elev der har lyst til at reflektere og eksperimentere. 
Der er tale om sikkerhed og ironi når han selv får lov at vælge sin genre, mens 
studentereksamensstilen får meget til at bryde sammen. Den uautentiske genre (eller 
genreblanding) kender han tydeligvis ikke. Han ved ikke hvad han skal med det, og 
det smitter af på sproget. 

 
 

Elev nr. 10 - en dreng  (Rune) 

1.g: Forbrug (omskrive novellen ud fra Dortes synsvinkel) 
Opgaven var baseret på Ib Lucas’ novelle Forbrug (1981). 
Forudsætninger: Klassen har arbejdet med fortælleteknik og synsvinkel. Eleverne har 
givet respons på indhold/sprog, og det er 2. og sidste gennemskrivning der bliver 
gennemgået her.  

Skriveide og komposition 
Skriveideen er det vanskeligt at få fat i. Der er ansatser til det i en karakteristik af 
Dorte: 

Dorte havde i nogle øjeblikke spekuleret på, hvilken slags de skulle købe, men 
det skulle hun åbenbart ikke blande sig i. 

Og senere: 
Selvom der ikke var langt til sommerhuset, havde Dorte flere gange insisteret 
på, at hun hellere ville køre de få minutter længere, og så bare komme sikkert 
frem. Det var åbenbart heller ikke noget hun skulle blande sig i. 

I slutningen diskuterer hun med Poul og ved at det snart er slut med deres forhold: 
Hun græd sagte, tog tøjet på igen og satte sig ud i haven. Hun var godt klar 
over, at de andre endnu sad og snakkede inde i stuen. Det passede hende fint, 
for hun havde bare brug for at siddde alen. Hun kiggede op og så en flok 
måger flyve ud over havet. 
 

Novellen er bygget kronologisk op med et lidt umotiveret flash-back i starten: 
Dorte stod og tænkte, hvor tæt på det havde været. vor tæt på, at de alle var 
blevet slået ihjel. Efter det voldsomme "race"  havde hun været ved at give 
Kåre hele armen, foran alle de emnnesker ved købmanden. 

Derefter forsættes beretningen, og eleven vender ikke tilbage til dette. 
Kronologien holdes, men den manglende skriveide bevirker at der danner sig løse 
tråde undervejs: Hvor meget har Dorte kørende med Kåre? Hvordan er Irenes og 
Dortes forhold? Og Kåres og Pouls? 
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Sproget 
Alligevel rummer teksten mange levende og karakteriserende detaljer: 

Det havde været et helvede for Dorte at købe ind med hovedpine og en defekt 
aircondition. De havde været lige ved at blive væltet af et par vilde og 
skrigende unger med et kolossalt badedyr. Stakkels den far, der nu skulle 
plages... 
Det var ikke noget kapløb, de havde bare overhalet hinanden lidt for afveks-
lingens skyld. 
Poul havde grillet, og Kåre havde skrællet kartofler. Det var tydeligt, at Poul 
var i sit es foran grillen. Hun havde også iagttaget Kåre, og mente ikke, at 
der var tvivl om, at han helst lavede noget andet. 

Her ses en fin konkurrencesituation ud fra noget så dagligdags som madlavning. 

Konklusion 
Det stærke i opgaven er det sikre sprog der karakteriserer miljøet. Den indre synsvin-
kel virker for begrænset i sin indsigt i Dorte. Sker der en udvikling med hende i løbet 
af novellen? Måske skyldes det en usikkerhed i forhold til at gå ind i Dorte som 
person? 

Eleven mangler tilsyneladende at spørge sig selv hvad han vil med denne histo-
rie. 

2.g: Featureartikel fra Grækenland 
Forudsætninger: Klassen arbejdede i 1.g med journalistisk skrivning, herunder med 
featuregenren. Desuden er der arbejdet med rejseskildringer op til rejsen. 

Skriveide 
Elevens skriveide udtrykkes i 1.afsnit: 

At den danske forestilling om en græsk landsby ikke stemmer helt overens 
med virkeligheden var, hvad jeg sammen med fire klassekammerater i ons-
dags måtte erfare på ferieøen Kreta... Vi ville ud og besøge en helt igennem 
græsk landsby...Men vi vendte skuffede hjem. Ikke fordi landsbyen var fyldt 
med turister, men fordi der simpelthen var for kedeligt. 

Komposition 
Featuren er bygget om med følgende mellemrubrikker: 

Til Volkolies på kamelryg (det er bussen, der skrumler) 
Gamle mænd og politi på gaden 
Hvad mon sandwich hedder på græsk 
En følelse af at være et udstillet dyr 
Vil de mon snakke med os (det vil de ikke) 
Var det virkelig alt 
Forventningens glæde er altid den største 

Opbygningen er kronologisk, startende med forventningerne, turen derhen, opholdet, 
de skuffede forventninger. På det ydre plan er der ikke meget handling. Eleven 
holder sig til datid, dvs. en slags referat af dagen. 

 
Synsvinklen fastholdes: den distancerede, usikre turist: 
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Første gang vi mødte den lokale politimand, var vi lige stået af bussen. Ham 
kunne man også godt grine lidt af. 
En mand på omkring de 20 år mødte vi dog. Men han var i hvertfald ikke 
interesseret i at snakke med os. 

Og efter at have iagttaget haverne fulde af affald, gamle biler m.m.: 
Tænk at leve i sådan et svineri, tænkte vi. 

I sidste afsnit slår frustrationerne ud: 
Vi var helt sikre på, at dette var lige den rette landsby. Men efter vi bevægede 
os væk fra torvet, indså vi det modsatte. Det vi savnede var ting som måske et 
lille gadekær med ænder, en hestefold, et lille lokal biograf, måske en ægte 
landsbytosse og selvfølgelig også at byen havde været en smule større. Alt-
sammen ting, som ofte er at finde i en rigtig dansk landsby. Eller også er det 
blot sådan, vi forestiller os en dansk landsby ser ud! 

Sprog 
De enkelte afsnit bygger på iagttagelser efterfulgt af refleksioner: 

Det så altsammen meget hyggeligt ud. Det var vi alle enige om. Fredeligt var 
det bestemt også, med alle de gamle mænd, der blot vandrede rundt med 
deres stokke eller sad på en af de små tavernaer og spillede kort. Men der var 
noget galt! Der var jo ikke andre end de gamle mænd. Hvor var kvinderne?... 
Efter morgenmaden var det tid til rigtigt at studere byen og det lokale 
samfund. De lokale beboere havde vist i mellemtiden besluttet sig for at 
studere os! Mens vi stod der midt på torvet, kunne vi mærke alles øjne hvile 
på os. Det må da også have set underligt ud... 

Konklusion 
Genren er essayistisk. 

Eleven mangler featurens reportage, de tætte sansede iagttagelser i nutid, og 
han mangler ligeledes undersøgelser af det sted der skal beskrives. Læseren får alt 
for lidt at vide om byen.  

Den skriveide som ikke bliver udfoldet, er udviklingshistorien om den distan-
cerede, usikre, unge gymnasieelev på tur i det fremmede. Hvad sker der i ham? Men 
ideen føres ikke videre. I stedet får vi en slags konstatering/vurdering af at det er den 
græske landsbys fejl når den ikke lever op til forventningerne. Når  sproget og faca-
den alligevel indimellem sprækker, bliver det interessant: Det må da også have set 
underligt ud... 

Sprogligt er det en interessant opgave med masser af levende og spændende 
iagttagelser og refleksioner. 

3.g: Studentereksamensstil maj 92 
”Skriv et essay om magt og magtspil mellem mennesker. Du kan hente eksempler fra 
litteratur, film, nyhedsmedier, hæftets tekster og billeder og egne erfaringer. 
Overskrift: Magt og magtspil” 
Forudsætninger: Inden den endelige aflevering har eleverne skrevet udkast og givet 
hinanden respons, samt diskuteret vurderingskriterier mht. den danske stil. 

Skriveide 
I første afsnit viser eleven at han har to skriveideer: 



Bilag 1: Analyser af stile fra 10 udvalgte elever 187 

1. Solvej Balle-citat: Grundlæggende har mennesket en modvilje mod magt som 
herefter foldes lidt ud. 

2. Jeg har valgt at belyse nogle former og sider af magt, som jeg finder relevante i 
denne sammenhæng. 

Komposition 
Opgaven er bygget op med mellemrubrikkerne: 

Flere former for magt 
Hvordan opnår man magt 
I gruppen er man stærk 
Uniformer giver pondus 
Blandt venner 
Har Solvej Balle ret eller uret 

 
Solvej Balle-citatet forlades i indledningen. Eleven vender tilbage til det i slutningen 
af afsnittet I gruppen er man stærk: 

Men i gruppen, hvor der er tale om helt andre sociale normer end i samfundet, 
er man pludselig noget af værdi og kan have succes på visse punkter. Det 
vælger jeg at tolke som Solvej Balle: "At man kompenserer, hvis der er noget, 
der gør en urolig og som man ikke har kontrol over, ved at forsøge at kontrol-
lere noget andet 

I afslutningen ligeledes: 
Jeg er helt enig med Solvej Balle i, at et menneske, der ikke har kontrol over et 
punkt vil forsøge at få kontrol over et andet. Jeg mener også, at det kan skyldes 
en uro i psyken, eller med andre ord en svaghed på visse punkter. Det er netop 
mine konklusioner i de ovennævnte eksempler. Men Solvej Balles teori om, at 
mennesket grundlæggende har en modvilje mod magt har jeg aldrig tænkt over. 
Indtil for nylig mente jeg, at det at opnå magt var et grundlæggende instinkt i 
mennesket... 

Her viser det sig at eleven ikke har indoptaget Solvej Balles citat i sin opgave, men 
har brugt det som startpunkt uden at vide til hvad. Den røde tråd mangler. 
De (forskellige sideordnede) eksempler på magt som udgør den anden skriveide, 
spænder vidt: 

- læreren, chefen, politi - her tales om roller og om misbrug heraf samt det tids-
begrænsede i magten (efter fyraften). 

- uniformer og  magt: militær med eks. på svage personer, der udnytter magten, 
- kammeratgruppen og hierarkiet. 

 
Men til trods for forbindere mellem de enkelte afsnit: 

Som tidligere nævnt... 
Lad os nu vende tilbage til en del af det negative i forbindelse med det at 
have magt... 

er eksemplerne svære at holde sammen på fordi heller ikke denne røde tråd fremstår 
klart i opgaven. 

Sprog 
Sproget er afvekslende, klart og logisk. 
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 Eleven forsøger at komme med en definition på magt tidligt i opgaven: 
Det at have magt betyder vel blot, at man har kontrol over noget og selv kan 
bestemme om der skal ændres på det. 

Om de personer, der har magt, fx politimanden og læreren skriver eleven: 
De har alle måttet uddanne sig og som regel været nødt til at gøre en ekstra-
ordinær årelang indsats. Man bliver ikke bare minister eller direktør fra den 
ene dag til den anden. 

Afvekslende sprog ses fx her: 
Der sker noget med mange mennesker, når de får en uniform på. Den giver 
pondus. Man er pludselig ikke længere en helt almindelig person. Om man 
smiler, ser irriteret ud, har en stærk eller svag personlighed er underordnet. 
Uniformen fastholder ens identitet, og det er der folk, der udnytter. 

Konklusion 
Der er mange ting eleven kan i denne opgave, sprogligt befinder den sig på et højt 
abstraktionsniveau. Men man spørger sig som læser hvor eleven selv står. I featuren 
fra 2.g var jeg'et næsten for tydeligt (eller der var i hvert fald for lidt oplysninger om 
den græske landsby i øvrigt), her er det næsten forsvundet.  

Udviklingen fra 2. til 3.g 
Eleven har klart gennemgået en sproglig udvikling. Han kan uden problemer bevæge 
sig fra abstrakt til konkret sprog og tilbage igen i sin 3.g opgave.  

Essayet i 2.g har en rød tråd hvorimod essayet i 3.g ikke har det. Skyldes det 
studentereksamenssættet? Er det lettere at have en rød tråd i noget der er selvoplevet, 
og hvor man har haft sig selv med hele vejen, end det er at skabe en rød tråd v.h.a. 
nogle tekster som man kan lade sig inspirere af? 
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Bilag 2: Elevstile  

Elev nr. 1- Mette K. 

1.g 1993. En dejlig barndoms oplevelse 
Håndskrevet opgave 

 
En dejlig barndomsoplevelse 

 
Jeg har interviewet min far, Lauritz Christian Ingerslev Mikkelsen, som er født d. 13-
2 1945. Han fortæller her om den barndoms oplevelse han husker bedst. En god 
oplevelse. Jeg lagde ud med, at spørge ham om hvilken oplevelse han erindrede bedst 
fra sin barndom. Jeg nåede ikke rigtig at spørge om noget andet. Han fortalte og 
fortalte. 

 
"Det var i 1955, den 12 april. Min far havde fået arbejde i en lille by ca.12 km fra 
Paris i Frankrig. Byen hed Garches. Han havde arbejdet der nede, for så at komme 
tilbage for at hente min familie og jeg. Vi skulle bo i Frankrig, mens min far arbejde-
de der. På det tidspunkt havde jeg en søster, som var 3 år ynge end jeg selv. (Jeg har 
sidenhen fået 3 søskende). 

 
Vi kørte i knapt to døgn. Jeg husker ikke meget af selve turen, men jeg husker at vi 
ankom til byen Garches om natten. Min far havde lejet et hus m. møbler. D.v.s nogle 
af vores egne møbler var dog også flyttet dertil. Min stedmor lavede en dejlig, varm 
tomatsuppe, som vi nød dér om natten i det store fremmede hus. Det jeg husker som 
noget af det allerbedste var, da jeg skulle sove. Min egen lille blå seng var flyttet 
med derned. Jeg kan tydeligt huske, at jeg allerede på det tidspunkt følte mig rigtigt 
hjemme i Frankrig. 

 
Næste morgen vågnede jeg ved lyden af fugle der kvidrede. Der var halvmørkt i 
værelset og det kunne jeg ikke forstå. Til min store forundring var der skodder for 
vinduerne i mit nye hjem. Da jeg endelig fik åbnet vinduerne og skodderne, bredte 
der sig en skøn duft af friske roser i værelset. Der var roser lige udenfor værelset i 
baghaven. Jo, det var en dejlig oplevelse at komme til Frankrig." 

 
Her sluttede min far, christian, med at fortælle. Han så helt ud som om at han, mens 
han havde fortalt, havde genoplevet turen til Frankrig. Han tændte en smøg og satte 
sig tilbagelænet i lænestolen. 
Jeg tror at han fortsatte med at drømme om livet i Frankrig, efter jeg var gået i seng. 
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2.g 1994. Kvinden 
 

Håndskrevet opgave 
 

Kvinden 
 

Jeg vil nu lave en analyse og fortolkning af Illa Christensens fabel "Kvinden". 
 

Fabelen foregår omkring år 1884 på et galleri med en kvinde udstilling. Man følger 
en jomfruelig statues skæbne. Man følger hendes tanker om hvordan hun ser sig selv, 
indeni og udenpå. Det bliver også beskrevet hvordan verden ser hende. Kvinden 
bærer et slør. Hun har altså et tildækket ansigt og dette, mener jeg, er meget betyd-
ningsfuldt for selve temaet i fabelen. 

 
Kvinden er ikke som de andre kvinder på udstillingen. Med sløret for ansigtet, og i 
det hele taget hele kroppen mere eller mindre tildækket, skjuler hun sin identitet. 
Folk (måske især mændene) der kommer langvejs fra for at betragte hende, skænker 
hende et par minutter af deres tid, for derefter at se sig om efter nogle mere frodige 
kvinder på udstillingen.  
Hun er blevet gjort til noget stort fordi nogle folk engang sagde at hun var en gudin-
de. Derfor kommer folk fra hele verden for at se hende, men de bliver skuffede. De 
kan jo ikke se hende rigtigt. 

 
Hvad angår kvindens selvopfattellse så tror jeg at hun er meget ked af at hele verden 
ikke kan se hendes ansigt. Det er den eneste måde hvorpå hun kan vise hvordan hun 
har det. Hun synes selv at hun er mere end de andre. Hun kan bare ikke vise det.  
Hun vil gerne vise sin seksualitet og virke tiltrækkende, men ikke engang månen 
finder hende tiltrækkende. Den kærtegner hende blot lidt for dernæst at lade sin 
stråler glide hen på den liggende kvinde, hvorpå alting synes blødt. 

 
Jeg tror at sløret er et symbol på den forskel der er mellem kvinden og verdenen. Hun 
vil gerne have at folk skal respektere og beundre hende hvis hun tager sløret af. Men 
folk kommer ikke for at respektere og beundre hende, de kommer for at betragte 
hende. Desværre synes de at hun er kedelig, fordi man næsten ikke kan ane hendes 
former, og det er her forskellen ligger. Forskellen på hendes selvopfattelse og 
verdens opfattelse af hende. For verden er hun blot en "ophøjet genstand". Noget 
uopnåeligt. 
  
Hun befinder sig på et højere niveau end de andre kunder på udstillingen. Hun er 
tvunget til at tænke og føle indebag sløret. 

 
Jeg tror at det gør hende interessant for verden, men det skræmmer den også. Det at 
hun er så uopnåelig og tænksom. Det at hendes krop intet afslører. Men verden tør 
ikke se i øjnene at en sådan kvinde er beundringsværdig. 
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Kvinden føler sig ensom. Hun vil have at verden skal kunne mærke den længsel hun 
føler ved at være "spærret inde" og "låst fast". Hun vil have at verden skal kunne 
mærke hjerte banke stærkere og varmere end de andre kvinders. Hun vil have at de 
skal synes at hun er noget specielt. 

 
Det er netop dette, der udløser hendes tragiske endeligt. Hun fjerne sløret. Det var 
ikke meningen at hun skulle vise sig for verden, for denne var ikke klar til en kvinde 
som hende, og hun var ikke parat til at klare sig. Så da hun endelig vil frigøre sig 
falder hun og går i tusinde stykker. 

 
Jeg kan utrolig godt lide denne fabel. Jeg synes at der er mange ting som man kan 
hive ud af den og tolke på. Den beskriver den kønsforskel der var, men stadig er. 
Verden (mændene) der vil se kvindens seksualitet (ansigtet, formerne og attituden). 
Hvis det ikke er muligt at se disse ting er man blot en genstand. Og det er netop 
sådan kvinden i denne fabel er beskrevet. Men jeg synes at det er vigtigt at tilføje at 
denne slags kvinder er helt de samme som alle andre. Jeg mener bare at de befinder 
sig på et højere nivau. Disse kvinder er på en måde langt mere selvbevidste fordi de 
konstant er tvunget til at være "alene". 

 
Jeg kan godt lide sproget i fabelen. Sådan en efter-lukketid-beskrivelse som på side 
94  2 afsnit er med til at give fabelen den eventyrlige stemning.  
Jeg kan især godt lide månens rolle.  
En dervåger, der holder lidt øje med kvinden og lægger mærke til hendes dybe suk, 
men som alligevel foretrækker den blottede kvinde med de fyldige læber. 

 
Personifikationen synes jeg også er meget god. Det giver læseren en rød tråd at følge 
gennem fabelen. starten, hvor der, objektivt set, bliver beskrevet en almindelig men 
smuk statue. Midten, hvor statuen bliver menneskelig m.h.t. tanker og følelser. og 
slutningen hvor man igen objektivt ser en knust statue ligge på gulvet i galleriet. 

 
 

3.g 1995. Dali og Wiig 
Håndskrevet opgave 

 
Dali og Wiig. 

 
Jeg har valgt at skrive om to billeder. Det første billede, på forsiden af hæftet, er 
malet af Salvador Dali og hedder: "Drøm, forårsaget af en bi der flyver rundt om et 
granatæble, et sekund før opvågen". Dette billede af Dali fascinerer mig meget  på 
grund af dets motiver og gemte symboler. Jeg vil fortælle herom senere. Det næste 
billede er. malet af den danske billedhugger, maler og grafiker Svend Wiig Hansen. 
Billedet hedder: "Menneskeridt". Dette er imodsætning til Dalis billede meget dystert 
og her er farverne af særlig betydning. 
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"Drøm, forårsaget af en bi der flyver rundt om et granatæble, et sekund før opvågen". 
Billedet af Salvador Dali er fra 1944 og er malet med oliefarver på lærred. Det måler 
51 x 40,5 cm.  
På billedet ses en nøgen kvinde, meget velformet og smuk, liggende i forgrunden, 
nærmest svævende over et klippestykke. Allerforrest i billedet ses et granatæble 
hvorom en bi flyver. I mellemgrunden springer to store, agressive tigre frem. Den 
forreste tiger springer ud af munden på den anden tiger som kommer ud af gabet på 
en stor guldfisk. Guldfisken udspringer fra et kæmpestort granatæble, som ses i 
midten af venstre side lige ved den horisontale linie. I baggrunden ses et meget 
karakteristisk element i Dalis billeder, nemlig elefanten med de tynde, skrøbelige 
stankelben. På ryggen bærer den en krystallignende pyramide. Til højre i billedet ses 
igen nogle klipper. 

 
Salvador Dali (1904 - 1989) den spanske maler, var surrealist og opererede dermed 
med begreber som : ubevidsthed, drømme, begær, lidenskab, leg, fantasi og humor. 
Drømme udgjorde for surrealisterne en slags egenverden, som de ville forene med 
det vågne liv. Surrealisterne var meget inspirerede af Sigmund Freud. Mange af 
Dalis malerier viser seksuelle fortrængninger. Dali er blevet betegnet som den totale 
uindskrænkede grænseløse surrealist. Hans malerier er meget detaljeret, nærmest af 
fotografisk præcision, og ikke uden grund, for dette står nemlig i kontrast til de over-
raskende sammenstillinger af højst forskelligartede genstande i malerierne. F.eks 
elefanten med stankelben. 

 
For at gå tilbage til billedet: "Drøm, forårsaget af en bi der flyver rundt om et granat-
æble, et sekund før opvågen." Hvis man kigger under horisonten kunne man 
forestille sig at der er her det mere virkelige foregår. Her ser man den drømmende 
kvinde, dog ligger hun ikke på en seng men svævende over et kontinentlignende 
klippestykke, og man ser et granatæble med den flyvende bi omkring, som titlen 
rigtigt fortæller. Først lige omkring og over horisonten kommer den egentlige drøm 
til udtryk. Fra det store, overdrevne, saftige granatæble svømmer en gigantisk 
guldfisk ud og ud af dens kvindelige kønsorganslignende gab springer en agressiv 
tiger, med blottede tænder ud. Endelig kommer en mindre tiger springende ud af 
gabet på den første tiger. Også denne tiger er meget agressiv, den sigter lige mod den 
drømmende kvinde, med åben mund og spidse kløer. Mellem den mindste tigers gab 
og kvinden ses et gammeldags gevær som et fallossymbol. Hvis vi vender tilbage til 
den "virkelige" del af billedet ser vi at kvinden ligger helt blottet og åben, intet er 
skjult. Hun er altså i drømmen helt  klar over sin seksualitet. Hun er sandsynligvis 
ikke sådan til daglig idet Dali jo beskriver de seksuelle drifter via drømmene. For at 
gå videre i tolkningen kunne man forestille sig at bien vil bestøve granatæblet, dog 
ses dette uden blomst Som bier ellers bestøver, men den med blomsten og bien 
kender vi alle, som en indviklet og gammeldags forklaring på menneskets seksualitet. 
Dali fortsætter denne forklaring ud i det ekstreme og uden indpakning, for ud af 
granatæblet over den horisontale linie strømmer det nu ud med levende væsner, som 
igen "føder" levende væsner. Hertil vises også det egentlige samleje: Den største 



Bilag 2: Elevstile  193 
 

tigers bagkrop, som iøvrigt ikke har striber men blot den gullige hudfarve, inde i den 
kvindelige kønsåbning (fiskens gab). 
Æblet har altså i dette billede en afgørende betydning. Det er jo stadig et symbol på 
det forbudte (seksualiteten). Æblet er den forbudne frugt som drifterne driver en til at 
få fat i. Endvidere viser Dali titlen over den horisontale linie, idet tigerne ligner bien 
på farverne gule og sorte, og de - tigerne - har jo som ført nævnt en forbindelse til 
granatæblet, blot i en mere abstrakt forstand. 
 
Billedet har en synsvinkel hvor de vigtigste motiver, tigerne, iagttages nedefra. 
Anvendelsen af frøperspektiv får betragteren til at føle sig mere eller mindre identisk 
med den drømmende kvinde, idet tigerne springer ned mod hende, men også mod 
betragteren på èn og samme tid. Brugen af frøperspektiv fremhæver også Dalis hold-
ning til elefanten med stankelben idet den kommer til at fremstå som noget guddom-
meligt og uopnåeligt, højst sandsynlig som et fallossymbol men samtidig også som 
noget der kan falde sammen hvert øjeblik.  
 
Dette ses på elefantens høje, tynde og faldefærdige stankelben. Dali skaber desuden 
det surreale rum med sin lave horisontlinie, der giver billedet en abstrakt og uendelig 
rumvirkning. 
Jeg synes at dette billede er utrolig spændende fordi der er så mange forskellige tolk-
ninger på det. Alt efter hvem man er ser man jo forskelligt på det. Det er svært fordi 
der jo ikke er noget facit på hvad billedet skal forestille og hvad meningen og 
formålet med det er. Det er spændende, fascinerende og meget svært. 
 
Det næste billede er som sagt af danskeren Svend Wiig Hansen (f. 1922). Billedet 
hedder: "Menneskeridt", og er fra 1959. Det er malet med oliefarver på lærred og 
måler 250 x 400 cm.  
På billedet, der hovedsageligt består af grå, brune, grønne og røde farver, ses seks 
men- neskelignende væsner. Tre røde væsner rider på de resterende tre grønne 
væsner. Horisontlinien er forholdsvis langt oppe i billet d.v.s. at himlen ikke får 
meget plads. To af de røde mænd står op på hver deres grønne menneskehest, den 
tredje sidder på sin. Alle væsnerne er nøgne og man kan se et af de grønne væsners 
ansigt. Det ligner både et skelet men også en abe. Over dem trækker himlen sig 
sammen til begyndende uvejr, mørkt og dystert. 
 
Svend Wiig Hansen er maler, billedhugger og grafiker og hans skulpturer og monu-
mentale figurkompositioner er præget af en voldsom kraft. Wiigs centrale motiv, 
mennesket, er ofte præget af groteske deformationer. Dette ses tydeligt på dette 
billede. Her er menneskene gjort abelignende og et ansigt viser betragteren at det er 
hverken eller. "Menneskene" her med deres manglende fysiske udvikling bærer dog 
præg af den vestlige verdens fedme. Man ser at de røde tydeligt undertrykker de 
grønne. De grønne kæmper imod men kan ikke klare sig. De røde (de blodfyldte og 
levende) rider på deres grønne (de kolde og døde) slaver gennem et et øde og koldt 
og flat landskab, hvor jorden nærmest ligner olie. De røde holder deres slaver i snor 
og en af de røde står tilbagelænet ovenpå den stakkels underlegne grønne mand/abe, 
som ligger helt fladt på jorden, kun spræller han med benene for at komme fri. 
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Men er det tilfældige farver disse væsner har fået? Det tror jeg ikke. Der må på en 
eller anden måde være håb for de grønne - grøn er jo håbets farve. Men på den anden 
side er de røde så oprejste og levende. Man kan næsten se deres blod pumpe rundt i 
deres årer. 
 
Jeg synes at billedet er forfærdeligt og skræmmende. Som betragter fatter man helt 
klart sympati for de undertrykte grønne væsner. Man kan se hvordan de forgæves 
kæmper for deres frihed. Billedet her er meget dystert i modsætning til f.eks. Dalis 
billede. Dette maleri, tror jeg, skal være skræmmende og skal tages til eftertanke. 

 
 

Elev nr. 2 - Malene B. 

1.g 1993. "Forbrug" Dortes oplevelse! 
Håndskrevet opgave 

 
"Forbrug" Dortes oplevelse! 

 
Det hele kunne også bare være ligemeget nu. Hun havde ellers troet, at Poul og 
hendes forhold var noget særligt! Hun havde ihvertfald ikke selv været skyld i det! 

 
Det hele var ellers startet så godt. De havde været inde og handle på vejen derop, og 
Irene og hende havde lavet fis med nogle hatte. 

 
- Irene havde da virket som en god veninde, men det var åbenbart bare overfladisk. 
De havde alle haft de så sjovt om aftenen. De havde drukket rødvin til maden, og 
bagefter havde Irene og hende haft en rigtig tøsesnak. - Nu vidste hun hvorfor Irene 
havde spurgt, om Poul og hendes forhold var alvorligt. Var det forkert at hun bare 
havde trukket på skuldrene?? 

 
Bagefter havde de badet på stranden. Dorte havde først været imod Irenes forslag, 
men ville så ikke virke kedelig. Hun havde taget Kåre på låret, han var jo temmelig 
lækker! Senere havde de danset, mens Poul og Irene havde snakket inde i stuen. 
- Mon de vidste at Kåre og hende engang havde været sammen?? 

 
Så var Poul og hende gået i seng. Poul havde været træt og sagt, at han ikke havde 
lyst! Da hun så vågnede senere var Poul væk. Gennem sprækken til Irenes værelse 
havde hun så set den.... 

 
- Hun var gået grædene ned i stuen, hvor Kåre havde ligget og sovet. 
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- Nu sad hun så her udenfor. Kunne det havde været hendes egen skyld? Det gjorde 
bare så ondt. Hun spildte en tåre ned på det knuste hjerte hun havde tegnet i sandet 
!!!!  

    
       ak ja! 

 
 

2.g 1994. Eventyrenes verden 
EDB-skrevet opgave 

 
EVENTYRENES VERDEN 

 
Eventyr er en genre, der aldrig er gået af mode. De udgør en helt 
lille verden for sig selv, som vi til stadighed besøger og tager del i. 
Hvad er det karakteristiske ved eventyr, og indeholder de et bud-
skab? Måske findes svaret i folkeeventyret "Prins Hvidbjørn". 

 
ER  EVENTYR  EN  VIRKELIGHEDSFLUGT? 

 
Eventyr har op igennem tiderne været mest interessante i forbindelse med kriser i 
vores samfund. Er dette blot tilfældigt, eller har folk bevidst søgt ind i en bedre og 
lykkeligere verden i form af eventyr? Jeg vil påstå, at dette er tilfældet. 

  
Som alle ved, ender eventyr altid lykkeligt. De onde bekæmpes, og de gode får 
hinanden og lever lykkeligt til deres dages ende. De onde og de gode er naturligvis 
overdrevne karakterer i form af enten den ene eller den anden art, så læseren ikke på 
noget tidspunkt er i tvivl om, hvem han eller hun skal holde med. Forløbet bliver 
serveret på en sølvtallerken, og man behøver bestem ikke at spise med kniv og gaffel 
for at finde ud af, hvad der foregår. Eventyr er så ganske ligetil og uforpligtende, at 
man ikke kan andet end at elske dem. Dette gælder absolut ikke kun børn, men i aller 
højeste grad også voksne, som trænger til lidt drøm i en måske nok så triviel hverdag. 
Det er dette fællesskab, som eventyr skaber, der har gjort dem så populære til tider, 
hvor enhver er, eller måske bliver nødt til at være, sig selv nærmest. Eventyr er for 
alle. 

 
 

INGREDIENSERNE  TIL  ET  EVENTYR 
 

Opskriften på et eventyr: En håndfuld prinser, nogle smukke prinsesser, et par 
konger med dertil hørende enten hele eller halve kongeriger, en heks eller som 
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variation en evt. trold krydres med lidt magi, symbolik og spænding, røres derefter 
grundigt sam men og bages i ovnen en time... Det karakteristiske for eventyr er 
selvfølgelig ikke så firkantet som fremstillet ovenfor, men der findes nogle træk, som 
går igen i eventyrerne og dermed er med til at indkredse denne genre. Hvem kender 
måske ikke indlednigen: "Der var engang..." og afslutningen: "...de levede lykkeligt 
til deres dages ende," som begge er meget karakteristiske for eventyr. Det er jo ikke 
helt tilfældigt, at forfatterne benytter sig af disse ind- og udgange, da de har en 
magisk indvirkning på læseren, som med et fanges af historien og ligeså brat føres ud 
af den igen. 

 
PRINS HVIDBJØRN - ET FOLKEEVENTYR 

 
Folkeeventyr er i sin tid blevet fortalt om og om igen fra mund til mund og har 
naturligvis taget form og drejning derefter. Først senere er eventyrerne blevet skrevet 
ned og oversat til mange sprog, så de på den måde strækker sig verden over. Et af 
dem er "Prins Hvidbjørn". 

 
"Prins Hvidbjørn" handler om en ung prins, der har fået den forbandelse over sig, at 
han om dagen er bjørn og om natten er menneske. Den eneste måde forbandelsen kan 
blive ophævet er ved, at en prinsesse bor sammen med ham i 7 år, hvilket skam over-
hovedet ikke er umuligt. Det lykkedes nemlig bjørnen at få lokket kongens yngste 
datter op på sin ryg, da den for tredje gang besøger slottet. Prinsessen bor i 6 år 
sammen med bjørnen og følger nøje dens instrukser om ikke at tænde lys om natten. 
Dog lader prinsessen sig lokke og bliver ved synet af den smukke prins både fortryl-
let og forelsket. Prinsen vågner og opdager prinsessens synd, som medfører at de 
ikke længere kan være sammen. Men så let giver prinsessen ikke op. Hun opsøger 
prinsens søstre og får, med deres hjælp, evne til at klatre over glasbjergene til 
heksens slot, hvor prinsen holdes fanget. Af prinsens søstre har prinsessen desuden 
fået en guldteen, en guldrok og en guldhaspe, som det viser sig, at den onde heks 
gerne vil have fingre i. Prinsessen får, mod betaling af disse ting, lov til at sidde på 
trappen til prinsens sovekammer, hvor hun håber at kunne vække ham med sang. 
Men heksen narrer dem begge, da hun nemlig giver prinsen en sovedrik. Om det 
lykkes prinsessen at trænge igennem til prinsen og hæve forbandelsen skal ikke 
afsløres, men det skal dog siges, at der med "Prins Hvidbjørn" er tale om et rigtigt 
eventyr. 

 
FRI  FANTASI  OG  MAGI 

 
I "Prins Hvidbjørn" er det, ligesom i de fleste andre eventyr, helt op til læseren selv 
at danne sig billeder af personer og steder. Alt overlades til læserens frie fantasi, idet 
man kun får oplyst nogle korte facts om tingenes tilstand, eksempelvis at prinsen er 
fortryllende smuk, at heksen er ond o.s.v. Personerne er typer ikke bestemte 
personer. Dermed ment at de ikke har navne men kun titler som prinsen, prinsessen, 
heksen kongen, søstrene o.s.v. 
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Eventyret følger "opskriften" godt, da der indgår en masse symbolik deri. Alt hvad 
der har noget med tal at gøre, er "de magiske tal" 3 og 7, der fra folkeovertroen anses 
for at være lykketal. I dette tilfælde er det specielt 3-tallet, der er dominerende, der er 
tre prinsesser, tre højtider på slottet, tre midler at lokke heksen med o.s.v. 

 
EN  SØGEN  EFTER  IDENTITET 

        
Hvis "Prins Hvidbjørn" skal føres op til i dag, vil jeg umiddelbart tolke eventyret 
som børns løsrivelsesfase fra deres forældre. Denne løsrivelsesfase kan både foregå 
stille og fredeligt men også meget voldsomt. I nogle tilfælde så voldsomt, at der 
skabes splid mellem parterne. Måske opstår der nogle problemer, som man enten 
individuelt eller ved fælles hjælp må prøve at løse. Det er nemlig ikke lige nemt for 
alle at blive ældre. Der er et stort skridt fra barn til voksen, hvor man ikke bare nøjes 
med at forandre sig men også må lære at stå på egne ben. Nogle har i denne fase 
problemer med at vise deres sande identitet, enten af frygt for andres reaktioner eller 
fordi de måske stadig søger den! 

 
Nogle af løsrivelsesfasens problematikker udspilles i "Prins Hvidbjørn". Prinsen har 
bl.a. et problem med at vise sin sande identitet. Dette skyldes ikke nogle af oven-
nævnte årsager, men i stedet den onde forbandelse, som heksen har trukket ned over 
hovedet på prinsen og skjult ham bag en facade af bjørneskind. Som sagt tager prin-
sessen imod en af livets mange fristelser og trænger ind bag prinsens facade, og 
straks er heksen der i en skikkelse, man måske kunne kalde moderlig, som den der 
holder igen, beskytter og forhindrer. 

 
Prinsessen er et helt afsnit for sig selv. Hun kastes ud i den store vide verden på helt 
egen hånd og tvinges til at måtte klare sig selv. Prinsessens løsrivelsesfase foregår 
temmelig smertefrit, hvis man da kan kalde kongens uansvarsløse måde at sende sin 
datter ud til bjørnen på, for en løsrivelsesfase? Ihvertfald kan prinsessen tolkes som 
prinsens "hjælper". Hun hjælper med at nedbryde hans facade, så de begge kan nå 
deres mål: At leve lykkeligt til deres dages ende. 

 
 

ER  DER  EN  DYBERE  MENING? 
Eventyr kan "indtages" på flere måder. Nogle vælger at gennemgnaske dem for en 
dybere mening, mens andre bare nøjes med at synke. Men er der en forfatter, som 
bestemt har "tygget", mens han skrev, er det H.C. Andersen. H.C. Andersen har altid 
en morale med i sine dejlige og desuden meget kendte eventyr. Måske det var noget 
for dem, der har lidt ondt i kæberne! 

 
Var folkeeventyr oprindeligt bare for sjov, eller var der mon en dybere mening med 
dem? Jeg har tolket "Prins Hvidbjørn" på én måde, men der kan sagtens være flere. 
Eksempelvis kunne det være sjovt at konkludere ud fra "Prins Hvidbjørn", at mænd 
er uansvarlige (kongen, der lader sin datter gå med bjørnen), at kvinder skal kæmpe 
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hårdt og længe for deres kærlighed eller at mænd måske ligefrem er bjørne? Ja, i 
"Prins Hvidbjørn" er der nok at gumle på. Så til dem, der stadig er sultne værsgo, der 
er serveret! 

 
 

3.g 1995. Karen Blixen ”Okserne” 
EDB-skrevet opgave 

 
KAREN  BLIXEN  "OKSERNE" 

 
"Okserne" er en fortælling af Karen Blixen, som findes i hendes roman "Den afrikan-
ske farm" fra 1937. I fortællingen giver Karen Blixen en detaljeret beskrivelse af 
okserne, sådan som hun ser og oplever dem. Karen Blixen lægger ikke skjul på, at 
hun oplever okserne som noget positivt og som noget, der giver hende stor glæde. 
Hun giver en beskrivelse af dem, ved at fortælle hvad hun ser, men også hvordan hun 
føler. En stor nydelse for hende er om lørdagen at se okserne komme hjem trætte og 
udmattede efter en hård arbejdsdag og samtidig vide, at de den efterfølgende dag 
bare kan slappe af og græsse, hvilket for en okse må være toppen af nydelse. Karen 
Blixen sammenligner altså på en måde okserne med menneskene, idet hun ligestiller 
dem med de andre arbejdere og ikke nok med, at hun synes det er rimeligt, at de har 
de samme vilkår som menneskene, men hun glæder sig overn i købet på oksernes 
vegne. Ved faktisk at sætte sig i oksernes sted bliver Karen Blixens beskrivelse 
naturligvis meget subjektiv men dermed også meget medfølende. Hun beskriver som 
sagt, hvad hun ser og prøver derefter at beskrive, hvad okserne tænker og i tidens løb 
har tænkt. Dette gør hun ganske ligetil ved at skrive:  "Okserne tænkte: Såden er 
livet..."o.s.v. Samtidig beskriver hun meget detaljeret, hvordan okserne slider og 
slæber for at udføre menne- skenes arbejde, f.eks. Skriver hun et sted: 

De maate med deres egen vægt holde de tungt læssede vogne tilbage. De lagde 
hovederne saa langt bagud, at hornene rørte puklen paa deres ryg, vandet løb dem 
ud af næseborene, deres sider gik ud og ind som blæsebælge." 
I dette citat giver Karen Blixen læseren et godt billede af oksernes lidelser og 
besvær, så man næsten kan føle, hvilke enorme kræfter de har lagt i arbejdet. 
Samtidig udtrykker citatet Karen Blixens medfølelse med dyrene p.g.a. de hårde 
lidelser de må gennemgå, men mere derom senere. 

 
Karen Blixen betragter okserne med kærlighed, hun holder af dem, og de giver hende 
stor glæde. Specielt holder hun meget af en bestemt gul okse ved navn Malinda. I 
denne okse ser hun noget smukt og specielt i stedet for bare at se en "almindelig"  
okse. Karen Blixens kærlige beskrivelse af okserne varer hele fortællingen igennem. 
Et andet sted skriver hun: 

"De har fugtige, klare øjne under tætte øjenhaar, bløde muler og silkefine 
øren, de er taalmodige og træge i alt, hvad de gør. Af og til ser de ud, som om de 
tænkte over tingene." 
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Denne beskrivelse vækker en positiv stemning hos læseren, der gør, at man helt 
kommer til at holde af okserne. Når jeg læser om "deres bløde muler" og "klare 
øjne", får jeg mest af alt lyst til at kramme dem, fordi de bare er så søde! Både Karen 
Blixens kærlige måde at beskrive okserne på, men også den vigtige detalje, at okser-
ne hver især har et navn, er med til at give dem personlighed og identitet. Noget, som 
Karen Blixen ellers er bevidst om, at mennesket i tidens løb har frarøvet okserne. 
Hun mener, at mennesket har gjort okserne til en slags "passive" slaver, ved at have 
frataget dem deres selvstændighed og frihed. Til at beskrive dette sammenligner hun 
okserne med tyren, som, hun mener, stadig har noget at skulle have sagt. Tyren giver 
i sit bestandige raseri udtryk for sin styrke og  selvstændighed ved at pruste og 
stampe i jorden og derved vise, at den i højeste grad "er til." Tyren får, i modsætning 
til okserne, tilfredsstillet sine krav p.g.a. sine voldsomme aggressivitet. Okserne er 
derimod som sagt passive og bruger deres liv på at knokle for andre og tilfredsstille 
alle andres krav og behov end lige deres egne. 

 
Karen Blixens kærlige og sympatiske måde at beskrive okserne på giver samtidigt et  
tydeligt indtryk af, hvordan hun forholder sig til dem. Der er ingen tvivl om, at hun 
holder meget af disse dyr, så meget at hun rent faktisk ligestiller dem med sig selv. 
Det udtykker hun i teksten således: 

"Men overfor okserne paa farmen følte jeg, som jeg tænker mig at en konge 
maa føle overfor sine egne arbejdsløse: I er mig, og jeg er jer." 

 
På denne måde gør Karen Blixen ikke sig selv bedre eller mere værd end okserne, 
hun stiller dem på lige fod med sig selv og ville gerne, hvis naturen var således 
indrettet, tage del i deres lidelser og besvær. Men det er netop det, der er problemet, 
for naturen er ikke indrettet på den måde, at det er meningen, at Karen Blixen eller 
noget andet menneske skal pukle og slæbe på lige fod med okserne fra daggry til sol-
nedgang. Det er dybt uretfærdigt, men sådan er det nu engang, og så kan man jo selv-
følgelig diskutere, hvem der har bestemt hvordan "det er." Karen Blixen siger, at det 
er menneskene, der har frataget okserne deres frihed og gjort dem til passive slaver 
(jeg vælger hele tiden at bruge ordet "passiv", fordi okserne jo aldrig stritter imod. 
De har aldrig kendt til andet og accepterer derfor livets kår). Karen Blixen er altså 
bevidst omkring, hvad okserne gennemgår, men gør, som alle andre mennesker, ikke 
noget ved det, for sådan er det jo bare! Karen Blixen er altså tvunget til at acceptere 
og forholde sig til oksernes liv som et "slaveliv", noget som hun beklager og har stor 
medfølelse for. Som nævnt i det første citat, kan man, ud fra hendes beskrivelse af de 
arbejdende okser, nærmest føle, hvor hårdt de har det. Det er en utrolig flot og leven-
de beskrivelse, hvor igennem Karen Blixen får udtrykt, hvor uretfærdigt hun synes 
det er. Gennem hele fortællingen kan man fornemme, hvordan hun føler med okserne 
og sætter sig ind i deres lidelser. 

 
Karen Blixen mener heller ikke, at menneskene er taknemmelige nok overfor okser-
ne, som bare bliver taget for en selvfølge. For, som hun pointerer, er det jo okserne, 
der har arbejdet mest under den europæiske civilisations fremmarch, og hvordan har 
vi takket dem? Ved at piske og pine dem til det yderste! Grunden til, at dette kan lade 
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sig gøre, er jo som sagt fordi, at okserne aldrig har været vant til andet. For dem er 
det evige hårde slid livets kår, og det kan bare ikke være anderledes. Karen Blixen er 
også gal på oksernes vegne, hvilket hun giver udtryk for til sidste i fortællingen. Her 
skælder hun "de fede Indere i Nairobi" ud over, at de er for sløve, lade og selviske til 
at anstrenge sig den minimale smule, det ville tage, at give oksern, som mennesket i 
virkeligheden skylder så meget, et lidt bedre og nemmere liv. 
 
Netop dette ovennævnte problem er et af de perspektiver, jeg yderligere ser i "okser-
ne." Mennesket er generelt sådan, i forskellige grader naturligvis, at så længe det 
ikke går ud over dem selv, tænker de egentlig ikke videre over konsekvenserne. Det 
er en meget tragisk ting, da det ellers ville kræve så ganske lidt, for at alle kunne leve 
bedre. Men enhver er vel sig selv nærmest så hvorfor tænke på andres 
velbefindende? Dette giver Karen Blixen et godt svar på i fortællingen, idet hun 
beskriver okserne med kærlighed. De er nemlig også noget værd, de har også følelser 
og behov, og sådan er det jo med alle okse eller ej! Vi har alle lyster og behov, der 
skal tilfredsstilles og ønsker og drømme, som vi håber går i opfyldelse, hvilket ville 
være meget lettere, hvis alle stod sammen og hjælpe hinanden. 

 
Et andet eksempel på denne ubetænkelighed er det sted i fortællingen, hvor Karen 
Blixeen mener, at okserne kunne have sagt til nybyggerne: "Naar I har harvet, hvad 
vi har pløjet, saa kan I vide, hvad vi har døjet." Nybyggerne tænkte nemlig heller 
ikke over, hvad de udsatte okserne for, før de selv skulle høste fortjenesten. Når de 
havde okserne til at gøre arbejdet for sig var det jo bar om at svinge pisken og få det 
gjort. Denne indstilling kan føres op til i dag, hvor mange tænker stadig sådan, at 
hvis man kan få andre til at gøre arbejdet for sig, hvorfor skulle man så gøre det selv? 
Folk tænker ikke så langt, og det er en skam! For hvis de gjorde det, ville alting være 
lidt nemmere, og verden ville på en aller anden måde også fremstå lidt smukkere. 

 
 

Elev nr. 3 - Camilla 

1.g. 1993. Kære Dagbog  ”Forbrug” 
Håndskrevet opgave 

 
Kære dagbog "Forbrug" 

 
Nu skal du hører hvordan min week-end sammen med Irene, Poul og Kåre gik. 

 
Poul og Kåre startede week-enden med at køre om kap i bilerne, den ene skulle hele 
tiden vise sig over for den anden. Vi kørte ned til en lille købmand for at købe noget 
spiritus, Poul og Kåre kunne ikke bestemme sig for hvad de ville have. Imens prøve-
de Irene og jeg hatte. 
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Under maden drak vi en flaske vin hver, så både Irene og jeg begyndte at blive pjat-
tede. Irene og jeg fik en god snak alene, vi snakkede om vores forhold til Kåre og 
Poul. Det virkede ikke som om Irenes og Kåres forhold ikke var særligt alvorligt, de 
havde bare hinanden. 

 
Senere gik vi en tur ned til stranden, selvom det var blevet mørkt endte vi alle i 
vandet. Poul bød mig op til en dans da vi var kommet hjem, bagefter gik vi i seng. 

 
Irene og Poul blev oppe for at lave en leg med hvormange de havde været i seng 
med. Kåres ansigt blevt tomt, da han konstaterede at Irene havde været i seng med 
39. 

 
Næste morgen fandt jeg ud af at Irene havde været i seng med Poul, jeg følgte mig så 
dum for jeg regnede med at vi havde et fast forhold. Jeg satte mig ud på en sten foran 
huset, sad bare der alene og tegnede i sandet. Jeg kunne mærke at Kåre betragtede 
mig, ventede kun på at han skulle komme ud og tørre tårende af mine kinder. Istedet 
for kørte han et tur i Pouls bil, tænk at jeg blev brændt af af to på samme dag. Jeg 
tilgiver dem aldrig for det, de har bægge fået mig til at miste selvtilliden. Har jeg 
virkelig fortjent det. 

Kærlig hilsen 
Dorte 

 
 
 
 
 
 
 

2.g 1994. Emilie Grüen 
EDB-skrevet opgave 

 
Emilie Grüen. 

 
Emilie satte sig søvnigt op i sin seng, da hun havde gnedet det værste søvn ud af 
øjnene, kunne hun skimte på sit ur, at klokken var omkring 7. Emilie havde næsten 
ikke lukket et øje hele natten, hun kunne ikke lade være med, at tænke på hvordan 
hun skulle klare søndags kirken. Her på det sidste havde hun lavet mange ting, som 
hendes samvittighed ikke havde det godt med. Emilie var begyndt at læse mode og 
kærlighedsblade, og hun var begyndt at drømme, at hun havde en kæreste, det var 
ikke kun om natten hun drømte om ham, men det var ligefrem gået hen og blevet en 
dagdrøm. Emilie svingede højre ben ud over sengekanten, og gøs da hendes bare 
fødder ramte det kolde, fugtige stengulv. Emilie gik hen til klædeskabet og gemte 
sine blade helt nede i bunde, der håbede hun ikke moderen ville finde dem. Hun 
fandt sit søndags tøj frem, og gik ud på badeværelset for at vaske sig. Emilie krøb 
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sammen da hun så sit eget spejlbillede, hendes lange leverpostegsfarvede hår 
strittede i alle verdenshjørner, hendes blå øjne var stadig kun halvåbne, hele hendes 
ansigt så helt forkert ud. Hun vågnede hurtigt da hun pjaskede iskoldt vand i hovedet, 
bagefter begyndte hun langsomt at tage tøj på. Da Emilie atter kiggede sig i spejlet, 
kunne hun genkende "mors lille pige" med det dukkelignende ligeblege ansigt, det 
leverpostegsfarvede hår der omhyggeligt var sat op på hovedet i en fletning. Hun var 
iført en rød rullekravebluse og en grøn/blå ternede kjole. Hendes røde knæstrømper, 
endte i hendes barnlige flade fodformede sko. Hun kiggede ned af sig selv, og 
væmmedes sin påklædning. 

 
Emilie gik stille ned af trappen til køkkenet, hun fik kvalme da hun mødte lugten af 
havregrød i køkkendøren. Hendes mor stod ved det lille gas komfur og rørte i den 
tykke grød. Emilie kunne ikke lade være med, at tænke på, om hun engang ville blive 
som sin mor. Hun stod altid der ved komfuret med sin ranke ryg, og hendes lange grå 
hår var altid sat op i en stram knold. Hendes hvide ansigt så altid alvorlig ud, det var 
sjældent Emilie havde set hende smile. Hun gik altid klædt i lange mørke kjoler, der 
var helt tillukkede i halsen, hvor om der hang et blankt kors. Emilie vågnede brat af 
sine tanker, da moderen vendte sig om for at give hende en stor portion grød. Emilie 
sank langsom den vamle grød, og gik velopdragent hen og vaskede sin klistrede 
tallerken af. Der efter gik hun rutinemæssigt ud i entreen og tog sin halvlange jord-
brune jakke på, hendes mor stod allerede klar ved døren og ventede på Emilie snøv-
lede sig færdig. De sagde ikke et ord til hinanden på vejen hen til kirken. Emilie gik 
et stykke bag ved moderen i sine egne tanker, hun kunne ikke få drengen fra sine 
drømme ud af hovedet. Han var alt det hun ikke var, smart, fræk, modig, charme-
rende, populær og gik med mode tøj. Hun turde ikke tænke på hvad Gud ville gøre, 
når han fandt ud af at hun ikke havde været for sød på det sidste. Hun viste, at han 
ville straffe hende, men hun håbede ikke det ville blive for hårdt. Hun prøvede, at 
tænke på noget andet, noget hyn ville blive i godt humør af. Men det lykkedes ikke. 
Da de efter mange tanker og en lang gåtur, endelig nåede kirken, var klokken 
omkring 9. Moderen sagde "pænt" goddag til alle nabofamilierne der stod ude foran 
den lille landsby kirke, Emilie hilste bare med et falsk smil. De gik ind, og satte sig 
på en af de i forvejen fyldte bænke. Gudstjenesten begyndte, men Emilie sad bare i 
sine egne tanker. Hun forstillede sig drengen fra sine drømme, og blev helt flov over 
at tænke sådan i en kirke. Hun følte sig barnlig på trods af af sine 17 år, hun kunne 
aldrig gøre noget selv, måtte aldrig lave sjov og ballade som at gå til fester. Det var 
altid hendes mor der skulle bestemme, det ville hun sikekrt komme til at gøre resten 
af hendes liv. Hendes tanker blev afbrudt da gudstjenesten endelig var forbi.  

 
Om aftenen da de havde spist aftensmad, satte moderen sig som altid ind i stuen. 
Emilie følte sig så trist, da hun gik ind i den mørke stue. Den var lille og malet i 
mørke farver som fik den til at virke så kedelig. Langs den ene væg stod en stor 
brunlig reol, hvor på der stod mange tykke bøger og nogle små pynteting i glas. På 
den modsatte væg stod en gammel sofa, i en gullig nuance. Over sofaen hang nogle 
billeder, der forstillede bjerg landskaber og dyre portrætter. Foran sofaen stod et lille 
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sofabord, hvor på der lå nogle kryds og tværs. Gardinerne var jordnøddebrune, og i 
vindueskarmen stod en lille halvvissen husfred. 

 
Emilie listede op på sit værelse, og håbede at moderen ville blive siddende nede i 
stuen, så hun kunne lave hvad hun havde lyst til. Hun gik hen til klædeskabet, og 
fiskede sine blade op fra bunden. Hun glædede sig til at slå op på en side og se en 
model, selvom hun godt viste at det var forkert at læse de blade. Hun var som besat 
af dem, det var blevet en trang hun ikke kunne modstå. Hun lagde sig på sengen og 
slog op på en tilfældig side, og beundrede den smukke, smilende model. Da hun 
havde læst, halvdelen af det ene blad, kom moderen uventet ind af døren. Emilie blev 
så forskrækket at hun blev helt stum. Hendes mor var så rød i hovedet, at Emilie 
troede hun skulle springe. Hun rev bladende i stykker foran Emilie, og hendes eneste 
bemærkning var "hvordan kan du få dig selv til at læse sådan nogle skamfulde blade, 
det vil Gud finde en helt speciel måde at straffe dig på. Hun gik hurtigt ud af døren, 
og Emilie var så skamfuld at hun begyndte at græde. I lang tid lå hun og ventede på, 
at Gud skulle straffe hende, men intet skete. 
Næste morgen da Emilie vågnede, blev hun  mødt af modernes bekymrede ansigt. 
Hun satte en pakket kuffert på gulvet, og bad Emilie om at tage tøj på . Moderen 
fulgte hende ned til stationen, og sagde at hendes tante ventede hende i København. 
Emilie viste ikke om hun skulle være glad for at kome væk fra moderen, eller om 
hun skulle være bange for at komme væk fra sit trygge miljø. Da hun steg ind i toget 
følte hun sig så fri som fuglen, hun glædede sig virkelig til at se København, men 
hun følte sig også alene. Da hun steg ud på Københavns hovedbanegård, følte hun 
sig bange, som hun stod der alene med sin kuffert i hånde, og blev væk blandt de 
mange fremmede mennesker. 

 
 

3.g 1995. Dem og os 
EDB-skrevet opgave 

 
Dem og os. 

 
Hvad er det, der får folk til at hade mennesker fra fremmede kulturer? Dette spørgs-
mål er et ud af mange der kan besvares med de samme ord, fordomme og uvidenhed. 
Menneskeheden i dag kender næsten intet til de fremmede racer, og det er denne 
uvidenhed der får normale mennesker til at tro på alle de rygter de hører om de 
fremmede. Hvem har f.eks. ikke hørt at alle der er mørke i huden stjæler med arme 
og ben, og alle Finnere er voldelige og går med kniv. Dette er kun nogle få af de 
fordomme, som vi mennesker bliver præsenteret for i hverdage. Det uhyggelige ved 
disse fordomme, er bare at de fleste mennesker tror fuldt og fast på dem. Og hvis 
menneskerne er så godtroende, hvad kan man så ikke bilde dem ind? 

 
Gunver Iversen om de fire racer. 
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Teksten "dengang jeg var barn- da var der racer til" er skrevet af Gunner Iversen, 
som er født i 1938. Teksten er et uddrag fra en essaysamling fra 1987. Den 
omhandler Gunner Iversens opfattelse af fremmede i sin barndom, da han ikke 
kendte så meget til  de forskellige racer, inddelte han dem efter udsende. Så der 
fandtes fire forskellige grupper af fremmede, der var De gule, De sorte, de røde og 
De hvide. 

 
Den hvide race som Gunner Iversen selv tilhørte, var hæderlige mennesker. Som han 
selv beskrev dem "Os behøvede unge kvinder ikke være bange for" og "Vi var 
kristne mennesker og skulle nok behandle dem ordentligt". Dette viser, at Gunner 
Iversen så den hvide race som flinke folk, der i henhold til deres tro behandlede 
kvinder ordentligt. Men der var selvfølgelig også hvide mennesker som ikke var 
søde, de såkaldte "skurke". 

 
Så var der den gule race, de var kendetegnet ved ordet fare, og det skal lige tilføjes at 
han ikke vidste hvorfor de var farlige. "Mændene gik med hårpisk og lange negle, og 
kvinderne skulle gå i små bitte tøfler, der vanskabte deres fødder for livstid". Den 
måde mændene gik klæd, var i de hvides kultur feminint, en mand havde ikke lange 
negle og hårpisk. Det virkede også mærkeligt at kvindernes skulle ødelægge deres 
fødder, fordi de skulle gå i "små bitte tøfler". Samtidig var de gule "lumske", og alt 
for taknemlige. Gunner Iversen nævner, at de ville være glade for at få lov til at spise 
af hans stegte ålekvabbe. Det beroligede ham, at der var så lang imellem kineserne 
og de hvide. "De skulle i hvert fald løbe langt, hvis de skulle kunne komme efter os, 
for Kina lå helt omme på den anden side af jorden". Dette kan forklarer, at der var så 
stor forskel mellem kineserne og de hvide. For når der var så langt geografisk 
imellem landene, måtte denne forskel også vise sig i deres kultur. 
Derimod beskriver Gunner Iversen røde/indianerne som en race de hvide kunne 
sympatisere med, det var en race man kendte noget til. De var snedige og kunne 
bevæge sig lige så lydløst som dyr, og det gjorde at de hvide havde respekt for dem. 
"Rødhuderne var en værdig fjende. Sådan en, man godt vil være ven med, selv om 
man slås".  
Dette viser, at de hvide var bange for indianerne, for de var dygtigere og klogere end 
de fleste andre racer. Gunner Iversen havde også et mere afslappet forhold til india-
nerne, fordi han kendte mere til dem end f.eks. Kineserne. Eftersom han kendte mere 
til dem, behøvede han ikke tro på hvad andre folk sagde om indianerne. 

 
Om de sorte/negerne havde Gunner Iversen en helt anden forstilling, de var "skikke-
lige", "nærmest tamme". Denne beskrivelse kan sammenlignes med et dyr, der star-
tede med at være vildt, men da det blev fanget blev det tamt og skikkeligt. Han beun-
drede dem for at de ikke gjorde modstand når de blev solgt som slaver. "Selv om de 
blev bundet med kæder og købt og solgt og holdt som slaver på plantager, så prøvede 
de ikke at gøre sig fri, som vi, når vi blev taget til fange". Udfra dette kan man se, at 
Gunner Iversen synes det er utroligt at de fandt sig i at blive bundet og solgt og 
behandlet som en varer, at negerne ikke gjorde modstand. Der var flere typer af sorte 
mennesker, udover negerne var der de vilde. De vilde blev opdaget af Livingstone, 
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og det var jo heldigt for eller var de  aldrig blevet lidt kristne. De var meget anderle-
des end negerne, de var ikke nær så skræmte og godtroende. Da Livingstone døde, 
tog de han hjerte ud og gravde det ned i Afrika, resten af ham pakkede de ind i en 
teltdug og afleveret i England. De mente ikke noget "ondt" med det, som de hvide 
nok havde opfattelsen af. Dette viser, at de tænkte på en anden måde end de hvide 
mennesker, de drog bare omsorg for deres omgivelser/hjemland. 

 
Selvom Gunner Iversen havde en meget negativ opfattelse af de fleste fremmede 
racer end den hvide som han selv tilhørte, jo længere væk de mennesker boede fra 
ham, jo mindre vidste han om dem. De racer han ikke kendte noget til, fik han en 
"dårlig" opfattelse af, for når han ikke selv kendte noget til dem, så vidste han kun 
det om dem som andre folk fortalte ham. Hans negative holdning overfor fremmede 
afspejler sig også i hans udtagelser, f.eks. siger han "Ligesom vi vidste, at den 
enkelte gule, røde eller sort kunne vise sig at være god nok på bunden. Men aldrig 
fødtes de med Den hvide mands overlegne intelligens og lederegenskaber". Dette 
viser helt tydeligt, at Gunner Iversen havde den holdning at den hvide race var  den 
bedste og klogeste race. 

 
De fremmede og os. 

 
Man kan jo spørge sig selv hvorfor vi har alle disse fordomme om de fremmede 
racer, men spørgsmålet er om der findes et logisk svar. For det er da en underlig ide, 
at folk der ser anderledes ud skal behandles derefter. Jeg tror, at vi har disse fordom-
me om de fremmede mennesker fordi vi ikke kender noget til dem. Vi har ikke lyst 
til at erkende, at vi ikke ved noget som helst om de fremmede kultuer. Vi vil hellere 
sige, at de fremmede er sådan og sådan, de er ikke som os, de kommer fra en anden 
kultur og religion, så hvorfor skulle vi have noget tilfælles med dem. Vi er en flok 
bitre mennesker der arbejder for at opretholde vores egen tilværelse, og når der så 
kommer en flok fremmede til Vores land, og modtager vores asyl osv. så går den 
danske befolkning amok. Danskerne har ikke lyst til at undvære noget, så andre der 
virkelig har brug for det kan blive hjulpet. For vi er en flok egoistiske selvoptaget 
mennesker der kun tænker på hvordan, vi selv har det. Vi bliver sure, når vi mener at 
de fremmede får mere ud af samfundet end vi selv gør. Vi er bange for at miste 
noget, hvis vi hjælper de fremmede, og derfor er det let at sidde der hjeme og sige, at 
de fremmede kommer bare til vores land, stjæler vores penge, tager vores arbejde 
osv. Men i virkeligheden ved vi godt selv at vi er helt forkert på den, for de fremme-
de kommer jo kun til vores land fordi de har problemer som f.eks. krig eller forføl-
gelse i dere hjemland. De tager jo heller ikke vores penge, men de får lidt penge til 
det mest nødvendige. Og de stjæler heller ikke vores arbejde, men de tager det som 
de arbejdsløse danskere ikke selv har lyst til at tage. Så i virkeligheden opdigter vi 
alle fordommene, fordi vi vil have at de fremmede der kommer til vores land, og får 
alle de ting som vi selv burde få. 

 
Hvor går grænsen til racisme. 
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I dag har vi stadig mange forenklede forstillinger om de fremmede, men det er bare 
blevet meget mere udbredt end det var omkring 80érne. I dag har racismen fået flere 
rødder, der peget i flere forskellige retninger. Da racismen så småt begyndte var det 
kun negerne man var udeefter, måske fordi man straks kunne se på dem, at de tilhørte 
en anden race. Men i dag er det alle former for mennesker der bliver udsat for 
ubehageligheder, det er ingen trøst, at man er lys i huden. Alle folk taler om, at de er 
bedre end andre, kan det så også kaldes racisme? Eller er det først når man begynder 
at føle sig bedre end en der har en anden farve? Det er svært at besvarer disse 
spørgsmål, for racisme har ingen grænser. 

 
Dengang var det som sagt næsten kun sorte man var efter og udnyttede, det  blev 
brugt som slaver og behandlet værre end dyr. Men i dag går folk så langt som at slå 
flere mennesker ihjel, fordi de tilhører en anden race. Man kan tage nynazisterne som 
eksempel, det er ikke mange år siden at der blev sat ild til et asylcenter i Tyskland, 
hvor der var flere der døde. Det er heller ikke mange uger siden, der igen var urolig-
heder med nynazisterne. Det er nogle af de ting, der for alvor får racismen til at 
blusse op. 

 
Hvordan kan man stoppe racismen? 

 
Nu da jeg har gennemgået nogle faktorer jeg mener er skyld i den stadig udbredende 
racisme, synes jeg det kunne være spændende, at se hvordan racismen kan stoppes. 
En af de nemmeste måder, vil for det første være at give menneskeheden oplysniger 
om de fremmede racer i gennem medierne dvs. radio, fjernsyn,  aviser osv. For det 
andet kunne det være en god idé, at lave et obligatorisk fag i skolen. der handler om 
de fremmede kulturer. På denne måde vil skolebørn lige fra starten få et helt andet  
billede af de fremmede, og derved begynde at behandle dem ordentligt. Det ville 
også være en god idé at lave nogle fælles arrangementer imellem de indfødte og de 
fremmede, for så ville de voksne sikkert også få en anden holdning overfor dem. Så 
når man går i dybden med racismen, ser det hele ud som om det er en stor fejltagelse 
hvilket jeg også selv mener det er. For der er en ting vi skal huske, selv om vi komer 
fra forskellige kulturer, er det ikke ensbetydende med at vi ikke har noget tilfælles. 

 
 

Elev nr. 4 - Ask  

1.g 1993 Forbrug 
EDB-skrevet opgave 

 
Forbrug 

 
Det var altid rart at komme lidt væk fra hverdagens trummelum, komme lidt ud af 
den samme ensformige cirkel af monotome hverdagsbegivenheder; tidligt op, på 
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arbejde i Brugsen, sent hjem, lave mad osv. Det skulle blive godt at komme med en 
tur på landet. Poul havde omtalt stedet, og det lød som om det sku blive en skæg tur. 
Jeg havde mødt Irene og Kåre en enkelt gang før ved en havefest i Glostrup. Jeg 
havde ikke snakket meget med dem, men de virkede som nogle gode venner. Poul og 
jeg havde kommet sammen i en måneds tid. Det var godt nok ikke det helt store lige 
for tiden, men det var trods alt ham der havde inviteret til turen. 

 
- Ræk mig lige chokoladen, lød det fra Poul som ikke selv kunne nå den da det var 
ham der kørte Morgan'en. Han elskede sin bil, på det område var han virkelig øm-
tålelig. Han fik sin sidste bid, før jeg selv proppede resten i munden. Irene og Kåre 
kørte foran os, i en gammel Mascot. Nu var vi der snart. Vi kom forbi en købmand 
og Kåre skulle absolut vise sig, og han lavede en 180 graders vending med 
håndbremsen fuldt trukket. Indenfor begyndte han og Poul selvfølgelig straks at 
diskuttere om det sku' være whisky eller snaps og rødvin der skulle drikkes. Det 
endte med at Poul gik af med sejren, til fordel for whisky'en. Irene og jeg brugte 
tiden mere fornuftigt. Jeg foreslog lidt for sjov om vi ikke skulle lægge stilen lidt om, 
hvorefter Irene skarpt konstaterede at det vist krævede en flot fyr og en lækker 
sejlbåd. 
Efter maden og et par flasker rødvin gik Poul og Kåre ud på terrassen hvor de straks 
tog hul på whiskyen. Irene og jeg blev indendøre i varmen og fik os et glas rødvin. 
Det blev hurtigt til en hel flaske. Vi løb ud af huset og ned af en nærliggende skrænt, 
mod vandet. Irene foreslog en badetur, hvorefter jeg straks tænke at det sikkert var 
farligt her i mørket. Poul og Kåre, der også var løbet med brokkede sig også lidt, og 
så skulle Irene straks vise igen. Hun havde taget alt tøjet af og stod og så provoke-
rende og udfordrende på Poul. En lille følelse af jalousi strømmede ubevidst op i 
mig, men den blev hurtig afledt at Kåre som hev tøjet af mig. - Hva' fanden, sagde 
jeg og hoppede på hovedet i. Pludselig mærkede jeg Kåre's inderlår mod min ene 
fod, jeg prøvede at dreje mig væk, men kom istedet til nærmest at tage fat i hans arm 
med min ene håndflade. Han sendte mig derefter et underligt glimt med det ene øje, 
samtidig med at jeg kunne skimte Poul i baggrunden. Kåre havde åbenbart misforstå-
et situationen, og det virkede en smule komisk. Jeg ville i hver til fald ikke svigte 
Poul. På vej tilbage til hytten startede Irene en heftig diskussion med Poul. "Rimelig-
heden i at sætte børn i verden", det lød en smule fjollet, og det endte med at debatten 
sluttede uafgjort, da Irene er ikke var let  at overbevise. Dette var første gang at jeg 
kom i tvivl om Poul's troværdighed mod mig. Jeg opfangede nemlig et lille blik 
mellem Irene og Poul. Det varede det millisekundt for meget til bare at være for sjov. 
Efter debatten hev jeg Poul med op og danse, han virkede en smule distræt og det 
varede også kun kort, da Irene optog hende forrige diskussion med Poul igen. Så var 
romantikken slut. Poul vendte sig søvnigt om, og sagde at han var en smule træt og 
jeg fulgte efter ham ind i soveværelset. 

 
Han lavde sig træt på senge og jeg begyndte at klæde mig af foran ham. Da jeg var 
afklædt vendte jeg mig om mod Poul, men han var daset stille og roligt hen. Jeg kys-
sede ham blidt på kinden, men han drejede hovedet og mumlede halvt for sig selv - 
Jeg er træt, lad mig sove, og han sov videre. Jeg lagde mig ved hans side og prøvede 



Bilag 2: Elevstile  208 
 

på at falde i søvn, men søvnen kom ikke let. Jeg lå og spekulerede på om der mon 
havde været noget mellem ham og Irene, eller om Poul måske havde tolket min "lille 
misforståelse" med Kåre forkert. Langt om længe fandt jeg plads til søvnen der sneg 
sig ind på mig, og de enkelt lyde inde fra stuen tonede bort. Var det mon noget med 
tal eller var det bare mig der havde drukket lidt for meget. 

 
Jeg vågnede ved at min drøm blev til virkelighed. Jeg drømte om sydens sol, om at 
ligge i en swimmingpool med en cocktail. Om at vugge stille og roligt frem og til-
bage til den blide og behagelige bølgende bevægelse. Så dukkede Poul op ved 
kanten, han var parat til at springe i... Jeg vågnede langsomt, genvandt bevidstheden. 
Jeg vendte mig om for at holde om Poul, og lige med et var jeg klar i hovedet. Poul 
stod ved sengekanten, Irene siddende på den overfor ham. Jeg behøvede ikke mere. 
Jeg greb mit tøj halvt ude af døren. Tårene vældede frem. Den idiot, ååhhh jeg naive 
fjols. Tankerne farede frem fra min underbevidsthed, det kunne da umuligt havde 
været en misforståelse, så jeg kunne ikke engang forvente Poul komme rendende 
med bukserne nede om knæende for at undskylde. Nej fandeme nej. Men var det 
virkelig Poul, min egen Poul som jeg troede jeg kendte så godt. Vi havde godt nok 
kun kommet sammen en måneds tid, men alligevel. Jeg flåede døren op ud til haven. 
Han havde måske haft andre! Jeg omfavnede den første sten jeg fik øje på og 
prøvede at holde de fremvæltende  tåre tilbage. "Irene var fandeme en sæk", og hvad 
med Kåre, han var måske ligeglad ligesom Poul. Var jeg den eneste normale eller 
nogenlunde kærlige person tilbage. Min verden styrtede sammen. 

2.g 1994. Billedanalyse 
EDB-skrevet opgave 

 
Billedanalyse 

 
Salvador Dali:Drøm forårsaget af en bi der flyver rundt om et granatæble, et sekund 
før opvågnen, 1944. 

 
Billedsymbolik, komposition, farver, lys, ting, bevægelse osv. fortæller om pigens 
drøm og da drømme (efter Freud) altid er ønskedrømme, bliver symbolikken i bille-
det et udtryk for pigens behov eller drifter. Man kunne også udtrykke drømme, som 
rum for Det'ets udforldelse. Her kan Det'et boltrer sig frit uden at Overjeg'et blander 
sig, drifterne kommer til udtryk. I dette tilfælde er det pigens sexualdrift som 
kommer symbolsk til udtryk i billedet. Man kunne selvfølgelig også vælge at sige at 
der var malerens (eller beskuerens) seksualdrift der kom til udtryk, men jeg har dog 
valgt at sammenfatte en kort fortolkningshypotese, som jeg i det flg. vil prøve så vidt 
muligt at bekræfte. 

 
"Pigens sind boltre sig sanseligt ophidset, idet billedet udtrykker en lidenskabelig 
drøm, hvor pigens sexualdrift for frit løb." 

 
Denne billedanalyse er i stilen i virkeligheden meget videnskabelig, idet man ikke 
behøver at underbygge ens opfattelse, følelser eller som i dette tilfælde påstande så 
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kraftigt som jeg her har gjort det, i en almindelig billedanalyse. Men det var jo netop 
også opgaven, at argumentere for ens opfattelse gennem en konkret analyse, men en 
alt for veldokumenteret analyse smadre let følesen af at kigge på og opleve billedet. 
Jeg har fx ikke skrevet noget om mine egne følelser eller reaktioner på billedet, eller 
om malerens hensigt. 

 
En gennemgang af billedets psykoanalytiske symbolik 

 
Efter Freud er omfanget af de ting som finder symbolske betydning i drømme ikke 
stort, det menneskelige legeme som helhed, nøgenhed, fødsel, forældre, børn og død. 
Jeg vil herunder prøve at kommentere elementer i billedet som efter min mening har 
symbolsk betydning, med henblik på psykoanalysen. 

 
Den nøgne pige har i sig selv betydning af lidenskab og renhed. At hun svæver over 
en glat og solid klippe, hvilken symboliserer det mandlige, understreger i sig selv 
dette i form af kontrasten til pigens bløde former. De to vilde tigre er symbol for 
sanseligt ophidselse og lidenskab, geværet er nok det mest oplagte fallossymbol, da 
dette uden tvivl er det mandlige biiip (censureret væk), her er fisken, i følge Freud, 
også et symbol for manden (denne symbolik er dog mindre let forståelig). Af kvin-
delige fallossymboler er havet oplagt, da fødslen fremstilles som et forhold til vand. 
Granatæblet der åbner sig er symbolik for fødslen, her er sneglen og muslingerne 
(højre nederst), symbolik for kvinden, idet de har hulrum, og for muslingens del, 
også kan åbne sig. En anden ting er symbolikken i det lille granatæble som er 
omsværmet af bien. Det kan næsten kun opfattes som sædcellen og ægget, og herved 
for åbningen af det store granatæble, nemlig fødslen af fisken, en ny betydning. 
Fisken har en betydning i den forstand, at vi jo alle både kommer fra og består (for 
nitiendedelse hvedkommende) af vand, og herefter udvikler os. For mig at se er der 
symbolik i overgangen fra ægget til fisk til tiger til gevær, udviklingen fra foster til 
moden mand eller kvinde. Det er svært for mig at placere elefanten i en solid 
sammenhæng, men for mig at se er symbolisere den tvivlsmomentet eller usikkerhe-
den. Pigen har bagtanker ved det at få børn, eller måske ved selve "sexualakten". 
Elefantens klodsede fumlende og usikre gang og dens tunge byrde, kombineret med 
dens vandring i blinde uden noget bestemt mål i sigte. Det kan fortolkes som, at det 
let kan ende med at blive en usikker affære hvis man ikke er parat til at få børn, eller 
at et uønsket barn absolut kan blive en klods om benet, hvad med fremtiden, uddan-
nelse? Farvernes symbolske betydning er nogle steder værd at nævne. Flammen 
symbolisere det mandlige biiip (censuren sætter grænsen, da dette er heftige sager), 
hverved underbygger tigernes og fiskens farver deres symbolik. Granatæblets mørke-
røde farve underbygger varme og elskov - følelserne i det hele taget. Her ud over kan 
havets dybblå farve symbolisere fordybelsen, håbet og fremtiden. Bevægelsen spiller 
os også et lille pus, med henblik på en symbolsk betydning, eller effekt. Først og 
fremmest bevægelsen fra granatæblet gennem fisken og tigerne, som ender hos 
pigen. Dette underbygger symbolikken om udviklingen fra foster til mand/ kvinde. 
Så er der elefantens gang på usikre ben, den kunne jo falde hvornår som helst, og 
pigen som svæver over klippen (se ovenfor for symbolik). 



Bilag 2: Elevstile  210 
 

 
Her en sammenfatning af ovenstående afsnit om psykoanalytisk symbolik i 
billedet.  
Pigen drømmer, hendes sexualdrift kommer frit til udtryk. Hun er sanseligt ophidset, 
men der er stadigvæk en usikkerhed hos hende om hvorvidt det er det rigtige. Hun 
har håbet og troen på en fremtid. 

 
En gennemgang og analyse af de billedtekniske virkemidler 
 

Kompositionen i billedet er rodet. Der fremgår ikke klart linier, men jeg vil dog 
kommentere flg. Horisonten ligger vandret i det gyldne snit. Man kan, med lidt vel-
vilje, finde en diagonal linie fra venstre nederst, til højre øverst, men der skal som 
sagt en god vilje til. Jeg har tænkt over hvad meningen er med den brune klippe 
yderst til højre, og kan ikke finden anden betydning end den at billedet ville vælte til 
venstre uden den, den skaber ballance i billedet. Rum, pigen ligger i forgrunden og 
der er som om, at fisken og specielt tigrene springer frem mod hende i billedet. Dette 
forhold, sammen med det ret tomme rum bag ved dem, bevirker at pigen bliver frem-
hævet som centralfigur i billedet. Synsvinkelen er ikke speciel, idet billedet er set fra 
normalperspektiv. Dog er det som om at beskueren, eller maleren, ikke eksisterer i 
rummet, han plopper bare ind og kigger, som om det var et kighul ind i en anden 
verden. Dette underbygger også at billedet udtrykker en drøm, noget uden for tid og 
sted. Bevægelsen i billedet er beskrevet ovenfor. Lyset i billedet er unaturligt, dog 
kan man se en skygge fra det lille granatæble. Farverne underbygger sammen med 
lyset det drømmeagtige i billedet, se ovenfor for en symbolsk tolkning. En sidste ting 
er pigens kropssprog. Den måde hvorpå hun ligger, understreger at hun befinder sig 
på et åndeligt plan, hendes lukkede øjne og sovestillingen viser dette tydeligt. 

 
Her er endnu en sammenfatning af ovennævnte afsnit om de billedtekniske 
virkemidler  Man må sige at billedet, lige som efter den psykoanalytiske analyse, 
udtrykker pigens drøm. Her kan jeg dog kun underbygge dette med elementer i 
kompositionen, rumforholdet, synsvinklen, bevægelsen og kropssproget i billedet. 

 
Hvis jeg sammenligner min fortolkningshypotese med essensen af mine 
analyser, ligner de hinanden. Det vil sige at jeg har bekræftet og underbygget min 
hypotese. De billedtekniske virkemidler passer fint med at pigen drømmer, og analy-
sen af de psykoanalytiske virkemidler svarer også til min hypotese. 

 
Man kan altid fortolke et billed på et utal af måder, det er heldigvis en individuel 
oplevelse (ikke fordi man ikke kan dele den med andre). Dette var mit bud på en 
fortolkning, af et noget surrealistisk, men samtidigt spændende billede. 

 
 

3.g 1995. Er alt tilladt? 
EDB-skrevet opgave 
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Er alt tilladt? 
Synet på vores medmennesker og moral i samfundet er idag i rivende udvikling. Men 
hvad styrer vi mod, og hvad bliver konsekvenserne af de unges valg. Hvilke over-
vejelser ligger der bag ungdommens, ofte voldsomme reaktioner på systemets accele-
rerende opløsning af menneskebilleder og idealer. Finder ungdommen svar i nihilis-
men, mens kristendommens værdier bliver lagt på hylden, eller sælger Kierkegaard, 
Sartre og Heidegger bøger som aldrig før? 

 
Jegfortællerens holdning til livet svarer til gennemsnits holdningen blandt 
ungdommen. Han er trofast mod sine forældre og mod det de står for og som han har 
fået viderebragt gennem hans opdragelse. Eller også lader han udadtil til at være det. 
Han prøver at opfylde disse ønsker fra forældrenes side og undgår helst at bryde 
deres illusion, om at han ikke gør det. Dette fremgår af dette udsnit; "min mor 
foreslog Thorvaldsens museum og jeg sagde ja for at hun ikke skulle tænke mere 
over det." Jegfortælleren går i virkeligheden i pladeforretninger, biografer og ser på 
biler foran d'Angleterre. 

 
Jegfortælleren lever mere efter forældrenes holdninger til livet, end efter hans egne. 
Dette gør at han beundre Jakob, uden at holde af ham. 

 
Jakob går i Jegfortællerens klasse Han er udadtil alle svigermødres drøm, pæn i 
tøjet og har et kønt ansigt med vandblå øjne. Han udstråler orden og er præsentabel. 
Men samtidigt med dette er han i opposition til forældregenerationens 
verdensbillede. Samfundets etablerede normer for moral og etik virker ikke for Jakob  
Han lever idet han udfordrer disse størrelser i hverdagen, og netop kun rigtigt i disse 
øjenblikke. Dette kan aflæses i hans handlinger, idet han f.eks. laver hærværk på en 
biludstilling. Han er kommet frem til en holdning til tilværelsen som går stik imod 
disse grundlæggende værdier, såsom fællesskab, samvær, kærlighed til 
medmennesker og troen på retfærdighed, værdier som den kristne kirke har lært os. 
Et eksempel på denne holdning er da han forsvarer hærværk på biludstillingen idet 
han siger; "Bilen er ikke min, det bli'r ikke dyrt for mig". Og fortsætter; "Vi hører 
aldrig mere til historien, vi kan glemme den. I praksis kunne det lige så godt slet ikke 
være sket. Altså for os. Og hvad forkert kan der så være i det?". "Aldrig spørge 
hvorfor? altid: Hvorfor ikke?", 

 
Jegfortælleren og Jakob begynder at diskuterer, hvem der i grunden 
afgør hvad der er rigtigt og forkert, og finder frem til at det er en selv. Jakob fortsæt-
ter, og ender med at sige; "man gør hvad man gør og alt er tilladt". Han siger med 
andre ord, at intet er sandt og alt er tilladt. Herved må konsekvensen være, udeluk-
kende at leve efter egne fortolkninger af moral og etik, hvorved risici og konsekven-
ser bliver overladt til en selv. Denne livsanskuelse, eller filosofi, kaldes nihilisme. 
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Problemet med Jakob opstår idet hans livsanskuelse ikke passer ind i samfun-
dets, og idet hans handlinger aldrig får konsekvenser for ham. "Og så længe de ikke 
får mig, har jeg intet galt gjort, for jeg har ikke skadet mig selv". Idet Jakobs livs-
anskuelse ikke passer i hans omgivelser, styrkes han på en falsk måde i hans handlin-
ger, han fastholdes og han føres ud i en , inderst inde, følelse af opgivenhed til til-
værelsen. Ensomhed, egoisme og foragt for hans medmennesker bliver resultatet. Et 
eksempel er hvordan han betragter sine medmennesker; "Se dem! råbte han, se, hvor 
er de små og dumme". Han fortsætter; "de er ingenting, de er amøber i et mikroskop, 
de er over-hovedet ingenting". Hans behov for selvbekræftelse kræver stadigt flere 
"oplevelser" og hans liv kommer til at bestå i en masse punktoplevelser uden betyd-
ning, et liv uden mening, hvor alt bliver ligegyldigt for ham. Af flg. fremgår dette 
klart; "Nævn mig noget der er mening i". 

 
Jeg er ganske enig i at nihilismen beskriver undommens (Jakobs) levevis, til en 
vis grad. Men der behøver nødvendigvis ikke at være noget dårligt forbundet med at 
unge selv overvejer, reflekterer, over det samfund de vokser op i og selv ændrer det, 
tværtimod. Netop det at konsekvenser og risici ved at tage disse skridt er egne, 
betyder det, at ungdommen er frit stillet til at ændre hvor de vil. Forskellen til Jakobs 
tilfælde ligger, for mig at se, i at Jakob ikke kan indse at det at elske sin næste, nød-
vendigvis godt kan være fornuftigt hvis man skal leve sammen, uden at man behøver 
at opfinde en gud som man skal underkastes. Men skal vi overhovedet leve sammen, 
eller er det for besværligt? For Jegfortælleren findes der ingen gud, men at det er 
forkert at øve andre mennesker ondt, er der ingen tvivl om. Man kan også vælge en 
mindre radikal løsning. Eksistetialismen, som den blev formuleret af Kierkegaard, 
Sartre og Heidegger, forkuserer på menneskets evne til selv at forme sit liv. Begreber 
som frihed, ansvar og skyld står i centrum. Jeg mener at de grundlæggende kristne 
værdier, set bort fra gudedyrkelsen, sat i rammer som frihed, ansvar og skyld, giver 
en livsanskuelse og et grundlag for en sameksistens, der til enhver tid banker bunden 
ud af nihilister. Vel og mærke nihilister der fokuserer på; "at alt er tilladt" og som har 
anarkiet i baghovedet, som i Jakobs tilfælde. 

 
Ungdommens skævhed i forhold til forældrenes verdensbillede skyldes, for mig 
at se, samfundsudviklingen. I 60' - 70'erne gjorde de nyværende forældre oprør mod 
deres forældres levevis, og jeg tror at Jakob er et eksempel på 90'er generationens 
oprør, eller undvigemanøvre. En undvigemanøvre væk fra et samfund i hastig bevæ-
gelse, hvor de hidtige, klippefaste identifikationsmodeller og stadfæstede menneske-
billeder forlængst er forsvundet. Der er intet fast at spejle sig i, alt er i skred. Normer 
og livsgrundlag rives fra hinanden, samtidigt med stakken af manipulerende og 
forvridende skidt og lort, som fortæller os hvilken neglelakfarve der er på ugens top 
ti, vokser - og den bliver ved, eller gør den nu også det.... 
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Elev nr. 5 - Mette T. 

1.g 1993. Forbrug 
EDB-skrevet opgave  

 
FORBRUG 

 
Jeg syntes ellers, aftenen var startet godt. Vi havde i lang tid planlagt denne ene uges 
ferie ved Vesterhavet. Poul og jeg havde lejet sommerhuset, og i går var Pouls ven, 
Kåre, og Kåres nye kæreste, Irene, kommet på besøg. 

 
De sidste par dage havde været hyggelige, og det var som om, alle vores problemer 
var forsvundet for en tid. Vores problemer forsvandt, når vi var alene, fordi så 
behøvede Poul ikke imponere eller spille op til nogen. Det var også derfor, jeg havde 
frygtet, at vores idyl ville blive ødelagt, når de kom, men jeg valgte ikke at nævne 
det for Poul. 

 
Efter middagen, hvor vi alle havde fået en del at drikke, snakkede jeg en stund med 
Irene, mens vi vaskede op. Poul og Kåre var gået udenfor med en flaske whisky. 
 
Irene var en sød, køn pige, og vi snakkede godt sammen. Da opvasken var klaret, tog 
vi hinanden i hånden og løb ned over skrænten Irene havde fået den idé, at vi skulle 
ud at bade, og drengene var selvfølgelig også løbet med. 

 
Klokken havde været over 12, og jeg var lidt nervøs for hvad, der kunne ske. Vi var 
jo ikke helt ædru, men da de andre var helt med på den, ville jeg ikke stå tilbage med 
en løftet pegefinger. Egentlig var jeg også lidt nervøs for, hvad der kunne ske, hvis 
Poul og Irene var i vandet uden mig. Jeg ville se, hvad de foretog sig, så jeg bøjede 
mig og hoppede med i. Poul skulle selvfølgelig lægge an på Irene, ligesom han altid 
plejede at lægge an på alle kønne, charmerende piger. Jeg dykkede ned i vandet og 
svømmede gennem benene på Kåre. Han tog det som en opfordring og begyndte at 
tage på mig. Jeg sagde ikke noget til det, men sprøjtede bare vand på ham, og jeg lod 
som om jeg havde det sjovt. 
Hver gang Kåre rørte ved mig eller sagde noget, prøvede jeg at grine ekstra højt, 
fordi jeg ønskede at vise Poul, at jeg godt kunne more mig uden ham. Jeg ville vise 
ham hvordan jalousi føles, men det var som om, han ikke engang sansede, at jeg var 
der. Han var dybt optaget af Irene. De blev ved med at snakke og pjatte, og jalousien 
voksede sig større og større indeni mig som så mange gange før. 

 
Engang da jalousien over, at Poul gentagne gange havde lagt an på en af Kåres 
tidligere kærester, var vokset sig alt for stor, hoppede jeg i kanen med Kåre. Det var 
både for at søge trøst og for at hævne mig overfor Poul, men det hjalp overhovedet 
ikke. Jeg blev bare ligesom ham.... 
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Efter vi langt om længe var kommet op af vandet, fulgte Kåre og jeg efter Irene og 
Poul, der hånd i hånd gik op til huset. De gik indenfor og satte en Billy Holiday-
plade på, mens de blev ved med at snakke. 

 
Jeg stod stadigvæk med Kåre ude på terrassen, og vi begyndte at danse til den stille 
musik. Vi kom tættere og tættere, og selvom jeg havde det dårligt med det, lod jeg 
ham kysse mig. Jeg håbede Poul så det, men da vi bagefter gik indenfor, lod han ikke 
til at have savnet os. Tværtimod virkede han en smule irreteret over, at vi havde 
kommet og forstyrret. 

 
Poul sagde, han var træt, og han gik i seng. Jeg fulgte med, for når Poul ikke var der, 
så jeg ikke nogen grund til at blive oppe. Hvis jeg havde sat mig ned for at snakke 
med Irene, tror jeg bare, jeg ville have begyndt at græde. Det var svært for mig bare 
at tænke på, at se hende i øjnene, efter hvad der var begyndt mellem hende og Poul. 

 
Efter jeg havde ligget i sengen i en times tid, blev jeg en smule sulten og bestemte 
mig for at stå op og lave en mad. Da opdagede jeg, at Poul ikke mere lå ved siden af 
mig. Med søvn i øjnene gik jeg alligevel ud i køkkenet, og på vejen derud stoppede 
jeg op udfor døren, ind til hvor Irene og Kåre sov. Jeg hørte lyde og kunne godt 
regne ud, hvad der skete derinde, men tænkte ikke mere over det, før jeg så Kåre 
ovre ved Pouls bil. Hvis Kåre ikke lå i sengen ved Irene, hvem var det så der.... 
POUL!!! Jeg blev meget hurtigt meget vågen. 

 
Hvordan kunne han gøre det imod mig??? 

 
Jeg løb ud bagved huset og satte mig ned på en sten for at prøve at samle tankerne. 
Gråden pressede sig frem. 

 
Nu var det slut, nu havde jeg fået bekræftet hvad jeg længe havde haft en mistanke 
om. Han bollede rundt med andre piger. Irene var jo nok ikke den første, han havde 
været sammen med. Det lød så nemt alt sammen. Jeg skulle bare fortælle ham, at det 
var slut. At jeg ikke kunne klare det mere, men hvad skulle jeg dog gøre, hvis jeg 
ikke havde ham. 
Han var mit livs eneste og største kærlighed. Jeg ville aldrig kunne klare at miste 
ham, og selvom han ikke altid var lige flink, kunne jeg jo ikke undvære ham. Hvis 
jeg satte mig ned og snakkede med ham, kunne det være, han ville forandre sig. Han 
kan jo ikke vide, at det generer mig, at han er sammen med andre. Han kan jo ikke 
vide, hvad jeg føler, og jeg ejer ham jo ikke.... 

 
 

2.g 1994. Kándanos – støv med charme 
EDB-skrevet opgave 

 
Kándanos - støv med charme 
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Kan det lade sig gøre, at fem helt almindelige teenage-danskere kan få en 
uforglemmelig oplevelser på en ganske ordinær torsdag i oktober i noget, der 
umiddelbart ligner et hul af en kretentisk by? Kan de efter først at have forladt 
deres eget højtprivilegerede land og dernæst strand, bar og diskotek slippe 
deres forudindtagede meninger? Se længere end skrald, støv og kultur- og 
sprogforskelle og finde ind til Kretas hjerte? Lære at forstå og respektere det, 
der er så anderledes, fremmed og uforståeligt? 
Vi har sat os ind i en gammel, skramlende og knirkende bus, der med sin dødskørsel 
fører os væk - lang væk. Vi skal møde det fremmede. På bussens beskidte, fedtede 
sæder er adskillige nationaliteter samlet. En summende lyd af mange forskellige 
sprog blander sig med busmotorens ikke helt betryggende host. Bussen bumler op af 
smalle, snørklede veje i bjergene. Et naturskønt billede tegner sig udenfor. Grøn, rød 
og gul. Falmede svedne farver, der synes tørre på trods af en nyligt overstået skylle. 
Oliventræer dækker systematisk de høje krogede bjerge. Skyerne ligger som et tæppe 
over bjergtoppene og regnen pibler igen på ruden. Det smukke spoleres dog af et 
hurtigt blik ned over bjergskråningerene. Affald i store bunker. Køleskab og komfu-
rer er umotiveret smidt ud over de stejle skrænter, som vi ofte kommer meget tæt på i 
den tøffende bus. Idyllen ødelægges også af lyden af bussens dythorn, der skærer sig 
gennem den lumre luft, hver gang vi når til et skarpt sving. Den blandes med den 
skrattende lyd, der i ryk fremkommer af vores chaufførs leg med sin radio.. 
SKRATT. Et får kigger uforstående op fra en skråning. 

 
Nyslagtet appelsinjuice 
Gennem de fedtede ruder træder solen pludselig frem mellem skyerne. I det fjerne 
skimter vi målet. Kándanos, en lille landsby med 900 indbyggere. Efter denne 1 3/4 
times tur er vi og en gammel græsk bonde de eneste, der forlader bussen. De øvrige 
turister, der klamrer sig til deres rejseguides, sender os sigende blikke. Hvad vil den 
flok idioter dog lave i sådan et hul af en by in the middle of nowhere? Vi er fem unge 
med hver vores rygsæk og kamera om halsen, typiske turister, men de eneste. Et glas 
friskpresset juice skal forsøg at presse den morgenmad, vi ikke nåede, i den rigtige 
retning - ned i maven - efter den med god hjælp fra den "blide" bustur og de nok lidt 
for mange drinks på baren aftenen før, har prøvet at snige sig op igen. Til vores store 
rædsel opdager vi at frugtkødet er levende... Vi kigger os omkring. Klokken nærmer 
sig halv elleve, og det er lidt småkoldt. Vi ser at vejen, der skærer gennem byen er en 
allé med krogede træer plantet i indhak i fortovet. Kándanos er en gennemkørselsby, 
og folk der kører forbi i deres bulede ladvogne glor mistroisk... hvad i alverden laver 
de her? Det spørger vi efterhånden også os selv om. 

 
Vi møder det fremmede - rod 
Langs alléen ligger almindelige faldefærdige huse blandt utallige små tavernaer og 
nogle butikker: købmænd - ja, faktisk utroligt mange købmænd. Mellem to huse 
ligger pludselig en tom grund med et æsel bundet til et træ. Jorden er overdækket 
med affald, og minder nogen steder mest om en mødding. Det er en uorganiseret by. 
En hvid kat lunter stille omkring en del ældre mennesker, der er samlet ved borde 
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uden for tavernaerne. Brede koner iklædt sorte kjoler og gamle runkede hvidhårede 
mænd. Jeg prøver imødekommende at smile til en gammel kvinde, men smilet 
gengældes ikke. Det ser mest ud som om, hun er godt træt af turister... 
 
Vi er i fuld gang med at møde det fremmede, vi føler os meget anderledes, og det er 
egentlig ikke særligt rart. Sådan føler jeg det helt ærligt, men det er for tidligt at give 
op. Vi rejser os for at udforske denne tilsyneladende døde by nærmer. Hvad laver 
dens mennesker egentlig. For de kan da ikke bare altid sidde og snakke og drikke 
ouzo og raki hele dagen... 

 
En parkering 
Længere nede af gaden ser vi, at den ellers umiddelbart rene by, i hvert fald efter kre-
tentisk standard, gemmer bunker af skrald under store riste i vejen. Almindeligt 
skrald, kartoner, dåser og pap som man normalt vil mene hører til i en skraldespand, 
ligger der gemt. En rød rusten og bulet toyota ladvogn, der synes at være den type bil 
alle har, holder umotiveret henslængt parkeret midt på vejen med katastrofeblink. 
Ikke af nogen anden synlig grund end at ejeren lige er blevet vinket ind til en taverna 
af en bekendt. Vi kan ikke lade være med at grine af den småkomiske situation, men 
fortsætter alligevel ned af vejen. I et sving står nogle store sten. Ved hjælp af det 
tyske skrift indhugget i stenene, tyder vi, at stenene er oprejst af tyskere. En forkla-
ring på hvorfor byen blev bombet den 3. juni 1941. "Bombet?", tænker jeg og læser 
videre, at årsagen var byens modstandsbevægelses brutale myrderier af 25 tyskere! 
Det undrer mig. Hvorfor sætter tyskerne en sten op over det..? Nysgerrigheden nager,  
og vi sætter os for at finde det museum, der er omtalt på en plade ved siden af stene-
ne. En lastvogn med bræende får kører forbi. 

 
Vores taverna-ven 
Inden vi når længere, fanger en gammel hvidhåret vinkende mand på den modsatte 
side af vejen vores opmærksomhed. Han ønsker at invitere os ind på sin taverna med 
en stærk orangefarvet facade, hvor der i forvejen sidder 4 mænd og hygger sig. På 
grund af vores åbenlyse interesse for stenene, tror han vi er tyskere. "Døjtsh" spørger 
han interesseret, men vi ryster på hovedet og forklarer, "No, we´re Danish..." Dania" 
nikker han genkendende. "Konstantin, Anne Marie", ja, han ved  godt hvad Danmark 
er. 

 
Ved grågrønne træstole og et lille bord overdækket med en småbeskidt hvid og gul 
voksdug sætter vi os med det formål at få nogle informationer om denne by, men 
tørre facts får vi ikke af denne godmodige og gæstfri hyggeonkel i en plettet skjorte 
under sin strikcardigan. Vi får noget helt andet og meget mere værdifuldt ... en 
oplevelse! 

 
Kretentisk idyl 
Vores kommunikation foregår via en blanding af sparsomt gebrokkent og meget 
dårligt tysk, engelsk, græsk, dansk og tegnsprog. Mit øje fanges af en fugl i et bur på 
væggen bag os. Den banker gentagende gange i burets bund, men det generer os 
ikke. Vi er ved at blive blødt op af denne mand, og må nok indrømme, at vi er lidt 
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smigret af ham. Egentlig skal vi ikke have noget, men alligevel bestiller vi cola, te og 
brød. Pludselig hiver han en af os ind indenfor, mens vi andre sidder uforstående 
tilbage. Et øjeblik efter går det op for os, at han ønsker at vise sin væg frem. På den 
hænger en medalje og et bevis på, at han trofast har tjent de allierede under anden 
verdenskrig. Da vi ønsker at tage et billede af ham foran sit diplom og medaljen 
bliver han pavestolt og hiver to af os med på billedet. Det resulterer i at han lidt efter, 
da vi igen sidder udenfor mellem blomsterne, kommer med tomater og varme 
kastanjer. Et glas raki sendes rundt. Vi smager næsten alle på den stærke brændevin. 
 
Han går frem og tilbage mellem os. Prikker os drillende på skuldrene og lader som 
om han tegner på os med sin kuglepen. "Nu rabler det for ham", kan jeg ikke lade 
være med at  tænke, men jeg glemmer det hurtigt. Det er ubeskriveligt. 

 
Vores ven hilser på folk, der passerer på gaden, og vi skuler pludselig ned på bordet, 
der efterhånden bugner med skrald fra alt det, vi har fortæret. Vi skulle jo egentlig 
ikke have noget... 

 
Det er tid til at opsøge museet, men vores ven fortæller at det er lukket. "sårri,etz 
klåvzt..." Alligevel bestemmer vi os for at forlade tavernaen, men lover at komme 
tilbage til frokost. Han laver sjov med regningen, lærer os at sige tak på græsk og vi 
hilser lige på æselet i nabohaven inden vi går... 

 
Støv på hjernen 
På vej ned af "hovedgaden" er det som om, folk ser venligere ud - eller har de i 
virkeligheden gjort det hele tiden? Det er som om, den gamle mand har åbnet for 
vores impulser. Det gælder vel egentlig om at forstå byen på dens præmisser og ikke 
vores egne, ræsonnerer jeg. 

 
Vi ser bussen køre gennem byen. Turisterne kigger ud som var de i zoologisk have 
men lokalbefolkningen sidder uforstyrret... "De er vel vant til det", tænker jeg. Vi går 
ind i et supermarked. Lyset har besvær med at tænge ind gennem de meget store 
fedtede ruder. Det giver butikken et mørkt og skummelt, men også hyggeligt og 
charmerende præg. Det ligner mest et gammelt værksted organiseret med en masse 
opstablede kasser. Hylder med rød kant indeholder alt fra håndpiskere til vækkeure, 
legetøj, fjernsyn, tøj, kølevarer, hairstylingsæt og chips. Strygejern, voksduge og 
bleer. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem tingene på  hylderne. Her er 
lidt af det hele, og spindelvævet og det meget tykke lag støv på nogle af varerne på 
de øverste hylder vidner om at en del af sortimentet ikke er helt up-to-date, nærmere 
betegnet som fuldstændigt usælgeligt. 

 
Stress? Næppe! 
Ejerne, et ældre ægtepar, sidder ved kassen tæt på døren. Alle kunder, der kommer, 
får sammen med ekspederingen en lille sludder med på vejen. Kasseapparattet, en 
gammel rådden kasse, står i skarp kontrast til hjemmecomputeren lige bagved. Den 
passer ikke rigtigt ind. 
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Min opfattelse er at det tager langt tid bare at købe en pakke smør. Ingen quick-kasse 
her, men folk synes nu heller ikke ligefrem at have travlt. Det er vist de færreste her, 
der lider af stress. Ikke så  underligt at det græske sprog ikke har et ord for dette i 
Danmark så udbredte fænomen. En pludselig dunst af skrald træder frem. For at 
lokalisere hvorfra denne klamme lugt kommer fra, vender jeg mig om og ser en 
gammel kone komme ind ad, hvad jeg vil tro er bagindgangen. Konen hiver nogen 
varer ned fra hylderne, går hen for at betale, deltager i den obligatoriske snak og 
forlader igen butikken ud ad bagindgangen. Vi, der ikke rigtigt passer ind i billedet, 
køber bl.a. en marsbar, og vi bliver venligt ekspederet af den gamle ejers kone iklædt 
det "obligatoriske" sorte tøj med et praktisk forklæde over. Inden vi forlader butik-
ken, kaster vi et blik op på Jesusbilledet over døren. Et billede vi så ofte har set på 
vores tur. Omkring 96% af befolkningen er medlem af den græsk-ortodokse kirke. 
Grækerne er et troende folk. Udenfor passerer vores tavernaven med to store brød 
under armen. "Hællåw, hællåw", hilser han hjerteligt og vi smiler og vinker alle 
tillbage. 

 
Frem og tilbage - kaffe og kage 
Vi, der har sat os op på en stakit langs "hovedgaden" for at få et overblik over byen 
og lige fordøje vores mere og mere positive indtryk et øjeblik, iagttager de passeren-
de mennesker. Til stor morskab opdager vi, at det er de samme mennesker der 
tilsyneladende formålsløst tøffer rundt. En mand på knallert kører væk for ti minutter 
senere at vende tilbage. Lidt efter kommer han igen forbi, bare for at køre igen... Vi 
kan ikke lade være med at grine lidt af det og denne bys småsløve stemning. Vores 
opfattelse er at det er en død by, men vores indtryk må alligevel indrømmes at have 
en vis charme.  

 
Pludselig bliver gaden til vores store overraskelse invaderet af unge snakkende og 
pjattende mennesker på 10-14 år. Vi kigger på vores ure, der viser 12.50, og regner 
derved ud at skolen må være slut. Der er altså børn i denne by!!!- Vi tør ikke tænke 
på deres fremtidsmuligheder her... De kan måske redde sig selv ved at forlade byen i 
tide, men det vil jo gøre at byen helt visner bort...dør. Eller hvad? Er der unge 
mennesker, der kan (vil?) skabe sig en fremtid her? 

 
Nøglen til museet - og vores forståelse af byen 
Fast besluttet på at vi nu vil finde byens museum, går vi ind på et officielt lignende 
kontor. Politistationen tror vi. Uden for blafrer det blå og hvide græske flag i den 
lette vind. Ved et skrivebord lige inden for døren sidder en mand dvask tilbagelænet 
og snakker med to mænd overfor sig. Ikke meget lys trænger ind. Vi spørger på vores 
bedste engelsk, hvor vi kan finde museet og bliver henvist til en af mændene overfor. 
Senere fortæller han os, at vi havde henvendt os til borgmesterkontoret. Denne 
venlige mand, med grå kasket og sorte briller, har nøglen til museet og han bliver for 
os nøglen til forståelsen af denne sløve by omgivet af smukke høje bjerge. Han bliver 
vores guide. 
 
Vi følger efter ham i fem minutter og står så foran et lille hvidt hus. Museet. Han 
viser os rundt. Først de originale mindesten, som står som symbol på det første 
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angreb på civile på Kreta under krigen. De er ikke rejst af tyskere under krigen, som 
vi troede, men derimod af nogle unge tyskere der i 1963 hjælp til genopbygningen af 
byen ved opførelsen af et vandværk. Da vi nævner de brutale myrderier af tyskerne, 
forsvarer han, at det var ganske enkel modstand.. Grunden til at byen er så rodet, er 
at den var blevet bombet fuldstændigt under krigen og at folk ved genopbygningen 
uorganiseret havde bygget, hvor de havde lyst. 

 
Olivenbønder 
Vores guide leger med sine nøgler og beretter videre på sit glimrende engelsk - en 
sjælden kvalifikation på disse kanter. 
Byens borgere lever af olivenproduktion. Den overvejende gamle befolkning høster 
én gang hver andet år fra november til juli. Derefter kan der holdes fri resten af året 
samt et år mere. Det er grunden til, at der ses så mange, der ikke umiddelbart laver 
andet end at sidde på tavernaerne. Børnene, der oftest flytter til større byer, forsørger 
deres forældre, hvis de ikke kan klare sig med  olivenproduktionen alene. Ellers er 
der nogle, der har jobs ved siden af. Bl.a. malkes gedemælk og der laves ost af det. 

 
Museets fotografier og plancher rummer stor viden, men hænger alligevel skævt og 
sløset - på ægte græske manér. "Hvorfor står der over det hele så mange halvfærdige 
huse med de tynde runde armeringsjern stikkende op?", spørger vi så. Svaret ligger 
bl. a. i kretensernes mentalitet. Alting til sin tid. Ligesom de til dagligt tager det med 
ro, så har de heller ikke travlt med at bygge huse. Hvis en der bor lidt uden for byen, 
oppe i bjergene, får lidt penge i overskud, så bygger han et hus i byen, hvor han har 
lyst. På et par måneder bygger han skelettet, men eftersom der jo også er en dag i 
morgen, kan det tage 5-6 år før han fortsætter på sit byggeri. Dels bygges der i etaper 
efterhånden, som man får råd, og dels skal man ikke betale skat, før der er lagt tag 
på. "Utroligt", tænker jeg. 

 
Rikke Hansen, dansker på Kreta  
Vores værdifulde guide er rejst til Kándanos fra Athen for at stå for museet, og vi 
føler os utroligt privilegerede. Et utroligt held gjorde, at vi lige ramlede ind i ham, og 
pludselig står det hele klart. 

 
Ligegyldigt hvor absurdte mange situationer opfattes af vores moderne teknologiske 
unge øjne, må vi indrømme at på trods af byens befolknings ineffektivitet, har den 
charme. Deres hjertelige tandløse smil varmer, og selvom de måske ikke har penge, 
fremtid og karriere, har de livsglæde og gæstfrihed. - Noget der ikke kan købes for 
penge... 

 
Vores guide afbryder pludselig mine overvejelser. "You have to meet Ricky". Ricky 
tænker vi alle sammen!!? Vi finder ud af, at det er Rikke, han mener. Her midt i det 
mest græske møder vi Rikke Hansen fra Danmark... Hun har boet i byen i 5 år, og vi 
får fordøjet nogle af alle vores udtryk med hende. 
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På vej til vores "stamtaverna" som lovet, opdager vi, at vi allerede har taget ved lære 
af denne fascinerende by. Vores før så målrettede gang er blevet forvandlet til en 
doven langsom men hyggelig slentren ned ad gaden. Vi når det nok alt sammen... 

 
Sejrsrusen 
Med frokosten fejrer vi vores sejr over det fremmede, over os selv. Rusen er ubeskri-
velig, den giver et sus i maven og inden vi stolte forlader byen, kører vores guide 
forbi. Vi vinker. Vi ser skraldemanden og råber i kor: Ham ved vi hvem er. Vi har 
gennemskuet byen. For et øjeblik føler vi os som en del af denne bys atmosfære. Fra 
før at have haft en meget kritisk holdning til landet, øen og byen som beskidt og 
doven, har indtrykkene ændret karakter. Vi er overvældede af den charmerende og 
livsglade stemning. 
 
Efter farvelkindkys fra vores tavernaven stiger vi op i bussen, og i det vi kører i 
gennem denne smukke landsby er selv de beskidte fedtede ruder blev charmerende. 
Geden der står på en ladvogn er sød, vi tænker på støvet på  hyldern, folk der slæber 
sig frem og tilbage, bønderne på tavernaerne. Det hele er udtryk for deres for os 
umiddelbart uforståelige mentalitet, som også vi nu midlertidigt er blevet ramt af. 

 
Uforglemmelig, lærerig oplevelse 
Når man sidder i Danmark og tænker tilbage var besøget i byen ubeskriveligt, 
uforglemmeligt. Det er ikke noget der kan læses om i en avis. Det skal opleves, men 
desværre er den slags oplevelser sjældne... Vi overvandt os selv. Oplevede noget 
andet og meget mere værdifuldt end en ordinær charterturist - og kunne med hjem i 
kufferten medbringe nogle indtryk, som burde inspirere os. Til nogle gange at tage 
det med ro og ikke bare suse stressende fra sted til sted. Livet er andet end penge.  

 
 

3.g 1995. Politik og moral 
EDB-skrevet opgave 

 
POLITIK  OG  MORAL 

 
Politiet passer på at vi overholder de vedtagne love, de fanger forbrydere og over-
giver dem til retssystemet. Men politikerne har endnu en politimand til at kigge sig 
over skulderen. Journalisten! Det er godt, oplysninger og informationer gør os i stand 
til at skelne, vurdere og bedømme verden omkring os, og samtidig stemme en repræ-
sentant ind i Folketinget, som vi gennem medierne lærer at kende. Dommeren er vi 
jo, og medierne sørger endvidere for at de opfylder deres forpligtelser. - Men de 
endeløse udtalelser til tv-kamaraerne bliver ofte blot endnu flere billeder i den stadigt 
flydende mediestrøm, der kræver sensationer og nyheder, så der ikke altid bliver der 
plads til nuancerne i redigeringen. Det lærer politikerne én ting: Det gælder om at 
følge med udviklingen, promovere sig på skærmen og vise resultater. 
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Vi forestiller os to nutidige politikere. Den ene er fuld af visioner, men fungerer bare 
ikke foran et kamara. Den anden toner konstant frem på skærmen til fodboldkampe 
og på fisketure med konen, og slynger kække bemærkninger ud ved hver en lejlig-
hed. Hvem ville du helst have som en af de 179 repræsentanter i Folketinget...? 

 
Hvad fyrsten gør er altid det rigtige... 
Hvorvidt en fyrste skal stå ved sit ord, hedder afsnittet, som den italienske historiker, 
statsmand og forfatter, Niccolò Machiavelli (1469-1527) har skrevet i sit hovedværk 
"Fyrsten" (Udgivet 1532), - før medierevolutionen. Og svaret er nej, fyrsten må "... 
vende sig som vinden". 

 
Der er så stor forskel mellem hvad der gøres og hvad der burde gøres, at "..et 
menneske der kun vil det gode, må gå under blandt de mange, der ikke er gode." 

 
"Således må fyrsten synes at være mild, tro, menneskelig, retskaffen og gudfrygtig; 
men han må være i stand til om fornødent at slå om i det modsatte." 

 
"Enhver kan se, hvad en fyrste synes at være, men kun få kommer i berøring med 
hans sande væsen..." og eftersom de få der ser sandheden er i mindretal tør de ikke 
stille sig op mod flertallet, pøblen, der "lader sig bestikke af skinnet og udfaldet." 
"En fyrste behø-ver kun at sejre og bevare sine erobringer, for at hans metoder altid 
vil blive anset for hæder-lige og roses af enhver." 
Der er dyrenes og menneskenes våben, henholdsvis lovens og magtens, og en fyrste 
må forstå at benytte sig af begge, mener Machiavelli. Af dyrenes egenskaber bør han 
både benytte sig af rævens og løvens. Man skal både være snu, for at undgå at gå i en 
fælde, og man må skræmme ulvene. Machiavellis budskaber passer snildt ind i et 
fjernsyn, sikken en skam at hans datids enevældige ikke havde en fjernsynsstation. 
Det ville have gjort hans filosofi meget lettere at realisere. 

 
Politisk magt - hvem ønsker det? 
Forfatteren og systemkritikeren Václav Havel (1936-), der siden 1990 har været 
præsident i Tjekkoslovakiet (og i dag er det i Tjekkiet) holdt i 1991 en tale på 
Københavns Universitet, hvor han gav tre mulige svar på spørgsmålet "Hvorfor 
længes mennesker egentlig efter politisk magt, og hvorfor giver de - når de har den - 
så nødig afkald på denne magt?" 

 
De har har forestillinger om en bedre samfundsorden, de har en længsel efter selv-
bekræftelsen i at forme verdnen omkring dem, og de nyder de medfølgende privilegi-
er, fortæller Havel. 

 
Selv opfatter Havel sit ophold i sit politiske embede "... som et udtryk for ansvarlig-
hed over for helheden, for sans og pligt, og endog som et offer i sin art", men 
mistænker samtidig sig selv for for, at det ligeså meget drejer sig "om en uerkendt 
længsel efter at bekræfte mig selv i, at jeg betyder noget..." 

 



Bilag 2: Elevstile  222 
 

Han synes, det er interessant at iagttage, hvordan folk som han, der tidligere stærkt 
har kritiseret de mange privilegier magt fører med sig. "Ubevidst begynder vi nemlig 
til tider helt betænkeligt at ligne vores fordømmelsesværdige forgængere. Det går os 
på, det irriterer os, men vi finder ud af, at vi simpelthen ikke er i stand til eller ikke 
kan værge os mod det." 

 
Havel giver en lang række eksempler på ting, der nødvendiggør, at han ikke selv skal 
gøre dem, som fx selv at lave mad til prominente gæster, "... men hvor slutter logik-
ken og den objektive nødvendighed, og hvor begynder undskyldningerne?" 

 
Politik kræver særligt rene mennesker påstår Havel, fordi det er så let at svine sig 
moralsk til i det. Politik "...stiller forøgede krav til den moralske sans, til evnen at 
leve sig ind i andres sjæl, til sans for mådehold, for ydmyghed. Det er en bekræftigel-
se for særligt be-skedne mennesker... som ikke lader sig bedrage." 

 
Seertallene bestemmer dagsordenen 
Machiavellis beskrivelse af en leder er yderst uholdbar efter min demokratiske og 
sandhedssøgende overbevisning. Udadtil skal han synes perfekt, ja næsten udødelig, 
og må ikke vise menneskelige tegn på svaghed. Jeg synes det er en svaghed ikke at 
kunne indrømme, at en leder ligesom alle andre kan fejle. Men det er sørgeligt, at en 
politiker efter Ms opskrift ville have gode chancer for at blive populær på dagens 
mediescene, kritikere ville kunne komme til orde, men det er jo det demokratiske 
flertal, der bestemmer i dette land. Interessen ligger ikke ved kritikken, den findes i 
historien og seertallene. 

 
Samtidig mener jeg dog, at Havel overreagerer ved at bekymre sig, om det er accep-
tabelt at en statsmand har en kok til at lave mad til sine gæster. Alligevel forstår jeg 
godt hans frygt for pludselig at føre et virkelighedsfjernt liv i et land, hvor der er så 
store sociale forskelle som i hans. Men i fx Danmark er der jo mange, der har privile-
gier før de bliver politikere, samtidig med de har vænnet sig til det politiske liv, mens 
Havel blev smidt ind i det politiske liv i 1989. 

 
Stadigvæk skal der dog en del til før man "ikke længere ved, hvor meget en spor-
vogns-billet eller smør koster, hvordan man laver kaffe, kører bil, eller hvordan man 
telefonerer." Hans angst skyldes hans lands historie, idet "...jeg befinder mig... på 
tærsklen til netop den kommunistiske overklasseverden, jeg hele livet har kritiseret." 

 
Visioner eller valgflæsk 
Men jeg er enig i, at politik stiller øgede krav til moralen, og erfaringerne siger jo 
desværre at det er meget få der har disse evner. Se bare på rigsretsagen mod Erik 
Ninn-Hansen, hemmeligholdelsen af Thule-sagen osv. Jeg mener at politikerne er for 
fikserede på genvalg, så de bare skal tage sig bedst ud indtil næste valg. Visionerne 
afløses af tvivlsom moral og valgflæsk. 

 
Man kan sige, at det er demokratiets og mediernes bivirkning. Medierne der har så 
stor en magt og tit fordummer, forenkler og vinkler så det passer ind i en illusorisk 
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virkelighed. Se bare Brent Spar-sagen. Greenpeace fik gennem mediernes ensidige 
dækning af sænkningen af en olieboreplatform gennemtrumfet en beslutning om at 
bugsere en udtjent platform ind på land frem for at sænke den. En manøvre der havde 
en stor risiko for at lave en meget større katastrofe. Men historien var jo god, det var 
enden bare ikke: Greenpeace vandt - miljøet tabte. 

 
En ideel politikers egenskaber 
I realiteternes verden bør en god politiker have medietække. Men ligeså meget er det 
en kvalitet ved en politiker at kunne se en sag fra mange sider og ikke mindst bag 
mediernes fordrejninger. Endvidere skal han turde sige sin mening, og ikke blot 
cykle fra Århus til Odder for at protestere mod atomprøvesprængninger. Hvis han 
mener, at Frankrig er galt på den, skal han hellere henvende sig til Jacques Chirac 
fremfor at stille op til et show som en populistisk klovn. Dybest set er 
folkeprotesterne jo ikke mindst henvendt til politikerne selv, der ikke handler. 
 
En politiker skal turde sige sin mening, også når den ikke er populær, samtidig med 
at han så også skal indrømme det, når han tager fejl. For det gør han. En politiker er 
et menneske som alle andre, men som blot har fået en ekstraordinær opgave. Det må 
han aldrig glemme. Han er selv en del af det samfund, han bestemmer i. Han skal 
ikke sætte sig udenfor det. Der er intet galt i at rykke politik ud fra Christiansborg og 
være andet end et talende jakkesæt, men vi bør være opmærksomme på ikke at ofre 
saglighed, grundighed og moral for gøgl. 

 
Der skal tænkes videre end til næste valg, og politikeren bør færdes i det liv, der 
findes udenfor Christiansborg eller Det hvide hus eller hvor i verden han befindes 
sig. Og det ikke blot på et plejehjem, mens kameraerne ruller. Det er også noget så 
basalt som altid at kende prisen på et halvt pund smør. 

 
Selverkendelsen beviser den gode moral 
Det er vigtigt at bevare et overblik, men man må ikke glemme, at der bag tallene i 
statistikkerne befinder sig mennesker af kød og blod som ham selv, følelser og 
tanker, godt og ondt. Politik er økonomi, men efter min overbevisning, må menne-
sker i statistikkerne, os, aldrig ofres for noget så banalt som penge. 
En politiker skal kunne sætte sig ind i andre menneskers situation, og de skal have 
visioner om at forbedre og ville det bedste. Privilegierne er en del af det politiske liv, 
og man skal da nyde, at man har dem. Men det skal være visionerne, der trækker. 
Man er jordisk og nyder da selvfølgelig luksus, men så længe man blot er bevidst om 
sin situation og sin opgave tror jeg, det går. Havel behøver ikke være bange. Han er 
jo et menneske, men et menneske med en utrolig selverkendelse. Og jeg mener ikke 
problemerne ligger i, om man nyder at have en stor ministerbil. 

 
For meget Beverly Hills og for lidt P1 
Mit indgangsspørgsmål er noget paradoksalt. Populisten repræsenterer jo i højere 
grad sine vælgere, gennemsnitsvælgeren fra alle statistikkerne i hvert fald, godt nok 
på baggrund af firkantede oplysninger, men hvis en, der er knap så kæk, bare kører 
sit eget løb, hvem repræsenterer han så. Sig selv eller sine vælgere? 
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Vi har valgt et repræsentativt demokrati, og ikke Lenin og et mindretalsdiktatur af 
"de rigtige meninger". Men hvis politikernes vilkår blev forbedret, så vi kunne lade 
dem skabe løsninger, fremfor at svine hinanden, kunne vi lade dem passe deres 
arbejde. Journalisten er demokratiets vagthund og medierne i sig selv er der jo heller 
ikke noget galt i. Problemet er blot, som en kultursociolog har udtalt: Nutidens unge 
ser for meget Beverly Hills og Elevatoren og læser for lidt Weekendavisen og lytter 
for lidt til P1. 

 
For at hjælpe på politikernes moral må vi også forbedre journalisternes. 

 
 

Elev nr. 6 - Rikke Lene 

1.g 1993. Skraldehestene og min far 
Håndskrevet opgave 

 
Skraldehestene og min far 
 
Det er ikke svært at forestille sig manden overfor mig som en lille lyshovet dreng, 
der sidder og trykker den lidt spidse næse flad  mod ruden i hans barneværelse 
engang i 50'erne. For mandens øjne lyser af barnlig fryd, når han mindes de mange 
morgener, han stod alt for tidligt op ifølge hans mor, for at kigge ud ad vinduet fra 
det lille rækkehus i vanløse, og se om skraldemændene var gået igang med det tideli-
ge morgenarbejde nede på Søgården. Her ventede 16 store bryggerheste på at blive 
gjort istand til den lange tur igennem Københavns gader for at samle affald op fra 
den foregående uge. 

 
Nok var sengen varm, men tanken om de store bløde dyr lokkede alligevel, og endnu 
en morgen stod han præcis kl. 6.05 parat til at hjælpe til, hvor det skulle være, bare 
han fik lov at strigle et af de dejlige dyr. 
 
Det var mørkt i stalden og lugten af salmiak rev ubehageligt i næseborene, og til tider 
var skraldemændene lidt morgengnavne. 
 
Men lagde han hovedet mod et af de store dyr, kunne han mærke dets kropsvarme 
som en bølge af tryghed, og når han stod der, var det så selvfølgeligt, at han havde 
forladt den varme seng en times tid før. 
 
Det bedste var nu alligevel aftnerne, så var der ligesom mere ro over hele Søgården, 
hestene vidste at denne dags arbejde var forbi og skraldemændene var nu mere lysti-
ge end de var morgengnavne. Og så var Martin og hans kone der selvfølgelig også. 
Martin var vognmand og altid så rar mod dyrene. Han skældte ikke, og når skralde-
mændene var gået hjem, gik han og Martin og nussede om de trætte heste. Gav dem 
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havre og melasse og snakkede om dagens hendelser, indtil Martin gabte på sin egen 
stilfærdige måde. Så var det tid til at vende tilbage til rækkehuset og den vidunderlig-
ste udsigt i Vanløse. 
 
Inden han gik i seng, hørte han Martins tunge skridt, og så blev  lyset slukket, og alt 
var mørkt på Søgården. 
 
Han vinkede, selvom han godt vidste, at Martin aldrig så det. Det var måske mere for 
at markere, at han kendte manden med de 16 store bryggerheste, og at imorgen ville 
han endnu engang stå op med solen og blive fyldt med den velkendte glæde ved 
synet af den gamle gård. 
Glæden er der stadig, og smilehullerne afslører hurtigt, at mindet om gården tydeligt 
dukker op hos den nu 47 årige mand, og fra egne effaringer ved jeg da også, at 
øjnene glimter og smilet bryder frem, når en hestevogn en sjælden gang passerer 
vores by. 

 
 

2.g 1994. Kvinden i dag 
EDB-skrevet opgave 

 
Kvinden idag. 

 
Kvinden, den dejlige unge kvinde, hun er her også idag.  Hun sidder på en cafe bøjet 
over sit eget spejlbillede. Nej, det er ikke et spejl, men en avis. 
I avisen er historien. Historien om statuen/kvinden der blev undertykt af sin egen 
skønhed, om kvinden som aldrig fik lov at vise, hvad der gemte sig bag den smukke 
facade, om kvinden som aldrig fik lov til at mærke verden. 
Kvinden fra idag har læst den sidste linie af historien, papiret rasler, hendes hænder 
ryster. Hun er rørt, rørt over at nogle forstår; men samtidig også bange, bange for at 
hun er blevet røbet. 
Hendes øjne  leder efter den sætning, som ramte hende mest, fordi den både klargjor-
de og blottede hendes følelser. Hun finder den midt i novellen: "De skubber mig bort 
med deres beundring". 

 
Hun smiler bittert. Det er præcis, hvad der skete sidste lørdag. Hun kom gående med 
sine veninder til det lokale discotek; de grinede og pjattede, og i døråbningen var der 
en mand, som råbte "hey Beauty" efter hende. Det var helt uskyldigt, bare ment som 
en kompliment; men han havde skubbet hende bort. Ved at vise sin beundring så 
direkte, havde han gjort dem ulige, ophøjet hende fra resten af selskabet. Han havde 
sat hende i bås, og hun forblev der resten af aftenen, for det er trods alt lettest ikke at 
træde ud af båsen, at beholde etiketten som skjuler følelserne bag. 
Hun går ellers ikke tit på discotek; de er ligesom gallerier synes hun; kunstværker 
bliver beskuet, og hun kan ikke lide sin plads i galleriet. 
Men veninderne lader til at more sig, og hun vil gerne følge trop. 
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Det værste er ikke, hvis folk, hun ikke kender, trækker sig væk for at beundre på 
afstand. Det værste er, hvis veninderne overtager omgivelsernes beundring, og i løbet 
af aftenen glemmer, at hun er andet end bare smuk. Hvis dèt sker, er det for svært at 
strække armene ud og bede om hjælp. Så hellere blive omme bag sløret hvor der kun 
er hendes egen ensomhed at slås med. 
Tit brænder hun for at løfte sløret; men hun tør ikke. Hun er bange for de andres 
latter, når de ser, at hun ikke er fuldendt. Hun er bange for, at de vil synes, hun har 
udgivet sig for at være noget, hun ikke er. Men det er jo dem, der siger, at hun er 
smuk - ikke hende. 
Hun er deres "idol", deres offer. 

 
Alle mennesker har brug for et "idol". En "lykkelighedsmodel" til at minde dem om, 
at lykken eksisterer, og samtidig også til at undskylde at de ikke selv er fuldstændigt 
lykkelige, da de jo ikke besidder de samme egenskaber. 
Den dejlige unge kvinde har også et "idol". Det er kvinden i den spraglede dragt, 
hende der snakker og ler med alle mændene. Hun får deres opmærksomhed, ikke 
fordi hun er smuk; men fordi hun smiler, smiler så folk tvinges til at smile igen, lever 
så folk er nødt til at leve med; og folk vil så gerne leve, så de bliver hos hénde. 
Den dejlige unge kvinde får også mændenes opmærksomhed. Idet hun træder ind i 
lokalet, løfter alle hovederne, nikker indforstået til hinanden, som vil de sikre sig, at 
sådan ser hun ud, hun der er så dejlig. Derefter drejer de alle hovederne for at 
vurdere menneskene uden slør. 
 
Nogle gange får kvinden dårlig samvittighed. Når veninderne er på sultekur for at 
blive slankere og mere attraktive, virker det så banalt at være ulykkelig over sin egen 
skønhed. 
Andre gange føler hun sig fuldt ud berettiget til at rase over folks komplimenter. Hun 
føler sig ydmyget og passiviseret af dem. Folks beundrende blikke lægger sig som et 
tyk dyne over hende og gør hende ude af stand til at vise sin personlighed, ude af 
stand til at trække vejret og leve ligesom og sammen med alle andre. 
Idet de ophøjer hende, gør de hende fejlfri og dermed nægter de hende også en 
personlighed. Derfor vil de i sidst ende nedvurdere hende og opfatte hende som en 
gestand istedet for et menneske. 
En sådan opførsel er kun acceptabel over for kvinder og derfor føler hun sig diskri-
mineret på grund af sit køn. 
Hun føler sig også diskrimineret på grund af sin skønhed, og det er det, der gør 
hendes situation så absurd. For det er tabu at sige, at man bliver diskrimineret på 
grund af en egenskab. 
Fordi hendes situation er så absurd, taler hun aldrig om den og har derfor heller 
aldrig fået sat ord på de følelser, hun indtil nu troede, var forbudte eller i hvert fald 
uforståelige. 
 
Ved et tilfælde lå avisen på hendes cafebord, og tilfældigt strejfede hendes øjne 
novellen, som sort på hvidt satte ord på det forbudte. 
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Hun læser historien igen; hun vil finde et svar eller rettere en redning; men hun må 
lede forgæves, for den dejlige kvinde i historien bliver ikke reddet: hun falder om og 
knuses, fordi fodstykket ikke var indrettet til en figur med udstrakte arme. 
Fodstykket var formet af omverdenen, og omverdenen ønskede at hun skulle være 
perfekt. Den, der står med udstrakte arme og beder om hjælp, er ikke perfekt, og den 
der løfter sløret og viser personlighed, er heller ikke perfekt, for ingen person er 
fejlfri. 
 
Kvinden af idag lægger avisen fra sig og kigger op, da en mand henvender sig til 
hende. Han vil overbevise hende om at et kønt hoved som hendes ikke bør bryde 
hjernen med tunge avisartikler. 
Kvinden rejser sig laver og en grimasse, der forvrænger hendes kønne ansigt. Hun 
går så hen mod døren og forlader den tomme cafe. 

 
Tilbage står kun manden, der troede, han vidste alt om "kvinden". 

 
 

3.g 1995. Slangen 
EDB-skrevet opgave 

 
Slangen 

 
Billedet "syndefaldet og uddrivelsen af paradiset" er fra Renæsancen. Den berømte 
maler Michelangelo har valgt at skildre den sidste del af  skabelsesberetningen, hvor 
Eva ikke kan stå for fristelsen og tager imod æblet d.v.s. syndefaldet. Samtidig 
beskriver han også den følgende uddrivelse af paradisets have, som er forårsaget af 
Evas handling. Han bruger træet til at dele billedet i to, og derme fortæller han 2 
(adskilte) historiet, som vi p.g.a. vores fælles historie eller "referenceramme" ved 
hører sammen. Til venstre for træet befinder Eva sig liggende afslappet og tager 
imod æblet. Hun ligger i en stilling, der tydeliggør hendes kvindelige former; men 
som samtidig tildækker hendes skød. Dette kunne tyde på, at hun er bevidst om sin 
egen seksualitet. Adam befinder sig derimod stående og anspændt. Det ser ud som 
om, han prøver at beskytte Eva mod fristelsen snarere end selv at få del i den. Hans 
køn er fuldstændigt utildækket, og intet tyder på, at han er bevidst om sin egen 
seksualitet; han står faktisk med penis lige ud for Evas hoved.  
Til højre for træet bliver Adam og Eva drevet ud af paradisets have. Igen er det 
Adam, der beskytter Eva mod faren. I dette tilfælde er faren skytsengelen Gabriel, 
der på Guds befaling (øverst i billedet ses Guds hånd) driver menneskene ud af 
paradisets have. 
Evas køn er ikke tildækket; dog går hun med armene beskyttende foran brystet. Det 
vigtigste element i billedet, og det som Michelangelo skildrer anderledes end biblens 
skabelsesberetning, er det, jeg endnu ikke har omtalt - nemlig slangens udformning 
som en kvinde! Eller kvindens udformning som en slange! 
På denne måde skildrer Michelangelo kvinden og slangen som værende identiske. 
Derved ændrer han ikke på biblens skabelsesberetning; han tydeliggør blot myten om 
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kvinden som den, der lokker (slangen) og samtidig som den, der ikke kan modstå 
fristelsen, d.v.s. den svage (Eva). Hvis man vil gå til yderligheder, kan man 
argumentere for, at der finder en sammensværgelse sted mellem Eva og slangen. Det 
er ikke æblet, som er i focus, men derimod Evas og slangens berøring og øjen-
kontakt, som Michelangelo har valgt at fremhæve. Adam kommer derved til at stå 
som den uvidende og uskyldige! 
 
Pointen er, at kvinden fremstår som den lokkende - bevidst om sin egen seksualitet, 
den der symboliserer drifterne d.v.s. den syndige, og manden fremstår som den 
uskyldige, der ikke er bevidst om sin seksualitet, og det er derfor kvinden, der lokker 
manden til at lade  sig styre af drifterne - at synde. 
Billedet er som skrevet fra Renæsancen, og Michelangelos tolkning af skabelses-
beretningen skildrer datidens syn på kvinden. 
 
På Richard Avdeons fotografi fra 1981 optræder kvinden og slangen igen sammen. 
Der er gået omkring 400 år, og i disse har videnskabsmænd med Darwin i spidsen 
nået at forkaste biblens skabelsesberetning og overbevise flertallet om, at vi ned-
stammer- fra dyrene. Med Freud kom endelig forståelsen for, at drifterne også tilhø-
rer mennesket, og ikke bør forstås som noget syndigt. Og som prikken over ièt gjorde 
rødstrømperne op med myten om den lokkende kvinde. Vores verdensbillede blev 
altså ændret fundamentalt og dog .... 

 
Avedons fotografi er i sort-hvide farver. På tværs af billedet ligger en smuk ung 
kvinde. Hendes eneste beklædning er et tykt armbånd. Hun hviler hovedet på 
hænderne og kigger lige ind i kamaraet. Hun er omsluttet af en slange, hvis krop 
dækker hendes skød, mens dens hoved hviler på hendes skulder, og dens tunge 
hvisker i hendes øre. 
Kvinden og slangen forbindes altså igen med erotik; dog ses de her i en anden 
sammenhæng. Kvinden er blevet den uskyldige. Hendes former er ikke nær så tyde-
lige, og hendes hud helt fin og glat, kvinden er ren ja måske næsten pige. Umiddel-
bart er hun den passive. 
Slangen optræder i mandeskikkelse, idet den symboliserer mandens lem. Manden er 
her den aktive; det er manden der dækker kvindens skød - ikke hende selv, og det er 
manden der er bevidst om sin egen seksualitet. Kvinden er blot objekt for mandens 
libido! 
Det umidelbare indtryk, er at manden lader sig styre af sine drifter, mens kvinden er 
ren og uskyldig - hun er blevet afseksualiseret. Adam og Eva har byttet roller. 
Sådan kunne billedet umiddelbart tolkes, da vores verdensbilled jo, takket være alle 
vores videnskabsmænd, har taget en drejning på 180 grader. Vores verdensbillede 
står pludselig på hovedet dinglende frit i luften. 
Men myter som skabelsesberetningen vil altid sidde begravet i mennesker. De er for 
abstraktet til, at konkret videnskab eller stærke holdninger (her hentyder jeg til 70 
èrnes kvindekamp) kan underminere dem. Derfor mener jeg, at myten om den 
lokkende kvinde stadig eksisterer om ikke andet så omformuleret. Hvor tit hører man 
ikke både mænd og kvinder udtrykke sig således, når en kvinde er blevet chikaneret: 
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"Hun kunne jo bare lade være med at gå i sådan en kort kjole".  Sådan en sætning 
høres selv  i ekstremer som voldtægtstilfælde. 
Den udtrykker en holdning, der klart ser kvinden som værende bevidst om sin egn 
seksualitet og dermed også lokkende. D.v.s. at hun selv vælger at blive chikaneret 
eller endda voldtaget. 
Vores verdensbillede, der dingler så "frit" i luften, har altså stadig rødder ned til 
myterne, og hvis jeg går bag om kamaraet sammen med Avedon, er det et ganske 
andet perspektiv, der viser sig for mine øjne. I Avedons fotografi eksisterer myten 
om den lokkende kvinde også. 
For det første vælger han at lægge hende i en sådan stilling, at hendes former 
kommer fuldt ud til deres ret; bare forestillingen om en mand i den stilling virker jo 
fuldstændigt absurd. Hendes kvindelighed er slået fast fra starten. Dernæst lader han 
ikke slangen dække maven. Maven er i focus midt i billedet som symbol på al kvin-
delig force, nemlig det skabende. 
Ej lader han hende være helt nøgen, men iklæder hende istedet et armbånd, der 
bryder med den naturlige og uskyldige nøgenhed og viser hendes bevidsthed om sin 
seksualitet. 
Det allermest rammende er hendes øjne, der kigger lokkende ind i kamaraet og 
udtrykker hendes tanker. De beder fotografen om opmærksomhed, og hvorfor skulle 
en nøgen kvinde, der ikke er bevidst om sin egen seksualitet, forlange opmærksom-
hed fra en mand? Kvinden på billedet er helt klar over, at hun både lokker slangen og 
manden bag kamaraet. 
Vores verdensbillede, d.v.s. vores opfattelse af manden og kvinden og deres indbyr-
des relationer er altså stadig knyttet til skabelsesberetningen. Eftersom vi handler ud 
fra vores verdensbillede, agerer vi idag (lige meget om vi er kristne eller ej) ud fra 
skabelsesberetningens fortælling om kvinden som den lokkendene. Vi forbinder også 
stadig kombinationen af kvinden og slangen med erotik. Men da sex ikke længere er 
tabu, har manden nu overtaget slangerollen og er blevet den synligt aktive. Derved 
forbindes slangen idag snarere med mandens lem end med kvindes drifter. 

 
 

Elev nr. 7 - Malene P.  

1.g 1993. ”Forbrug” 
Håndskrevet opgave 

 
"Forbrug" 

(Det nye udkast) 
 

Vi var taget afsted om eftermiddagen i to biler, Irene og Kåre i Mascotten og Poul og 
jeg i vores. På vejen var vi stoppet ved en købmand. Irene og jeg pjattede lidt, mens 
fyrerne gik direkte til sprutten. Irene er virkelig sød. Vi har været veninder i snart 4 
år, og jeg synes, det er dejligt, at hun har fundet Kåre, det virker, som hun virkelig 
kan li' ham, med hende plejer det altid at være en  gangs knald eller en-uges-forhold. 
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Denne gang har det allerede varet 2 måneder, måske er der håb om, at hun nu er 
faldet til ro. Jeg må da også indrømme, at Kåre er sød, og selvom vi er gode veninder 
og ikke lader fyre komme imellem os, så har jeg da været lidt jauloux på hende, fordi 
Kåre behandler hende så godt. Nu skal jeg ikke klage formeget, for jeg har Poul, som 
jeg mødte for et år siden, men vi har altså kun kommet sammen fast i 5 måneder. Her 
i den sidste måned, har der været lidt gnidninger mellem Poul og jeg, og bla. også 
derfor tog vi på denne tur, i håb om at vores forhold kunne blive rystet på plads. 
 
Senere på aftenen, efter maden, tog vi ned og badede. Jeg kunne mærke sprutten i 
kroppen, og mens vi svømmede rundt, gned jeg mig "næsten ubevidst" op af Kåre. 
Da vi kom tilbage, begyndt Irene og Poul en diskussion om børn, mens jeg dansede, 
måske lidt for tæt, med Kåre, og uden selv at kunne styre det, kyssede jeg ham. Jeg 
fortrød med det sammen, men sagde alligevel, at han kyssede godt. Det er virkelig et 
problem, jeg har, når jeg drikker, mine følelser løber løbsk. Nu håbede jeg bare, at 
ingen havde set det. 
 
Kort efter var Poul træt og gik i seng, jeg fulgte efter for at undgå flere ulykker, Kåre 
og Irene blev oppe for at diskutere "erobringer" en stor betydning for Irene. 
 
Da jeg næste morgen vågnede, var Poul ikke i sengen, og i stuen lå Kåre på gulvet. 
Jeg var ikke dum og regnede hurtigt ud, hvor Poul var. Jeg huskede kysset med Kåre, 
mon det var en straf? Kunne Poul lide Irene, eller var det bare hævn, havde Irene 
følelser for Poul, eller var han bare endnu en "erobring"? Jeg gik ud på terrassen, 
satte mig på en sten og lod tårerne løbe. 
 
Mit forbrug af alkohol og mine bivirkninger er stemt, men deres forbrug af hinanden 
og vores reaktioner er værre. 

 
 

2.g 1994. 7-9-13, Snip, Snap, Snude 
EDB-skrevet opgave 

 
7-9-13, SNIP, SNAP, SNUDE. 

 
Ja, så er jeg på den igen. Det er nu 3. gang, jeg skriver om emnet eventyr. Jeg har ialt 
7 uger, jeg kan benytte, men jeg sidder med mindst 9 spændende eventyr. Hva' kan 
jeg gøre? 
 
Nu er det jo nok du tænker, hvad er det for noget vrøvl at skrive. Og du har ret, det er 
en smule vrøvlet, men det bringer faktisk noget relevant frem, ihverfald for eventyre-
ne. Det heldige er nu, at det lige præcis er mit emne idag, altså karakteristiske ting i 
eventyr. 
 
I et rigtigt eventyr vil ét af disse magiske tal 3-5-7-9-13 dukke op mindst én gang, 
hvis ikke, så drop tanken om eventyr, for så er det ikke sådan et. Som regel vil det 
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være lykketallet 3, der medvirker, men de andre er lige så mulige. En anden yderst 
væsentlig ting for eventyr er begyndelsen, som næsten altid lyder: "Der var engang", 
og for ikke at glemme slutningen, som er en mellemting mellem snip, snap, snude, og 
"de levede lykkeligt". 
Men nu lidt historie, tilbage til dengang eventyrene opstod. 

 
DRØMMEN AT DRØMME 

 
Der var engang for længe siden, hvor der var masser af grusomhed og barskhed. 
Dengang var eventyr derfor en fantastisk "opfindelse", med dem kunne man 
fantasere sig langt væk fra virkligheden og bruge dem som en slags drømmeverden. 
Folk fortalte historierne fra mund til mund, fra generation til generation. 
Historierne fløj over grænserne fra land til land og spredtes til hele verden. Da det nu 
var folk, der havde opfundet dem, fik de selvfølgelig navnet folkeeventyr. Idag 
findes der også kunsteventyr, som er, som det næsten selv siger, eventyr skrevet af en 
kunstner. Et sådan eksempel kunne være "Den Grimme Ælling", som er skrevet af 
H.C. Andersen, et eventyr som kun kan anbefales at læse. 
 

PRINDS HVIDBJØRN - ET 
FOLKEEVENTYR 

 
Men nu er det altså ikke "Den Grimme Ælling", det drejer sig om. Istedet skal folke-
eventyret "Prinds Hvidbjørn" have æren. 
Det er en historie om en prins, som er blevet forvandlet til en bjørn, og kun om natten 
ses hans "prinse-jeg". Forbindelsen kan kun ophæves, hvis en prinsesse bor hos ham 
i 7 år. Bjørnen løber hver dag til kongeslottet, og hver dag beder kongen hans 3 døtre 
jage den væk. Den 3. gang lykkedes det bjørnen at få den yngste datter med sig.  
Hun skal love ikke at tænde lys om natten, da hun ikke må se ham som prins før efter 
de 7 år. 
Efter 6 år bryder hun løftet, og de må skilles. Prinsessen opsøger nu prinsens 3 
søstre, som hver giver hende en ting, som kan hjælpe hende til at få prinsen igen. Det 
lykkes prinsessen at narre heksen, som prinsen nu er hos, og heksen falder død om. 
Forbindelsen ophæves, og de lever lykkeligt til deres dages ende på heksens slot. 

 
OPLEVELSEN AF EVENTYR 

 
Hvordan kan det så være, at en historie som denne både er god for børn og for 
voksne. Jo det skal jeg sige dig. Alle husker, dengang da mor eller bedstemor læste 
højt, inden der skulle soves. Mindet om prinserne og prinsesserne, og husker spæn-
dingen stige når prinsen blev jagtet, kuldegysningerne og glæden, når de fik 
hinanden til sidst. 
Jeg tror jeg har ret, når jeg siger, at det er sådan, et barn vil opleve et eventyr. Det vil 
voksne forhåbentlig også, men der er altså mere end det. Inde i ethvert eventyr vil 
der altid være gemt noget dybere, som gerne skulle være lærerigt. 
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For at du nu som læser ikke skal tro, at jeg er fuld af løgn, vil vil jeg vise dig  dig et 
lille bevis. 

 
MERE END BARE EVENTYR 

 
De to vigtigste spørgsmål er: " Hvad gør det til mere end bare eventyr", og "hvad kan 
man lære af det"? 
 
For bare at forstå lidt, kan man sammenligne med virkeligheden. Et eventyrs hand-
lingsforløb er noget i retning af trygt liv - prøvelser i livet - lykkeligt liv, nøjagtig 
som i det virkelige liv. Ikke mange fødes som lykkelige. Alle skal ud og opleve, 
mærke modgang - for til sidst at finde sin plads. 
"Prinds Hvidbjørn" viser netop dette. Prinsessen kastes ud i det vilde liv, væk fra 
barndomshjemmets tryghed. Hun mærker modgang efter modgang, men til sidst får 
hun selvfølgelig sin prins. 
Jeg kan også sige det med andre ord. Prinsessen er kommet til det tidspunkt i livet, 
hvor hun skal sige farvel til barnesindet og byde velkommen til  voksensindet. Fade-
ren er den, der hjælper hende ud, mens forbindelsen er den, der forhindrer hende i at 
få, hvad hun vil have. Prinsessen står midt imellem det at være barn og voksen. Det 
er så nu, hun skal bevise, at hun kan stå på egne ben. 
Hun beviser dette ved ikke bare at give op, hun kæmper videre også selvom de skil-
les. Hun bliver dog også hjulpet lidt på vej af prinsens 3 søstre, men det er hende 
selv, der tager kampen op mod forbandelsen og heksen. Det er derved hende selv, der 
overvinder det onde. 

 
 

PRINSEN OG HEKSEN. 
 

Men hvor står prinsen og heksen henne? Altså bjørneudseende er det, der forhindrer 
de to i at blive fuldt ud lykkelige. Men egentlig er det jo heksen, som er skyld i, at 
han ser ud, som han gør. Heksen er som en moder i det her spil. Prinsen ønsker også 
at løsrive sig, men heksen vil ikke slippe ham, nøjagtig som en moder ikke ønsker at 
slippe sit barn. Men selvom heksen nu ser ud til at være den onde, så gør hun faktisk 
også noget godt. Hun giver nemlig prinsen en chance for at se, om prinsessen er 
tålmodig og troværdig. Det er hun heldigvis, og med deres store kærlighed og ivrig-
hed efter hinanden, lykkedes det dem at trodse alle forhindringerne og få hinanden. 
Det vil sige, at med en stor håndfuld kærlighed og tålmodighed så skal det hele nok 
gå. Det gælder bare om aldrig at give op, og ikke lade "småforhindringerne " gå i 
vejen for ens liv. 
Netop denne sætning kunne være det lærerige i "Prinds Hvidbjørn". Og her er svaret 
så, at bare det man lærer, gør det til mere end bare eventyr. Men også de "skjulte" 
personer som f.eks. moderen i heksen, eller det, at det ikke kun handler om at få 
hinanden, men istedet det at blive selvstændig. Det må siges at være et bevis på, at 
man kan grave dybere. 

NÅR ENDEN ER GOD... 
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Nu synes jeg, at jeg er kommet dertil, hvor jeg vil slutte for denne gang. Men husk, at 
selvom du måske ikke ønsker at opfatte eventyret på denne måde, så vil der alligevel 
altid være en god og underholdende historie i et eventyr, og det gælder både for børn 
og voksne. 
Og nu for at slutte på rigtig "eventyrmanér": Snip, snap, snude, nu er historien ude. 

 
 

3.g 1995. Slangen 
Håndskrevet opgave 

 
SLANGEN 

 
"Slangen er symbol på det fristende, onde og listige. Den snor sig omkring og frister 
svage sjæle". 
 
Alle kender formentlig historien om Adam og Eva, den som Michelangelo skildrer i 
sit billede. Adam og Eva lever smukt og sorgfrit i Paradiset, men fristes af slangen på 
trods af deres tilfredhed. De spiser af Kundskabens træ og bryder derved deres løfte. 
Derfor må de udvises af Paradiset. 
Dette er jo kun en kort forklaring. I Michelangelos billede kan man grave noget 
dybere, ikke at forstå at handlingen ændres, men hans billede er utrolig detaljeret. 
 
Michelangelo har delt billedet op i 3 dele med 3 handlinger. Den første er fristelsen 
og syndefaldet, derefter den vigtigste faktor som er slangen, og tilsidst selve uddri-
velsen. Man kan lade blikket glide fra venstre mod højre, ligesom når man læser en 
bog. Jo længere blikket bevæger sig mod højre, jo mere af historien får man. 
 
På den første side ses altså Adam og Eva tæt omsluttet af Paradisets trygge natur. 
Adam er øverst helt hyldet ind i de grønne grene, som laver et beskytte skjold 
omkring ham. Eva sidder på stenene lidt under Adam. Også hun er omgivet af noget 
beskyttende, som denne gang er stenene. Begge giver et indtryk af, at Paradiset er 
noget omsluttende trygt. Farverne giver samtidig en dejlig stærk og varm fornemmel-
se. Den grønne og brune farve indhylder de to mennesker i en varm og tryg atmosfæ-
re. 
 
Lader man blikket glide lidt videre mod højre, mødes det af slangen. Fristende 
rækker den sin arm ned mod Eva, som gengælder ved at række sin arm mod  slangen. 
Også Adam har sine arme i retning imod slangens fristende bud. I midten, hvor slan-
gen er placeret som blikfang, snor den sig listigt op ad træet. Slangen er her kædet 
sammen med en kvinde. 
Kroppen er som en slange, mens hoved og overkrop er en kvindes. Ser man godt 
efter,  er slangens hoved en del af kvindens skulderblad. Når han skildrer den på den 
måde,  
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lever den helt op til, hvad man normalt forbinder med en slange. Den har en kvindes 
snedige og fristende egenskaber - altså en giftig sag, som er svær at modstå. Og mod-
ståelsen er jo netop problemet. Hvis man en sidste gang lader blikket vandre mod 
højre, så når man til tredje og sidste "akt". 
 
Tæt på slangen ses englen, der med sin arm og sit sværd, tvinger Adam og Eva ud af 
Paradiset. Adam prøver at afværge englens sværd ved at beskytte sig med armene. 
Eva derimod går helt krympet sammen, skræmt, med armene helt ind til kroppen. 
Hun er angstfyldt, men måske også en smule flov over sin handling. 
Hvis man ser på dette billede i forhold til handling nr. 1., så  er baggrunden nu helt 
anderledes. Før var der fyldt med omsluttende natur, nu er der ingenting. Baggrunden 
er tom og ubeskyttende, og de to mennesker er blottet for alt. Farverne er også foran-
dret. De er ikke længere varme og rare, nu er de kolde og grå fyldt af tomhed. 
 
Løftes blikket op, dvs så man prøver at se billedet lidt fra oven. Her kan man få en 
fornemelse af opbygningen. Billedet er som sagt aflangt med tre handlinger, hvor 
slangen er sat i midten. Adam og Eva er på hver sin side af billedet, og på begge 
sider er deres arme strakt frem eller væk fra slangen. Dette danner en trekantet 
opbygning. Armene har også som funktion at bringe handlingen videre. Vi slipper i 
handlingen på noget tidspunkt, da det hele er forbundet via armene. 
Øverst og nederst på billedet er der lavet en afgrænsning ved hjælp af søjler. På 
midten deles billedet op af "mødet" mellem himlen og jorden. Dette giver et tilpas 
afgrænset overblik over selve billedet. 
Mihelangelo leger i sit billede med farverne. Grundfarverne er de brune farver, som 
giver en fornemmelse af noget gammelt. Det understreger han igen ved at male 
revner. Der er et spil mellem de mørke og de lyse farver. Den mørke på venstre side 
giver os den varme og rare atmosfære, mens de lysere farver giver os det kolde og 
blottede indtryk. 
 
Slangen er sat helt centralt som blikfang. Som altid repræsenterer den det onde og 
fristende. Slangen er snigende og giftig, og med sin lumske væremåde lokker den 
Eva i fordærv. På forsiden fotografiet er slangen ligeledes "kædet" sammen med en 
kvinde, dog her i en mere moderne betydning. 
Slangen her repræsenterer ligeså det fristende, men her i en mere seksuelbetydning. 
Her ses det onde og fristende overfor det uskyldige og smukke. 
 
Billedet viser den smukke og nøgne kvinde, som ligger vandret gennem billedet, med 
slangen snoende omkring sig. 
Kvindens nøgne krop er omgivet af den fristende slange, som hvisler ind i hendes 
øre. Slangen er snoet omkring hendes mave, fortsætter forbi hendes "seksuelle 
punkt", for tilsidst at vikle sig ind mellem hendes ben. Billedet har en klar seksuel 
udstråling. "Pirringen" ligger i at vi godt ved hvad slangen dækker over, og vi ved 
også godt, hvad den repræsenterer, det udtrykkes bare indirekte. 
Slangen hvisler ind i øret forsøger at vække hendes lyster. Men hun modstår og 
udstråler istedet kølighed. Hun er upåvirket af slangens fristelser, hun stirrer blot 
koldt og ligegyldigt ud i luften. 
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Billedet er i sort hvidt, men på trods af det, er lyset alligevel lavet med nuancer. 
Kvindens hovede er helt til venstre i billedet, og det ligger oven på hænderne. Hele 
denne side af hende er oplyst af et hvidt lys. Som kontrast hertil er baggrunden taget 
med en mere mørk grå farve. Det er især omkring kvindens nedre del, der hvor 
slangen snor sig, at farven bliver mørkere. Der lægges en slags skygge, måske endnu 
engang for at "dække" kvindens seksuelle steder. Det at billedet er i sort hvidt, giver 
endnu en understregelse af den samme kølighed som kvinden også udsender. Billedet 
er sensuelt, en smule råt samtidig med at det blandes med en følelse af kølighed, og 
ligegyldighed. 
 
De to billeder viser, hvordan slangen og kvinden bruges på to forskellige måder, 
samtidig med at de har visse fællestræk. 
Slangen er symbol på det fristende, onde og snedige. Den snoer sig omkring, og den 
frister "svage" sjæle. I  Michelangelos skildring har slangen også en religiøs betyd-
ning. Den frister, og mennesket synder. 
I moderne tid er slangen blevet et sexsymbol, især hvis den sættes i forbindelse med 
kvinden. I nutiden er slangen et udtryk for det mandlige, samtidig med at den også 
repræsenterer alt det som Michelangelo skildrer. 
 
Men alt i alt, så får de to billeder til syvende og sidst samme hovedbetydning. 
"Fristelse og syndefald". 

 
 

Elev nr. 8 - Julie  

1.g 1993. Forbrug 
Håndskrevet opgave 

 
Forbrug 

 
På vej op til sommerhuset stoppede vi ved en lille købmand. Vi måtte jo have noget 
sprit. Poul og jeg kørte selvfølgelig i Poul's Morgan, og jeg kunne ikke lade være 
med at være lidt stolt. Faktisk var jeg slet ikke forelsket i Poul, men jeg syntes han så 
godt ud, og så kunne jeg godt lide disse week-ender sammen med ham, Kåre og 
Irene. Efter vi havde købt en masse whiskey, kørte vi op til sommerhuset, der lå nær 
vandet. 
 
Da vi havde spist aftensmad, blve Irene og jeg inde i huset, mens Kåre og Poul 
forsvandt ud på terrassen med whiskeyen. Irene og jeg snakkede om alt muligt, og 
jeg tænkte, at hun bare var en smadder god veninde. 
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Da drengene kom ind igen, sprang Irene op og forslog ivrigt, at nu skulle vi altså i 
vandet. Det syntes jeg var en dum idè, men efter svage protester fulgte jeg da med. 
Da vi kom derned smed vi alt tøjet og sprang i, det var faktisk ret dejligt. Jeg havde 
hele tiden syntes, at Kåre var sød, men nu hvor jeg  så ham i vandet, var det lige før 
jeg blev forelsket i ham. Men selvfølgelig kunne jeg godt opgive Kåre, for han var jo 
Irenes. 
 
Ude i vandet lagde jeg svagt hånden på hans lår, og håbede på at han forstod, at jeg 
var interesseret i ham. Da vi var kommet op i huset, og havde fået varmen ved 
pejsen, begyndte Poul at diskutere med Irene om et eller andet. Hvad det var er jeg 
ikke sikker på, for Kåre kom hen og tog min hånd. Vi gik ud på terrassen, hvor vi 
dansede dejlig tæt, og inden vi gik ind kyssede vi hinanden længe. Jeg kunne ikke 
lade være med at hviske til Kåre, at han kyssede godt, jeg havde nemlig på fornem-
melsen, at Irene aldrig fortalte ham sådan noget. 
Da vi kom ind igen, havde Irene fundet papir og blyant frem, hun ville have Kåre til 
at konkurrere med hende, og om noget så mærkeligt som antallet af sex-partnere. 
Poul var blevet lidt sur over, at Kåre og jeg var forsvundet ud på terrassen, så nu ville 
han i seng. Jeg turde ikke trodse ham og blive oppe, så jeg fulgte stille efter ham. 
 
Inde på værelset lagde vi os ned på sengen, og Poul begyndte at kysse mig. Det var 
også i orden, men da han ville i seng med mig, sagde jeg fra. Så blev han fornærmet 
og gik ud til de andre. Jeg var ret bange, det var første gang jeg havde trodset Poul. 
Og grunden var Kåre, han havde sat skub i mig. 
Efter dette gad jeg ikke gå ud til de andre, jeg havde bare lyst til at være alene. Det 
var en underlig fornemmelse, og jeg vidste ikke, om jeg skulle græde eller le. Selvom 
jeg faktisk ikke elskede Poul, håbede jeg, at han ville komme ind til mig senere. 
 
Men det gjorde han ikke! Og jeg må have sovet, for da jeg kiggede på uret var kl. 
4.00. 
 
Jeg stod op og gik ud i stuen. Kåre lå og sov foran pejsen, og han så ud som om han 
frøs. Jeg gik over og spurgte ham om han sov, han mumlede et eller andet og vendte 
sig om. Jeg lagde forsigtigt et tæppe over ham. Derefter gik jeg ind og sov et par 
timer. Mere kunne jeg ikke sove, jeg kunne nemlig ikke lade være med at tænke på, 
hvor Poul og Irene var henne. Mine tanker resulterede i, at jeg gik ud for at finde 
dem. 
 
Jeg fandt dem i værelset ved siden af, hvor de lå og sov arm i arm. Selvom jeg havde 
haft det på fornemmelsen hele tiden, slog det ret hårdt. Jeg listede ligeså stille uden-
for og satte mig med ryggen mod huset, og kiggede ud over havet. 
 
Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg sad der, men til sidst kunne jeg høre de andre stå op. 
Jeg følte et blik på min ryg, og vidste det var Kåre`s. Men jeg ville ikke vende mig 
om og møde det. For jeg vidste, at jeg efter denne week-end ikke ville se nogen af 
dem mere. 
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Dette blev et vendepunkt i mit liv, jeg skiftede omgangskreds, og nu har jeg en fast 
kæreste, som jeg har kommet sammen med i 8 måneder. Og jeg er enormt glad for, at 
jeg aldrig mere behøver, at være med i et sådan spil, som kørte mellem Kåre, Poul, 
Irene og jeg! 

 
 

2.g 1994. Billedanalyse! 
Håndskrevet opgave 

 
Billedanalyse! 

 
Pigen i forgrunden ligger og drømmer, hun har mareridt, for hun er ved at blive 
angrebet af to tigre, og en geværmunding peger på hende. Hvis hun kan bekæmpe 
tigrene, kan hun komme over på den lille ø i baggrunde, som er det eneste sted på 
maleriet, hvor hun kan føle sig sikker. 

 
Billedtekniske virkemidler. 

Der er ingen hindring for, at vi kan træde ind i billedet, og stille os lige bag pigen, så 
vi derved får følelsen af, at også vi bliver angrebet af tigrene. 
Farverne er meget blandede. De ting der er symboler i pigens drøm (fisk, granatæble 
og tigre) er malet i meget kraftige farver, så det er dem der springer os i møde, (når 
vi skal have) et førstehåndsindtryk af billedet. Alt det jord og vand der er i nærheden 
af pigen er malet i kedelige farver, hvilket giver et tydeligt billede af, at dette er et 
sted med en lidt uhyggelig stemning. Til gengæld er horisonten  den lille ø, samt 
vandet omkring denne malet i lyse, livlige farver. Dette giver et indtryk af, at dette 
sted er rart. 

Der er god dybde i billedet. Dette skaber Dali ved, at lave øen og elefanten i hori-
sonten mindre end alle andre ting på billedet. Pigen er centrum i billedet, alt drejer 
sig om hende, og både tigrenes poter og geværet peger på hende. 

Det gyldne snit rammer elefantens hoved, geværkolben, pigens navle og tigrenes 
hoved. Malerne placerer ofte de vigtigste ting på deres billede i det gyldne snit, 
derfor tyder det på, at de fire ovennævnte ting er de vigtigste på Dalis billede. 

 
Psykoanalytisk tolkning 

Pigen drømmer, det er ikke nogen god drøm, for hun angribes af to tigre og hun 
stikkes med en bajonet. Det at det er en ung, nøgen pige, kan skyldes at de tanker, 
hun har, drejer sig om sex, måske graviditet. Så kunne granatæblet og fisken symbo-
lisere henholdsvis æg og sædcelle. Derved viser drømmen hende også, at tanker om 
graviditet kun vil føre til noget dårligt, dette er tigrene symbol for. 
 
Cirkus-elefanten i baggrunden bærer på en tung sten, stenen kunne være pigens 
dårlige samvittighed. Hver gang hun tænker fordømmende om sine uartige tanker 
(dem om sex og graviditet), bliver elefantens ben længere, og stenen/den dårlige 
samvittighed forsvinder "ud af billedet". 
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Hvis hun kan bearbejde de dårlige tanker som er skabt af underjeget, vil ikke alene 
stenen forsvinde, men hun kan også trodse tigrene og geværet. De er nemlig et 
symbol for overjeget, og overjeget behøver ikke arbejde længere, når alle de dårlige 
tanker er væk. Når hun har trodset tigrene og geværet, kan hun nå sin lille, sikre ø i 
baggrunden. Her vil hun finde "jegèt", d.v.s. hun vil være i balance med sig selv 
igen. 

 
Konklusion: 

Min hypotese passer meget godt stadigvæk, efter at have analyseret billedet billed-
teknisk og psykoanalytisk. Der er selvfølgelig ingen facitliste til analysen, men min 
analyse kunne i hvert fald godt være rigtig, for den passer med både farver og sym-
boler. Alle de billedtekniske virkemidler og psykoanalysen understreger at pigen har 
mareridt, at øen er det gode, sikre sted på billedet, og at hun skal bekæmpe tingene. 
Altså passer hypotesen godt med resten af stilen! 

 

3.g 1995. Det onde 
EDB-skrevet opgave 

 
DET ONDE. 

 
Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Dette er spørgsmål, som vi udsættes for hver dag. 
Disse spørgsmål afgøres heldigvis naturligt inden i os. Omverdenen har lært os, hvad 
der er rigtigt at gøre. Men måske har vi alle inden i os en del, der ønsker at gøre alt 
det, der er umoralsk. 
 
At stilen skal kaldes det onde, er jeg lidt utilfreds med, for hvis man ikke har lært, 
hvad der er rigtigt og forkert, vil man selvfølgelig udføre nogle ting, som er uetiske, 
men det behøver ikke absolut betyde, at man er ond. Ond er man først, hvis man gør 
tingene bevidst for at skade andre mennesker. 
 
Jeg kan selvfølgelig ikke ændre på overskriften, da den nu engang er, som den er, 
men jeg vil for så vidt muligt prøve at holde mig til, at beskrive det forkerte som 
værende umoralskt. 
 
Pär Lagerkvist har skrevet romanen Dværgen i 1944, i det uddrag vi bliver bedt om 
at tage udgangspunkt i, møder vi en dværg, som meget vel kunne være alt det i os, 
som er forkert. 

 
DVÆRGEN 

 
Dværgen beskriver sig selv meget indgående. Vi får at vide, at han er 26 tommer høj, 
velskabt, med de rigtige proportioner. Hans legemskræfter er betydelige, især når han 
bliver vred, således har han engang under en brydekamp, med en anden dværg, tvun-
get ham  ned på ryggen og derefter stranguleret ham. Han synes godt om sit eget 
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udseende og er ikke flov over at være dværg. Han nævner godt nok, at hans ansigt er 
furet (hvilket så fremstår som det eneste uregelmæssige ved ham), men tilføjer med 
det samme, at han er skabt på denne måde, og at han ikke kan gøre for, at andre ikke 
er det. Rynkerne viser ham som han er, uden forskønnelse og forfalskning, og sådan 
vil han fremstå, han prøver ikke at skjule hvem han er. I øvrigt er rynkerne bare et 
udtryk for den gamle race, som han nedstammer fra. Hans race er nemlig ældre end 
selve menneskehedens race. 
 
Han synes ikke godt om andre mennesker, han synes det er en skændsel at alle 
dværge (undtagen ham) fornedrer sig til at være narre og dermed også undertrykt. 
Det eneste menneske han kan lide, er fyrsten, som er en imponerende mand.  "Han er 
meget falsk" siger dværgen. 
 
Han har lagt mærke til, at andre mennesker bliver bange, når de ser ham. Han mener 
dog ikke, at det er ham, der skræmmer dem mest, men snarere noget i dem selv, 
noget de ikke troede levede i dem. Han har ikke selv noget i sig, der skræmmer ham, 
og bare det gør, at han er hævet over alle de andre, der er intet, der kan overraske 
ham. 

 
SJÆLELIV. 

 
Dværgen er sandsynligvis et udtryk for alt det umoralske, vi har i os. Han er dværg, 
da han kun er en lille del af os. Han kan godt lide at fremstå som han er,  uden nogen 
form for forfalskning, det umoralske skal komme til udtryk fuldt ud og ikke skjules 
bag nogen form for facade. 
 
Han nævner, at han stammer fra en ældgammel race, det stemmer også overens med, 
at det onde og umoralske har eksisteret lige så lang tid, som der har eksisteret 
levende væsner på jord. 
 
Dværgen har mange kræfter, især når han bliver gal. Man kunne nok forestille sig, at 
han blev gal, hvis han blev undertrykt, og ved hjælp af sin styrke kom op til overfla-
den igen. 
 
Dværgen synes ikke om de andre dværge, da de lader sig underkaste, men dette 
mener han nok, at det umoralske ikke kommer til udtryk hos de mennesker, som 
disse dværge er del af. 
Han kan godt lide fyrsten. Fyrsten er beundringsværdig. Han er falsk. Jeg tror at 
fyrsten er dværgens herre, det vil sige, at dværgen er fyrstens umoralske  part. At 
fyrsten er falsk skyldes nok, at han ikke rigtigt har nogen ide om, hvad der er etisk 
rigtigt, ensbetydende med at dværgen får en stor del at skulle have sagt. Bogstaveligt 
talt betyder dette, at fyrsten næppe er nogen rar person at være sammen med. Under-
vejs i bogen ændrer fyrsten sig til det bedre, det går ud over dværgen, som pludselig 
ikke kan bruges mere. 
 
Slutningen af bogen lyder således: 
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"Jeg sidder her i mine lænker, og dagene går og der sker aldrig noget som helst. Det 
er et tomt og glædesløst liv, men jeg finder mig i det uden at klage. Jeg venter på 
andre tider, og de kommer vel - det har jo aldrig været meningen, at jeg skulle sidde 
her for bestandigt. Jeg skal nok få lejlighed til at fortsætte min krønike oppe i dags-
lyset som før, og der bliver vel også brug for mig igen. Hvis jeg kender min herre ret, 
kan han ikke i længden undvære sin dværg. Sådan tænker jeg her i mit kælderhul, og 
jeg er ved godt mod. Jeg tænker på den dag, da man kommer og løser min lænker, 
fordi han igen har sendt bud efter mig." 
 
Her er det ganske tydeligt at Pär Lagerkvist mener, at dværgen er den dårlige del af 
os. Dværgen er her sat i fængsel, i skammekrogen. Herren har ikke længere brug for 
ham. Dværgen mener dog, at det hele igen vil ændre sig til det bedre (for ham vel at 
mærke), han tror ganske bestemt at der igen vil blive sendt bud efter ham. At herren 
igen vil blive umoralsk. 
 
Dværgen siger i de to sidste afsnit af udraget i stilehæftet, at andre mennesker ikke 
bliver mest bange for mødet med ham men snarere for mødet med deres egen dvæg, 
det vil sige på det tidspunkt, hvor en person opdager, at han har lyst til at gøre noget 
forkert og måske ligefrem gør det. Her har forfatteren bestemt fat i noget, der stem-
mer godt overens med virkeligheden. 

 
JAKOB 

 
Når man taler om virkeligheden, er det nok på sin plads at sammenligne Anders 
Bodelsens person Jacob og dværgen på denne måde: Jacob er en person, man kan 
risikere at møde i virkeligheden, mens dværgen er en opfindelse skabt af forfatteren, 
for at kunne sætte ord på den del af os, som dværgen åbenlyst repræsenterer. Jacob er 
netop et eksempel på en person, der ligesom fyrsten behersker sin umoralske side 
meget dårligt. Man kan sige at hans dværg er meget fremtrædende. At dværgen er et 
symbol mens Jacob skal ses som en rigtig person, ses også af det faktum, at Jacob 
rent faktisk har et navn, mens dværgen hele tiden bare nævnes som "dværgen". 
 
Hvis jeg skal vende tilbage til min problemstilling i indledningen, om hvad der er 
umoralsk, og hvad der en ondt, så mener jeg absolut heller ikke, at Jacob er ond. Da 
han ridser i lakken på bilen, siger han, at det er et spørgsmål om livsanskuelse. Det er 
tydeligt, at hans livsanskuelse er forvrænget, at hans dværg i for høj grad dominerer 
hans liv. Han gør det ikke for at skade nogen, men fordi noget i ham opfordrer ham 
til at gøre det. Hans livsanskuelse inkluderer, at han altid tænker: "hvorfor ikke gøre 
det" istedet for "hvorfor gøre det." 
 
Jacob har også anlagt en facad, hvor i bag han skjuler sig. Dværgen siger også at 
fyrsten er falsk. Her er dværgen også gemt, men kommer ligesom hos Jacob også tit 
til udtryk. 
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Selvom begge disse fortællinger er fiktive, kan det godt virke lidt skræmmende, at vi 
alle render rundt med en dværg inden i os. Hvad ville der ikke ske, hvis vi alle 
kontrollerede vores dværg lige så dårligt som Jacob? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elev nr. 9 - Nadeem 

1.g 1993. Kære dagbog. 
Håndskrevet opgave 

 
Kære dagbog. 

 
3-4-91. Poul, Irene, Kåre og jeg har planlagt en tur i sommerhuset i weekenden. Jeg 
glæder mig til at være sammen med Poul, han ser nemlig rigtig dejlig ud med sine 
brede skuldre og sit helt specialle blik. 
 
6-4-91. Poul har ringet 2 gange til mig for at minde mig om, at det er idag vi skal 
afsted. Poul hentede mig i sin gule Morgan, mens Kåre og Irene sad i Macscotten. 
Poul åbnede døren for mig, og sendte mig et smil og sit specialle blik, og sagde"når 
smukke så skal vi have det skægt i hytten". "Ja, jeg håber, det bliver skægt", sikke et 
svar jeg kom med, jeg synes, jeg lød rigtig gammeldags. 
 
Vi gik ind i købmanden for at købe sprut, mig og Irene stoppede op ved en kurv 
sommerhatte, vi tog begge en hat op, jeg synes, at jeg så rigtig fjollet ud med den hat, 
jeg havde taget op. Men Irene så tiltrækkende ud, hun havde stil og det rigtige smag. 
Poul og jeg snakkede hele dagen og aften om kæledyrene, krige, skove, øl og mad.  
Tja, vi diskuterede om alt mellem himmel og jord, vi fortalte hinanden vitser, og 
lavede sjov med hinanden. 
Men nu var jeg ved at være lidt træt, så jeg sagde godnat til Poul, og skrev til dig 
kære dagbog, iden jeg lagde mig ned. 
 
7-4-93. Jeg er knust, jeg så Poul og Irene i seng sammen. Hvordan kunne han gøre 
det, jeg den store idiot som troede, at han var vild med mig, måske har jeg ingen stil 
over mig, hvad skal jeg gøre kære dagbog? 
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2.g 1994. ”Har du fod på din tilværelse?” 
EDB-skrevet opgave 

 

"Har du fod på din tilværelse?" 
 
Velkommen til denne uges "picture talk". Og så siger jeg også velkommen til vores 
publikum her i studiet - ja lad os få en stor hånd. Sådan skal det være, nå lad os 
komme til sagen. I dag har jeg valgt at analysere en reklame for "NOCONA 
BOOTS". Under gennemgangen er vores publikum velkommen til at stille spørgsmål 
o.s.v. Okay, let´s start! 

 
Billedet er en meget flot tegning, hvor man ser en mand, som har Nocona støvler på. 
Men vi ser kun noget af hans ben, så man kun får det vigtigste med, nemlig støvler. 
Manden er i færd med at træde på en slange, og skal til at skære dens hals af med sin 
kniv. Alt det her forgår ude i ørkenen. 

 
Det kan diskuteres om billedet er taget i normal- eller fugleperspektiv, men hvis man 
kigger på ørkenen vil man finde ud af at det er fugleperspektiv, fordi hvis det havde 
været normalperspektiv ville man ikke kunne se de bageste planter. Men det bemær-
kelsesværdig er at den nederste halvdel af billedet iagttages ovenfra, dvs. det er 
fugleperspektiv. Mens den øverste halvdel af billedet er i normalperspektiv. Nu 
stiger spørgsmålet garanteret op i jer, hvorfor billedet er i forskellige perspektiver? 
For ikke at gøre vores analyse for indviklet, får i svaret på jeres spørgsmål senere i 
programmet. 

 
Hvis vi kigger på billedets komposition, vil vi se at teksten "NOCONA BOOTS", 
slangens hoved og mandens hånd, hvori han holder kniven er i forgrunden, mens 
støvlerne som fylder næsten halvdelen af billedet er i mellemgrund. Og i baggrunden 
ser vi ørkenen. Hvis vi kigger nærmere på baggrunden, kan vi se at der er gentagelser 
af ørkenlandskabet, dette giver en uendeligheds effekt. 

 
De vigtigste elementer  i billedet er støvlen, slangens hoved og kniven. De befinder 
sig allesammen i en lodret linje i midten, det vil sige her tale om en dominerende 
linje. Billedet er iscenesat ligesom det vilde vesten, hvor vi ser det uendelig ørken-
landskab, og slangen som et tegn på "det dårlige" og ondskaben, er i dette tilfælde et 
tegn på udslettelse. Fordi slangen har samme farve som ørknen, nemlig gult/brunt. 
Ørknen og slangen har samme "kedelig" og "farlig" farve, da der ikke er noget liv i 
farven. Denne farve får en straks til at tænke på uddødligheden. På billedet symboli-
sere slangens farve at der er intet liv i ørknen - kun døden. 

 
På den måde manden står og holder kniven, kan vi se at det er en "tough guy", fordi 
han ikke står i en lallet stilling, men sikkert og fast, selvom han træder på en klapper-
slange. Hvis vi ser nærmer på ringen, kan vi se at der står: "LET'S RODEO" D.v.s. 
manden er en rigtig western type: stærk, modig, rå og barsk. Denne mand kender 
ikke ordet panik. 
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Ja, jeg ser en finger der på 4. række. Lad os høre hvad du har på hjertet. Øhm.. jeg vil 
lige spørge, hvorfor man kun ser mandens ben? Den beskæring er der netop, så læse-
ren kan identificere sig med manden, der står og træder på slangen. Reklamen bliver 
derfor overladt til læserens fantasi. Så han kan fantasere videre på situationen, med 
sig selv i hovedrollen. Men der er også en anden grund, hvis vi kunne se manden i en 
helfigur, ville man også lægge mærke til hans beklædning. Men ved hjælp af denne 
beskæring, vil læseren "kun" koncentrere sig  om støvlerne. 

 
Det var en tolkning på det konkrete plan, så lad os prøve at se om der er nogle sym-
boler i dette billede, fordi symbolerne er et yderst vigtigt led i udarbejdelsen af 
drømme. Både natte- og dagdrømme har form af billedfortællinger, det vil sige 
sekvenser af sammenkædede symboler. Sammenhængen mellem drømme og rekla-
mer er, at man i reklamerne bruger samme symboler, som fremkommer i vores 
drømme. Disse symboler bliver opfanget af vores hjerne, og ryger ned i id'et, som 
består af ønsker og drifter og er fyldt med energi. 
Symbolet på det mandlige kønsorgan kan være et eller andet der har form som en stiv 
penis, da kniven er den eneste der har form som en penis, kan vi konstatere at vi har 
fundet det mandlige kønsorgan, men så kommer spørgsmålet hvor er det kvindelige 
kønsorgan? 

 
Vi ved at symboler på det kvindelige kønsorgan er huler, huller i væggen o.s.v. Det 
eneste hul på billedet er slangens mund, "voila" her har vi det kvindelige kønsorgan. 
Ergo slangen = kvinden. Et bevis for at jeg ikke tager fejl, er at kun kniven og slan-
gens mund, er i forgrunden sammen med teksten. Ved at sætte dem i forgrunden 
bliver de tydeligt fremhævet, derfor vil man straks lægge mærke til dem. Slangens 
tænder viser at kvinden er giftig, snedig og farlig, fordi hun kan forføre ham, og 
dermed få kontrol over ham. Hvis det lykkes kvinden at får kontrol over ham, vil hun 
udnytte ham seksuelt, og derefter styre mandens liv. Man kan se at slangen omklam-
rer ham, og prøver hermed at bestemme over ham. Men det er her støvlerne kommer 
ind i billedet, de beskytter ham nemlig mod kvindens snedighed. 

 
Nu hvor I er blevet klar over, hvad slangen og kniven symboliserer kan vi vende 
tilbage til vores spørgsmål, nemlig hvorfor der er to forskellige perspektiver i bille-
det? 
Kniven er i normalperspektiv og placeret øverst i billedet, mens slangen er i fugle-
perspektiv og placeret nederst i billedet. Dette viser os at manden i dette tilfælde er 
overlegen, han er herren over kvinden, fordi man ser ned på slangen. Støvlerne er 
"over det hele" i  billedet, både ved kniven og på slangen. Disse tre elementer er i en 
lodret dominerende linje i midten. Ud fra kompositionen og især perspektiverne kan 
vi konkludere, hvis man har "NOCONA BOOTS", vil du have magten over kvinden 
og ikke omvendt. 

 
Budskabet er hermed kort og godt følgende: Før du kan blive en rigtig mand, må du 
have "NOCONA BOOTS". Derefter vil du have fod på det hele. 
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Mine damer og herrer før vi lytter til vores publikums argumenter, er der tid til en 
kort reklame. Men tag det helt roligt, vi vender stærkt tilbage. 

 
 
 
 
 

3.g 1995. Dem og os 
EDB-skrevet opgave 

 
Dem og os 

 
"Skrid hjem, dit sorte svin", "I formerer jer som rotter" 
Disse racistiske bemærkninger høres der tit i 90'ernes Danmark, men hvor kommer 
vores racisme og fordomme fra? 

 
Gunner Iversen er vokset op i 40'erne, dvs. længe før der kom farvede til Danmark, 
og længe før man inviterede gæstearbejdere herop - altså før racismen blev et 
problem. Det smittede meget af på Gunner Iversens opfattelse af fremmede racer, at 
han aldrig havde set en farvet, og aldrig snakket med andre end hvide mennesker. 
Hans viden og fordomme stammede ikke fra sine egne erfaringer, men fra de film 
han så, og især de bøger han læste. Fra de romaner, der betød noget for ham - til 
skolens lærebøger. De har alle været med til at give ham en bestemt opfattelse af "de 
gule, de røde og de sorte", som han så fordomsfuldt kaldte dem. 
 
Som i de bøger han læste, var hans opfattelse af de fremmede arter meget firkantet og 
generaliserende. Han tillagde hver hudfarve de egenskaber, som bøgerne beskrev, og 
lod dem gælde for alle med den hudfarve. "De gule var en fare, ... De var lumske.", 
"Indi-anerne... var farlige", "Dem i Afrika, de var vilde." og "Negrene var...tamme. 
Altså dem i Amerika." Han betegner de gule og røde for dårlige medmennesker, dvs. 
en slags trussel mod menneskeheden. Mens han regner negrene i Afrika som "ikke-
mennekser", dvs. nærmest som vilde dyr. Og negrene i Amerika bliver beskrevet som 
nogle vilde dyr, der er blevet tæmmet. "De (negrene) kunne også sagtens have kvalt 
de mange hvide børn, de ammede, men det gjorde de heller ikke. Måske var det, fordi 
de var kristne mennesker. Onkel Tom var i hvert fald.", her har vi et eksempel på, 
hvor han ser det hele så firkantet og generaliserende, bare fordi han har læst eller hørt 
lidt om onkel Tom, så sammenligner han ham med alle negrene i Amerika. Mens 
hans opfattelse af de hvide er, som den enestående race, og de farvede for den sekun-
dær race (1.57). "Men aldrig fødtes de farvede med Den hvide Mands overlegne 
intelligens og lederegenskaber". Han regner de hvide for at stå nærmest  Gud, og de 
eneste mennesker med normer, moral og orden i samfundet (1.7) "Vi var kristne 
mennesker og skulle nok behandle dem godt". 
 
Men, hvor kommer disse fordomme fra? 
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Hvorfor har man alle disse negative forestillinger? 
 
Svaret er, at man simpelthen ikke forstår de fremmedes kultur, dette ses tydeligt her 
(1.15): "Mændene gik med hårpisk og lange negle, og kvinderne skulle går i små 
bitte  tøfler, der vanskabte deres føder for livstid". og (1-43) "De blev ved med at 
kaste sig baglæns ned på ryggen og klaske sig på lårene, medens de råbte Kina 
Bomba, hver gang de sås". 

 
Her forstår Gunner Iversen ikke de gules måde at klæde sig på og de sortes hilsen, 
som er anderledes end deres. Og da det er mærkeligt og forskelligt, bliver det opfat-
tede dårligt. Disse fordomme havde man i 40'erne, og lignende fordomme eksisterer 
desværre stadigvæk her i 90'erne såsom: "Tyrkerne lugter", "De sorte stjæler" osv. 
 
F.eks. blev de muslimske kvindernes påklædning opfattede meget dårligt i 70'erne og 
i starten af 80'erne, fordi det var anderledes. Men efterhånden er kvindernes farverige 
klæder og deres hovedtørklæder blevet "accepteret" af samfundet, dette kan ses på 
folkets reaktioner i hverdagen, d.v.s. de gør ikke store øjne el. lign., fordi man har set 
det så ofte og derfor forstået, at det er en del af de farvede kultur. 
 
Men det, der er anderledes og mærkeligt, som man ikke ser så ofte. Det tager man 
afstand fra og danner nogle negative forestillinger om. 
 
F.eks. var der en pige på min skole, der lige var kommet fra Afghanistan. Hun gik 
med en "burka", dvs. en sort slør, der dækkede hele hendes krop (også ansigtet). Når 
hun gik ud, gjorde folk store øjne og begyndte at finde en forklaring på, hvorfor hun 
havde "burka" på. De unge sagde, "hun er nok for grim og ulækker, det er vel derfor 
hun går rundt i den der."Mens nogle ældre damer kom med deres fordomme: "Åh, 
hvor er deres mænd dog brutale over for deres koner, de sataner tvinger de stakkelse 
kvinder til at tage denne tingest på". Nogle siger endda, at det er deres religions 
skyld, men religionen siger intet om, at man SKAL gå med en "burka" eller dække 
sit ansigt. Grunden til at, de tager "burka" på er, at det er deres kultur i Iran, Saudi-
Arabien og Afghanistan. 
 
Her ser vi igen, hvordan folk begynder at danne fordomme, fordi de ikke har kend-
skab til de andre folks kultur. Jeg tror det lægger i menneskets natur at danne fore-
stillinger (som hovedsageligt er negative og forenklet) om det de ikke forstår.  
 
Hvis vi sammenligner fordommene i 40'erne og 90'erne kan vi se, at der ikke er så 
mange fordomme her i 90'erne i forhold til 40'erne, fordi de farvede har præsteret, 
opfundet og opnået så meget i menneskets  historie, at de hvide har fået det i 
knolden, at de ikke er den overlegne race, som de ellers troede i 40'erne. Men 
derimod er der så meget racisme her i 90'erne, at det simpelthen ikke er til at fatte, at 
mennesket kan være så ondsindet imod sine medmennesker. 
 
Mennesket med racistiske holdninger er hovedsageligt dem, der står økonomisk 
dårligt. Det kan vi se ved at tage Gynther som eksempel. Gynter er lige blevet færdig 
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med sin uddannelse, og skal nu til at søge job. Desværre lykkes det ikke for ham, og 
efterhånden som man bliver svigtet af samfundet (ingen job dvs. ingen lys og sikker 
fremtid) bliver man fyldt med depressioner og had. Alt det energi man bliver fyldt op 
med, skal ud på en eller anden måde. Det såkaldte "en eller anden måde" er aggres-
sionsdriften, som alle mennesker har, dens funktion er at overføre det energi (had, 
depressioner o.lign.) ud på noget andet. Den kommer som regel ud, hvis man laver 
noget der er fysisk krævende, f.eks. arbejde, sport o.lign. Men de arbejdsløse har 
ikke arbejde og råd til at dyrke sport, derfor overføres energien ud på et andet objekt, 
som f.eks. kan være en person, dette fænomen kaldes for sublimering. Derfor 
begynder Gynter at føle, hvis de lede fremmede ikke havde været her, vå ville han 
have haft et job. Dvs. man finder en syndebuk, og ved at hade vedkommende 
kommer man af med det had man har i sig. På denne måde får man en tilfredsstillelse 
i en vis periode, som afhænger fra person til person. 
 
Hvis Gynters had bliver for stort, at han begynder at hade en hel race, så tilhører han 
de "personer/mennesker", som vi andre mennesker kalder for RACISTER! 
 
En ting kan vi da ihvertfald slå fast ud fra  historien, at racismen kan kun ændres med 
tiden, men aldrig forsvinde! Derfor vil vi farvede aldrig undgå at høre: 
 
Skrid hjem, dit sorte svin", "I formerer jer som rotter" 

 
 

Elev nr. 10 - Rune 

1.g 1993. Forbrug 
EDB-skrevet opgave 

 

Forbrug 
 

Dorte stod og tænkte, hvor tæt på det havde været. Hvor tæt på, at de alle var blevet 
slået ihjel. Efter det voldsomme "race" havde hun været lige ved at give Kåre hele 
armen, foran alle de mennesker ved købmanden. Kåre kunne være det dejligste 
mennesker, men noget af et svin, når han legede med sit "legetøj" 
 
Det havde været et helvede for Dorte at købe ind med hovedpine og en defekt air-
condition. De havde været lige ved at blive væltet af et par vilde og skrigende unger 
med et kollossalt badedyr. Stakkels den far, der nu skulle plages, tænkte Dorte. 
Hende og Irene havde fundet en kurv med hatte. De snakkede så om det at lægge sin 
stil helt om. De havde dog hurtigt bevæget sig hen i sprutafdelingen. Det de egentlig 
var kommet her for. Dorte havde i nogle korte øjeblikke spekuleret på, hvilken slags 
de skulle købe, men det skulle hun åbenbart ikke blande sig i. 
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Så var de på vej hjem. De var jo unge og kørte selvfølgelig en del hurtigere end fart-
begrænsningen sagde. Det var ikke noget kapløb, de havde bare overhalet hinanden 
lidt for afvekslingens skyld. Selvom at der ikke var langt til sommerhuset, havde 
Dorte flere gange insisteret på, at hun hellere ville køre de få minutter længere, og så 
bare komme sikkert frem. Det var åbenbart heller ikke noget hun skulle blande sig i. 
 
Dorte var helt vild med den lækre middag. Poul havde grillet, og Kåre havde skrællet 
kartofler. Det var tydeligt, at Poul var i sit es foran grillen. Hun havde også iagttaget 
Kåre, og mente ikke, at der var tvivl om, at han helst lavede noget andet. Det slog 
hende, at denne lille bagatel nok heller ikke styrkede forholdet mellem Kåre og Poul. 
Med Pouls gode job, eget hus og dyr bil var det ikke så underligt. Oven idet havde 
Poul flere gange nedværdiget Kåre. Tit med en spydig bemærkning eller en joke. 
 
Efter middagen var mændene gået ud på terresen og sat sig. De tog hul på sprutten, 
og Dorte havde ikke svært ved at forestille sig, hvordan mandesnakken nu kørte. 
Imens havde hende og Irene siddet indenfor, og pludselig ville Irene ned og bade. De 
andre havde brokket sig lidt, og Dorte mente, at det var farligt i mørke. Snart stod de 
dog alle fire nøgne i vandkanten. Hurtigt dykkede de ned en for en. Dorte havde 
alligevel synes, at det var skønt, denne fiskeagtige fornemmelse af frihed. 
 
De var gået op til huset igen og havde tændt op i pejsen. Mens Kåre og Dorte havde 
danset lidt lovligt tæt, lagde hun mærke til hvor dumt hendes Poul bar sig ad i 
diskussioner, når han var beruset. Det var vist noget med det at sætte børn i verden 
de diskuterede. Det var også ligegyldigt, for det var her hos Kåre hun havde sin 
opmærksomhed. Efter dansen havde hun så hvisket til ham, hvor godt han kyssede. 
Poul var efterhånden blevet lidt søvning, og sammen med Dorte havde de lagt sig. 
Irene og Kåre var blevet tilbage i stuen og snakket. Hun var egentlig lidt nysgerrig 
for at se hvad de snakkede om, men det kom vel egentlig ikke hende ved. 
 
Ligeså snart hun var alene med Poul, havde de igen startet et af deres skænderier. 
Hun kunne simpelthen ikke klare det længere. Hver dag skulle de diskutere, og hun 
vidste, at Poul nok ville slå op snart. Hun græd sagte, tog tøjet på igen og satte sig ud 
i haven. Hun var godt klar over, at de andre endnu sad og snakkede inde i stuen. Det 
passede hende fint, for hun havde bare brug for at sidde alene. Hun kiggede op og så 
en flok måger flyve ud over havet. 

 
 

2.g 1994. Sådan er græske landsbyer bare ikke 
EDB-skrevet opgave 

 
Sådan er græske landsbyer bare ikke 

 
At den danske forestilling om en græsk landsby ikke stemmer helt overens med 
virkeligheden var, hvad jeg sammen med fire klassekammerater i onsdags måtte erfa-
re på ferieøen Kreta. Vi havde alle fået nok af den turistprægede del af egnen, som vi 
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boede på og besluttede at ville prøve noget andet. Vi ville ud og besøge en helt igen-
nem græsk landsby. Se græsk kultur, smage græsk mad og iagttage en by, hvor folk 
ikke var beskæftiget med turisme. På landkortet udvalgte vi byen Volkolies, der med 
sin beskedne størrelse og beliggenhed mellem to dale, så interessant ud. Men vi 
vendte skuffede hjem. Ikke fordi landsbyen var fyldt med turister, men fordi der 
simpelthen var for kedeligt. 

 
Til Volkolies på kamelryg 

Ved ni-tiden hoppede mine kammerater og jeg på en af de lokale busser. Vi havde 
ingen idé om, hvor langt vi skulle køre, blot at bussen kørte mod vores by. Vi fik 
derfor hurtigt aftalt med billetkontrolløren, at han skulle give os besked, når vi 
ankom til byen. 
 
Det var lidt tidligt på dagen, og vi havde alle håbet at kunne tage en lille lur i bussen. 
Men sådan skulle det ikke gå. Da vi havde kørt et kort stykke tid, endte den asfaltere-
de vej, og bussen fortsattte på en bumpet grusvej. Buschaufføren kørte så vildt og 
hurtigt, at der bestemt kunne ikke blive tale om at sove i denne omgang. Langt om 
længe råbte billetkontrolløren med sin hæse stemme "VOLKOLIES", - det var 
tegnet, til at vi skulle stå af bussen. 

 
Gamle mænd og politi på gaden 

 
Stoppestedet lå midt i landsbyens centrum. Det var en rund plads med caféer og små 
butikker omkring. Her holdt mange biler parkeret, men det kunne se ud som om, der 
også var marked her en gang imellem. Midt på torvet var et monument. Vi kunne 
ikke tyde de græske bogstaver, og måtte derfor spørge en lokal mand, hvad der stod.  
Han kunne heldigvis noget engelsk og ville gerne forklare os om det. Det var et sejrs-
monument for alle krige. Ikke kun for vundne græske krige, men for krige i al almin-
delighed. 
 
Det så altsammen meget hyggeligt ud. Det var vi alle enige om. Fredeligt var det 
bestemt også, med alle de gamle mænd, der blot vandrede rundt med deres stokke 
eller sad på en af de små tavernaer og spillede kort. Men der var noget galt! Der var 
jo ikke andre end de gamle mænd. Hvor var kvinderne? 
 
Og hvor var alle de unge henne? Et par enkelte ældre kvinder fik vi dog øje på 
mellem de gamle mænd, og selvfølgelig var de unge i skole. Vi måtte ikke glemme, 
at det stadigvæk var en ganske almindelig hverdag for grækerne; det var os, der var 
på ferie. Og det var lige netop, hvad vi var. Med shorts og korte ærmer. Vi var ikke 
vant til sådanne temperaturer på denne tid af året. Det var grækerne til gengæld. Og 
alligevel var de fuldt påklædte enten i tykke bukser og jakker eller spøjse national-
dragter. Det så godt nok sjovt ud. Bukser, der fra knæene og ned efter, var stramme 
som sokker og så lange støvler. Det grinede vi meget af. Vi så noget andet, der også 
må have hørt til den græske nationalbeklædning. Det var små "halskæder" med store 
perler som de kunne køre rundt i hånden med. Der var mange af mændene, der gik 
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med disse i hænderne. Vi spekulerede på, om det måske virkede beroligende for dem 
at sidde med disse "halskæder". Sjovt så det i hverfald ud. 
 
Første gang vi mødte den lokale politimand, var vi lige stået af bussen. Ham kunne 
man også godt grine lidt af. Han gik helt alene rundt i sin uniform med sin pistol i 
bæltet. Det var tydeligt, han nød at være uniformeret. Man kunne ligefrem se det i 
hans blik. "Her kommer jeg", og så var det ellers bare med at komme væk. Han 
virkede lidt mistroisk over for os de følgende gange, vi mødte ham. Det endte dog 
med, at vi til sidst fik et lille nik med hovedet, når vi passerede ham. Det undrede os 
meget, der var brug for en politimand i en lille landsby som Volkolies. Men dette var 
måske igen én af grækernes måde at skabe arbejdspladser på? I stor modsætning til 
Danmark. Det så vi utallige steder på Kreta. Bl.a. i bussen, hvor billetkontrollørens 
job sagtens kunne overtages af buschaufføren. 
 

Hvad mon sandwich hedder på græsk 
 

Ingen af os havde haft tid til morgenmad på hotelle. Vi var meget sultne og ville 
aflægge én af de lokale tavernaer et besøg. Her prøvede vi noget helt nyt. Det var 
første gang på turen, hvor menukortet udelukkende var skrevet på græsk. Vi var vant 
til, at det både var oversat til engelsk, tysk og ofte også svensk. Vi havde 
overhovedet ingen idé om, hvad de græske ord stod for, og vi var nødt til at tage 
chancen og prøve at forstå tjenerens "engelske" ord. Det blev det ikke bedre af, men 
det lykkedes dog for os at få lavet en sandwich. Han var nødt til at skrive prisen ned 
på en serviet. Det var umuligt at forstå de engelske brokker. Disse sandwiches viste 
sig at være populære i det lille samfund. I den korte tid vi sad på den lille taverne, 
kom der to-tre andre og skulle have en tilsvarende sandwich. Der kom også andre, 
nogle for at læse avisen andre for at nyde en kold øl. Det var første gang, vi mødte 
nogle af beboerne på tæt hold. 
 

En følelse af at være et udstillet dyr 
 

Efter morgenmaden var det tid til rigtigt at studere byen og det lokale samfund. De 
lokale beboere havde vist i mellemtiden besluttet sig for at studere os! Mens vi stod 
der midt på torvet, kunne vi mærke alles øjne hvile på os. Det må da også have set 
underligt ud. Sådan fem unge, nordiske drenge, som bare står der i en komplet frem-
med by. Jeg kan lige se for mig, hvordan de lokale sidder og smågriner og udveksler 
bemærkninger. Bemærkninger som: "Se nu de dumme tyskere", eller "Hvorfor kan 
de ikke bare blive i Chania" (Chania - stor by på Kreta). 
 

Vil de mon snakke med os 
 

Vi kunne godt have tænkt os at snakke eller rettere interviewe nogle unge mennesker 
i byen. Vi ville gerne have spurgt dem om forskellige ting, f.eks., hvad de lavede i 
deres fritid, hvor de gik hen og morede sig, hvordan det var at bo i Volkolies. Det 
havde også været lidt interessant at lære et par græske ord. Men det var faktisk ikke 
muligt at finde nogen på vores egen alder. Vi var jo i Vokolies på dét tidspunkt, hvor 
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de flest unge gik i skole. En mand på omkring de 20 år mødte vi dog. Men han var 
ihvertfald ikke interesseret i at snakke med os. Jakob, den ene af mine kammerater, 
gik stille og roligt hen og spurgte ham, om han talte engelsk. Svaret var et klart 
"NO", og så gik han ellers bare videre. 
 

Var det virkelig alt 
 

Centrum af landsbyen var som sagt pladsen med de små tavernaer og butikker. Den 
var vel ca. 100*100 meter og fungerede også som eneste vej gennem landsbyen. Der 
var en altmulig butik, der mest af alt lignede en boghandel, en lille tøjforretning, en 
bager, en avis- og bladforretning og et par få mindre butikker. De var placeret på 
række langs hver side af vejen. Ligesom resten af byen også gjorde. Det fandt vi ud 
af ved at bevæge os blot et lille stykke vej væk fra torvet. Byen var simpelthen ikke 
andet end to husrækker med en vej i gennem. Der var dog en ca. 200 meter, hvor der 
lå et par huse bag ved rækken ned til vejen. Oppe ved anden række kunne vi rigtigt 
se, hvor dårligt grækerne behandler naturen. Deres egne baghaver fungerede som 
mindre affaldspladser. Der var ikke bare madvarer og almindeligt skrald, men også 
gamle tv-apparater og dele af biler. Tænk at leve i sådan et svineri, tænkte vi. Mange 
af husene så også meget rodede ud. Der var selvfølgelig pæne og velholdte bygnin-
ger, men en stor del af husene var mere eller mindrde forældne. Også i Volkolies så 
vi flere af grækernes halvfærdige byggerier. Huse, hvor kun skeletter er opført. Ingen 
vinduer eller træværk. Bare trist og kold cement. 
 
Ca. 200 meter fra torvet, helt i udkanten af landsbyen, fandt vi mod al forventing en 
skole. Godt nok en mindre skole, men alligevel et sted, hvor et par hundrede børn 
opholdt sig. Jeg kan forestille mig, at mange af børnene kom fra de nærliggende 
landsbyer. De kunne ikke alle bo i Vokolies. Det var helt udelukket. Jeg vil tro, det 
samlede indbyggertal i Vokolies kun var på omkring 200-250 personer. 
 
I den modsatte ene af landsbyen, også ca. 200 meter fra torvet, fandt vi forskellige 
værksteder. Af en eller anden grund mindede de mig om vaskehallen på en benzin-
tank. Det var vel mest på grund af størrelsen. Der stod et par mænd og hamrede og 
bankede på noget metal. Jeg håbede, de havde en eller anden form for ørepropper i 
ørene, for det larmede temmelig meget. I et af de andre værksteder var en mand godt 
igang med at svejse noget sammen. 

 
Forventnigens glæde er altid den største 

 
Dette var byen! Et lille torv, en lille skole og et par værksteder. Vi var alle tydeligt 
skuffede og ønskede kun at vende hjem. Det var helt utroligt, hvordan det første 
indtryk af landsbyen havde "snydt" os. Alt havde set meget idyllisk og hyggeligt ud. 
Det første indtryk var faktis, sådan som vi havde forventet. Vi var helt sikre på, at 
dette lige var den rette landsby. Men efter vi bevægede os væk fra torvet, indså vi det 
modsatte. Det, vi savnede, var ting som måske et lille gadekær med ænder, en heste-
fold, en lille lokal biograf, måske en ægte landsbytosse og selvfølgelig også at byen 
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havde været en smule større. Altsammen ting, som ofte er at finde i en rigtig dansk 
landsby. Eller også er det blot sådan, vi forestiller os en dansk landby ser ud!  
 
Vi var udmærket klar over, at når man rejser i et fremmed land, skal man respektere 
befolkningen og deres måde at leve på. Det er man nødt til. Vi er alle forskellige fra 
nationalitet til nationalitet. Andet ville også være kedligt og forkert og slet ikke til at 
leve med. Jeg tror ikke, at unge grækere ville have haft samme indtryk af Vokolies, 
som vi havde. Hvem ved? De ville måske havd elsket landsbyen. Det er bare svært 
ikke at danne sig nogle forventninger til det fremmed, man nu skal ud og se. Man 
kan blive overrasket og sandeligt også skuffet, men man er nødt til at give det en 
chance. Det må vi gøre næste gang!  

 
 

3.g 1995. Magt og magtspil 
EDB-skrevet opgave 

 

Magt og magtspil 
 

"Grundlæggende har mennesket en modvilje mod magt". Sådan siger forfatteren 
Solvej Balle i et interview fra månedsbladet Press (nr.96, november `93), i hvilket 
jeg tager udgangspunkt i min besvarelse. Solvej Balle opfatter menneskets behov for 
at have magt som et udtryk for manglende ro. Mennesket har det dårligt med denne 
uro og vil derfor ikke i længden trives med at have for stor magt. Hun mener, at man 
kompenserer, hvis der er noget, der gør en urolig og som man ikke har kontrol over, 
ved at forsøge at kontrollere noget andet. Hun mener ligeledes, at når mennesket vil 
have mere magt, er det kun fordi de føler, at der er andre, der kontrollerer dem. Magt 
er mange ting og som andre begreber svære at definere helt klart. Jeg har valgt at 
belyse nogle former og sider af magt, som jeg finder relevante i denne sammenhæng. 

 
Flere former for magt 

I vores hverdag oplvever vi mange former for magt. I skolen er det læreren, der 
bestemmer. På arbejdet er det chefen. Og ude i trafikken er det politimanden, der har 
mest at skulle have sagt. Deres roller i samfundet er ikke nogle man straks forbinder 
med det at have magt. Der ligger noget negativ i ordet magt. Det giver en associatio-
ner om diktatorer, konger under enevælden, mangemilliaderen, der bestikker alt og 
alle og lignende stormænd. Men når det kommer til stykket har vi alle en eller anden 
form for magt. Det at have en magt betyder vel blot, at man har kontrol over noget og 
selv kan bestemme om der skal ændre på det. I hjemmet har forældrene kontrollen og 
styrer tingenes gang. I gruppen af kammerater er der altid en eller flere, der styrer 
mere end de andre. Set i et større perspektiv er det selvfølgelig en meget begrænset 
magt at have. Ministrene i regeringen har en meget større, og i modsætning til 
kammeratgruppen, en mere defineret magt. Domstolenes magt er en helt anden end 
regeringens, men også af stor betydning. De helt store virksomheder har en tredje 
magt, der kan have megen indflydelse, nemlig penge. 
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Hvordan opnår man magt 

Selvom der er en stor forskel på størrelsen og anvendelsen af den magt som politi-
manden og læren i skolen har, og ligeledes politikernes, dommernes o.s.v. er der 
flere fællestræk. De har alle været nødt til at gøre sig fortjent til at besidde den magt 
de har  i kraft af deres embede. De har alle måttet uddanne sig og som regel været 
nødt til at gøre en ekstraordinær årelang indsats. Man bliver ikke bare minister eller 
direktør fra den ene dag til den anden. 
 
Et andet interessant fællestræk ved deres magt er, at den er helt klart defineret. De 
har alle deres beføjelser og kan derfor handle på en måde, der ikke er tilegnet resten 
af befolkningen. Men der er sandelig også ting, de ikke må gøre i kraft af deres 
embede. Det er der helt klare regler for, og i tilfælde af misbrug eller overtrædelse 
kan de dømmes ud fra særlige love. 
 
Politimanden har kun magten som politimand, når han arbejder. Efter fyraften er han 
altså bare en almindelig borger som alle os andre. Ligeledes er det faktisk med de 
fleste stillinge. Ministeren har også kun sin magt indtil dagen, hvor han må gå af. Det 
er altså også en begrænsning i deres magt. 
 

I gruppen er man stærk 
Lad os nu vende tilbage til en del af det negative i forbindelse med det at have magt 
og kunne bestemme mere end andre. Der er ingen, der siger, at uddannelse og hårdt 
slid er den eneste vej til at opnå magt. Man kan også samle sig i grupper. Som 
enkeltperson har man ikke megen indflydelse, men er man i en større gruppe med 
fælles synspunkter har gruppen som helhed noget mere at skulle have sagt. Hvem er 
det, der søger i grupper? Det er typisk nynazister, rockere, autonome og andre mino-
ritetsgrupper. De samler sig med andre mennesker som de identificerer sig med. Der 
opnås et fællesskab og derved en større indflydelse på mange ting. I gruppen er man 
som sagt stærk. 
 
Det er svært at sætte helt præcise ord på, hvad det er minoritetsgruppernes magt 
består i. Men èt er sikkert. Via deres aktiviteter, der ofte går ud over lovens rammer, 
gør de sig bemærkede og får ihvertfald et budskab igennem hos befolkningen. Det 
sker på mere eller mindre civiliserede faconer. Tænk bare på de utallige påsatte 
brande på asylcentre i tyskland. Eller når de autonome indtager forladte huse og 
barrikaderer sig imod politiet med brosten og molotovcocktails. 
 
De skiller sig altså helt ud fra samfundets sociale normer og accepterede leveregler. 
Det er heller ingen hemmelighed, at mange rockere og autonome har et meget langt 
strafferegister og altid har kørt på kanten af loven. Det kan have flere forklaringer 
som brudte familier, forkert opdragelse i dårlige miljøer o.lign. De har aldrig haft 
succes, hverken i hjemmet eller i skolen, og kun haft nederlag. Men i gruppen, hvor 
der er tale om helt andre sociale normer end i samfundet, er man pludselig noget af 
værdi og kan have succes på visse punkter. Det vælger jeg at tolke som Solvej Balle: 



Bilag 2: Elevstile  253 
 

"At man kompenserer, hvis der er noget, som gør en urolig og som man ikke har 
kontrol over, ved at forsøge at kontrollere noget andet" 

 
Uniformer giver pondus 

Denne uro i psyken, der fører til ønsket om mere magt hører selvfølgelig også til hos 
folk med job og uddannelse, der lever efter samfundets normer. Det jeg her vil belyse 
er den virkning en uniform kan have. En uniform, der hører til jobbet. Som politi-
mandens, sergantens o.s.v. Der sker noget med mange mennesker, når de får en 
uniform på. Den giver pondus. Man er pludselig ikke længere en helt almindelig 
person. Om man smiler, ser irriteret ud, har en stærk eller svag personlighed er 
underordnet. Uniformen fastholder ens identitet, og det er der folk, der udnytter. Det 
er i forvejen svage personer, som derved gemmer sig bag uniformen. En svag person 
som politimand er måske lidt for ivrig og aggresiv og ikke den sidste til at trække 
pistolen. 
 
Et andet godt eksempel er den overordnede i militæret. Han kan nemt udnytte sin 
position og rigtigt få "jordet" de menige. Jeg kan nemt forestille mig, hvor fristende 
det må være for en sergant at gøre tiden i militæret et helvede for en, der lige har 
færdiggjort sin akademiske uddannelse og som aldersmæssigt er fler år ældre. 
Serganten har måske aldrig selv haft mulighed for at komme så lang, men har her en 
mulighed for at få succes på et andet punkt. Ifølge Solvej Balle er de igen et udtryk 
for mang-lende ro i ens psyke. 

 
Blandt venner 

Som tidligere nævnt er der også i kammeratgrupper nogen, der har mere magt end 
andre. Der er altid èn eller flere, hvis ord vejer tungest og som de andre vil rette sig 
efter. Den form for magt oplever jeg hver dag i skolen og sammen med vennerne. At 
en har mere at skulle have sagt kan sagtens kyldes, at han (eller hun) er mere 
dominerende og måske ligefrem virker truende i adfærden. Men forklaringen kan vel 
lige så godt være, at de andre i gruppen er for svage og ikke tør stå frem. Det er nok 
de "klassiske" forklaringer som man altid bringer frem i forbindelse med mobning og 
udelukkelse af nogen fra grupper. 
 
Jeg har en tredje forklaring på, hvorledes det kan være, at nogen altid vil fremstå som 
ledere. Den gælder selvfølgelig ikke alle tilfælde. Jeg tror på, at mange "ledere" 
blandt venner automatisk får denne magt, fordi de er meget populære og vellidte i 
gruppen. De andre har altså enormt stor repsekt for dem, ser faktisk op til dem, og vil 
derfor ofte tage deres ord for gode og rette sig efter dem. Jeg tror dog ikke, at disse 
"ledere" selv ønsker denne magt. Den holdning er en del af deres personlighed og er 
vel en del af årsagen til, at de er så vellidte blandt de andre. 

 
Har Solvej Balle nu ret eller uret 

Jeg er helt enig med Solvej Balle i, at et menneske, der ikke har kontrol over et punkt 
vil forsøge at få kontrol over et andet. Jeg mener også, at det kan skyldes en uro i 
psyken, eller med andre ord en svaghed på visse punkter. Det er netop mine konklu-
sioner i de ovennævnte eksempler. Men Solvej Balles teori om, at mennesket 
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grundlæggende har en modvilje mod magt har jeg aldrig tænkt over. Indtil for nylig 
mente jeg, at det at opnå magt var et grundlæggende instinkt i mennesket. Et mere 
eller mindre dyrisk instinkt i en verden, hvor kun den stærkeste overlever. Solvej 
Balle sige, at man har en uro i psyken, når man har magt og er fri, når man ikke er i 
besiddelse af nogen magt. Det er et sprøgsmål som vi selvfølgelig ikke har et facit 
på, men jo mere jeg tænker over det, des mere er jeg tilbøjelig til at give hende ret. 
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Bilag 3: Elevevalueringer af forsøg med 
procesorienteret skriveundervisning 

Introduktion 

I slutningen af 3.g, umiddelbart inden skoleåret sluttede, bad vi eleverne i de fem 
forsøgsklasser evaluere undervisningen efter et fælles spørgeskema. Selve evalue-
ringsarbejdet foregik imidlertid forskelligt: klassen på Rungsted Gymnasium 
udarbejdede evalueringen hjemme. De fleste skrev den på tekstbehandling, og selv 
om evalueringen ikke var en del af det skriftlige arbejde og derfor ikke skulle vurde-
res af læreren, så kan man se ud fra besvarelsernes længde at de fleste af eleverne fra 
Rungsted har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen.  

Nogle af eleverne fra de andre skoler lavede også deres evalueringer hjemme, 
ofte på pc'er, men de fleste skrev deres evalueringer i hånden, i en del af en undervis-
ningstime og under det tidspres der i øvrigt er ved slutningen af et skoleår. Nogle 
elever ønskede at aflevere uden navn -andre glemte blot at skrive deres navn på 
papiret. 

 
Ingen af evalueringerne er altså udarbejdet med henblik på andre læsere end netop 
læreren, og de er lavet under tidspres. Det bærer de præg af, i hvert tilfælde sprogligt, 
og vi har derfor valgt dels at anonymisere besvarelserne, dels at rette de mest iøjne-
faldende sproglige fejl. 

 
Evalueringsskemaet så således ud: 

 
 

 
Til alle forsøgsklasserne 

 
Evaluering af forsøgsundervisningen 

 
I forbindelse med vores forsøgsarbejde med procesarbejdsformen i både skriftlig og 
mundtlig dansk på gymnasierne i Albertslund, Avedøre, Greve, Roskilde og 
Rungsted har vi - som I ved - fået forskningsmidler fra Gymnasieskolernes 
Lærerforening til at bearbejde nogle af de resultater vi har opnået. 

I vores forskningsrapport har vi valgt dels at se nærmere på jeres skriftlige arbejde og 
undersøge hvilken udvikling I har gennemløbet fra l.g. til idag, dels at analysere jeres 
logskrivninger der er en helt ny form for skrivning i skolen. 

De resultater vi er nået frem til, vil vi gerne kunne supplere med kommentarer fra jer.  
Derfor har vi brug for jeres tilbagemeldinger på følgende punkter: 
Det skriftlige arbejde 
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Som forsøgsklasser har I arbejdet mere bevidst med den skriftlige side af faget og 
efter en procesorienteret.arbejdsmåde: 

Vi startede i l.g med at se på selve skriveprocessen og de forskellige faser man kan 
opdele den i. I lærte at bruge forskellige ideudviklingsteknikker som fx. 
hurtigskrivning, mind-maps, del-og-stjæl-runder, og I stiftede bekendskab med nye 
samarbejdsformer som coaching og respons. 

Responsarbejdet i l.g var styret af os. I 2.g var I selv mere og mere med til at 
bestemme rammerne for responsen. 

I har lært at det er vigtigt at have en ide og en rød tråd i opgaven. I har lært 
mange forskellige genrer at kende: de traditionelle journalistiske genrer, featuren, 
novellen, rapporten, og i slutningen af 2.g har I så mødt essayet i form af 
studentereksamensstilen. 

 
l. Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde?  Hvad synes du om 

den? 
 Hvad er godt ved den? 
 Hvad er dårligt? 
 Er der noget du har manglet? 

 
2. Du har prøvet at skrive studentereksamensstile. 
 Hvad synes du om det? 
 Hvad er godt ved studentereksamensstilen? 
 Hvad er dårligt? 
 Når du skriver studentereksamensstile, hvad kan du så bruge af det du har lært 

om at skrive i 1.g og 2.g? 
 

Logbogen 
 

1. Hvad har du lært ved at skrive logskrivning? 
2. Hvordan har det fungeret for dig?  Fordele - ulemper. 
3. Hvad har du syntes om det? 
4. Har dit syn på logskrivningen ændret sig over de tre år? 
5. Kunne du forestille dig den kunne bruges på en anden og/eller bedre måde? 
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Evalueringer af forsøgsundervisningen, 3.z, Rungsted 
Gymnasium 

 
Elev nr. 1 (en pige) 
1. I den procesorienterede arbejdsmåde har jeg lært at det går ud på at priotere tiden 
på en måde, så man ikke får travlt i den sidste del af eksamen. Man får også et bedre 
overblik over tiden og opgaven. Problemet med mit tilfælde er bare at jeg ikke har 
lært at udnytte den procesorienterede arbejdsmåde, fordi det først til sidst gik op for 
mig hvad betydningen af arbejdsmåden var. Jeg interesserede mig ikke så meget for 
det i starten, og det giver jeg mig selv skylden for. 

 
2. Jeg har til gengæld lært en del ved at skrive studentereksamensstile, da jeg nogen 
gange lærte noget af min fejl fra foregående stil, hvilket jeg finder meget vigtigt, så 
jeg er nogenlunde klar over mine svagheder til eksamen. Jeg mener ikke der er noget 
dirkte dårligt ved at skrive studentereksamensstile. 

Det vigtigste jeg mener jeg har lært i 1. og 2.g er at formulere mine tanker 
bedre og tænke mere abstrakt. 

 
 
 

Elev nr. 2 (en pige) 
1. - Jeg har lært, som I selv skriver: At dele selve skriveprocessen ind i faser, og her 
kan jeg bruge de forskellige ideudviklingsprocesser. Men derudover synes jeg også, 
jeg har forbedret mig samarbejdsmæssigt, jeg synes selv, jeg er blevet god til at give 
respons, dette har jeg også brugt i det "virkelige" liv. 

 
- I første g var jeg vildt begejstret, dette dalede lidt i anden g, men krisen kom da vi i 
slutningen af anden g skulle skrive eksamensstile, dette var en rædselsfuld oplevelse 
og jeg tror ikke kun det var mig,der følte det. Vi var blevet vænnet til at tænke selv, 
og så får vi et sæt stile som på forhånd er helt struktureret. Der er gået et helt år før 
jeg har vænnet mig til denne skrivemåde. 

 
- Samarbejdet har fungeret godt, man lærer noget af hinandens fejl. 
   Hurtigskrivning og mind-map er også godt til at finde idéen. 

 
- Del og stjæl runder er gode, men det dårlige er, at man ikke må bruge det til eksa-
men. 

 
- En proces, hvor man lærer at rette stilen igennem bagefter og sætte kommaer. 

 
2. - Dette kom jeg allerede ind på i de ovenstående spørgsmål. Jeg kunne ikke lide de 
første 6-8 vi skrev, men de sidste par har været ok. 
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- Er der noget galt med eksamensstile? Jeg forstår virkelig ikke at man kan bedømme 
vores evne til skriftelig dansk ved at vi skriver i 5 timer om noget, som er 100% 
uselvstændigt. 

 
- At de er så uselvstændige. 

 
- Når jeg skriver studentereksamensstile vælger jeg næsten altid billedanalysen, her 
kan jeg bruge hurtigskrivning til at finde den røde tråd, den ligger ofte i min under-
bevidsthed. Så tænker jeg meget på at få min indledning til at hænge sammen med 
min afslutning. 

 
Logbogen 
1. - Jeg ved ikke om jeg decideret har lært noget, man bliver bare mere bevidst om 
hvad man laver/skriver, når man skal skrive logbog efter. 

 
2.  Som en bevidstgørende hjælper. Fordelene er at man bliver nødt til at tænke en 
stil/opgave igennem endnu en gang, den gang man ellers ikke gider. Ulemperne er at 
man godt kan blive træt af at skulle tænke tingene igennem igen. 

 
3. Jeg har synes det var ok. Jeg synes det har gjort afstanden mellem Ellen og eleven, 
i mit tilfælde mig, mindre. Man kan skrive ting i logbogen, man ellers ikke ville få 
sagt. 

 
4. Vi har brugt den mindre her på det sidste, men det er vel også en naturlig årsag, 
idet vi bliver bedre og bedre til at tænke det vi skriver i logbogen igennem selv som 
en naturlig del af skriveprocessen. 

 
Nej, jeg synes den fungerer godt. 
 

 
 

Elev nr. 3 (en pige) 
1. Hvad jeg har lært af den procesorienterede arbejdsmåde... 

I 1.g kom jeg til dansk med forventningerne om at fortsætte med at skrive på 
samme måde, som jeg altid havde gjort. Men sådan skulle det ikke være, og jeg blev 
sur og gal og frustreret over ikke at kunne mestre den nye skrivemåde. Men efter jeg 
gav mig i kast med den og prøvede at ændre mit syn på det at skrive, synes jeg at jeg 
har gennemgået en enorm udvikling - både skrivemæssigt. Nu vil jeg ikke skamrose 
danskfaget (og dig, Ellen) og sige at I sammen er skyld i min modningsproces, da der 
er andre aspekter i livet der medfører en udvikling - men danskfaget har alligevel 
haft stor betydning for mig. Den procesorienterede skrivning er en virkelig god måde 
at udvikle sine evner på, og jeg er efterhånden blevet meget glad for den måde, jeg 
har lært at skrive på!!! 
Det gode ved den er at man lærer at strukturere sin skrivning - man får styr på de 
elementer, man vil have med i sin tekst, før man begynder at skrive. Jeg har også fået 
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utrolig meget ud af respons-runderne, da konstruktiv kritik er alfa og omega for at 
lave en ordentlig tekst.  

Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om noget dårligt.....men en engageret 
lærer er meget vigtig - jeg kunne tænke mig en uengageret ville virke kedelig og 
dermed få procesorienteret skrivning til at være det samme! 

Jeg synes ikke, jeg har manglet noget i min undervisning.....såååååå!!, bortset 
fra mere tid, selvfølgelig, det har jeg vel altid brug for! 

 
2. Studentereksamensstilene...... 
Jeg må indrømme, at studentereksamensstile ikke er noget af det skæggeste, jeg ved! 
Men på den anden side var det at skrive artikler også svært. Jeg tror dog at trods al 
den udvikling står jeg stadig på præcis det samme punkt m.h.t. hvad jeg gerne vil 
skrive om, hvilket er "eventyrstile" - dvs. en historie jeg selv digter - måske med et 
givent udgangspunkt. Det gode ved studentereksamensstilene er, at man lærer at 
skrive om et emne, der normalt ikke ville ligge én for tanke. Det dårlige er at man er 
tvungen til at skrive indenfor disse rammer, og at der muligvis ikke er et emne, der 
siger én noget (som vores tilesæt til den 29.!!!) Til terminsprøven brugte jeg en del af 
den processkrivning, vi har lært. Jeg lavede et mind-map og brugte det også. Derud-
over udnyttede jeg min viden om at lave afsnit med underrubrikker - en mulighed jeg 
ellers aldrig havde tænkt på!!! Jeg synes faktisk, at processkrivningen kan bruges på 
alt tekstmateriale!!! 

 
Logbogen 
Jeg ved ikke helt, hvad jeg har lært af at skrive logskrivning..... 

Det, jeg har brugt logbogen til, er at få indsigt i min egen skriveproces. Jeg har 
både selv kunne se udviklingen, efterhånden som den nedfældes på papir, og så har 
jeg kunnet se på den udefra v.h.a. dine notater, Ellen. 

En ulempe er måske at jeg tit skriver meget og kommer ud over de emner, der 
på forhånd er givet. 

Det at skrive i logbogen har jeg aldrig rigtig opfattet som en lektie - nærmere 
en vej til erkendelse af min egen udvikling. - Det syn er dog først kommet i løbet af 
det sidste årstid... før var det bare noget, der skulle gøres og intet andet! 

Om logbog kan bruges på andre måder ved jeg ikke... umiddelbart har jeg 
ingen forslag til ændringer. Jeg må dog indrømme, at faglog for mig ikke er langt fra 
vores "normale" undervisning - dvs. at faglog ikke har haft en særlig stor betydning 
for mig. Jeg ved ikke, om det kan ændres på nogen måde! 

Det var alt for nu. 
                    (hjerte) Anja 
 
 
 

Elev nr. 4 (en pige) 
1.a. Jeg har nu lært, at selvom responsgruppen kritiserer mange ting ved min stil, er 
det kun for at hjælpe. 
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b. Jeg synes, at det er godt med responsgruppen. Man lærer hurtigt, at ens "personli-
ge stil" ikke er så personlig, da alle mulige sidder og læser den. I starten kunne jeg 
ikke lide det. Det er også skægt at prøve at skrive som en journalist ville have gjort. 

 
c. Jeg syntes godt om responsgrupperne. Den nye måde man skal skrive på. 

 
d. Jeg synes, at når man kommer til eksamen, så skal man til at arbejde på en helt 
anden måde, for man kan ikke nå at lave første udkast, derefter andet udkast o.s.v., så 
det skal man lige lære først. 

 
e. Jeg mangler altid den røde tråd. 

 
2.a. Jeg synes, at vi skulle starte tidligere med at skrive eksamensstile og lære at 
analysere og fortolke. 

 
b. Det gode ved eksamensstilene er, at man får flere "opgaver" at vælge imellem. 

 
c. At alle "opgaverne" har det samme emne, og at der kun er en opgave, der ikke skal 
fortolkes eller analyseres. 

 
d. At skrive levende, at lave hurtigskrivning om emnet. 

 
Logbogen 
1. Jeg har lært, at i logbogen kan man skrive sin ærlige mening til læreren, som de 
andre i klassen ikke skal vide. 

 
2. Jeg synes, at logskrivningen har været en god kontakt til læreren, men at der alt for 
ofte har stået nogle ting, som skal stå i logbogen. Og hvis man har lidt travlt, så 
svarer man kun på de spørgsmål. 

 
3. Jeg syntes om det, men det er blevet brugt for lidt på det sidste. 

 
4. Ja, meget. I starten var jeg nervøs for komma, punktum o.s.v. Jeg var også meget 
nervøs for at kritisere læreren, men det har ændret sig. 

 
5. Jeg mener, at man skulle bruge logbogen, som vi gjorde i 1.g., hvor vi ca 2 gange 
om måneden skulle aflevere den, og vi havde skrevet om nogle ting, vi har arbejdet 
med. 

 
Elev nr. 5 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
Jeg vil starte med at sige, at den måde vi har fået danskundervisning på de sidste tre 
år, har været en fantastisk god oplevelse. Det er jo svært at sammenligne den, da vi jo 
ikke modtager "normal" undervisning på samme tid, men ud fra samtaler med skole-
kammerater har jeg fundet ud af, at det faktisk har været glimrende. 
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 For at starte med det mundtlige, har det været en fornøjelse at have en så enga-
geret lærer som Ellen Krogh, men også de teknikker, hun har gjort brug af i forløbet, 
som hun har beskrevet for os, så som "harpunering", har gjort det hele meget mere 
involverende, og man føler virkelig, at man er med. Det er selvfølgelig ikke rart at 
være den, der bliver fx "harpuneret", men det giver da en motivation til at læse lek-
tierne. 

 Med hensyn til det skriftlige, har det også været en god oplevelse.  Det har dog 
ikke lykkedes mig endnu at skrive en stil udelukkende ved de metoder, vi har lært, 
men det hænger nok sammen med, at min personlige "skriveproces" hænger for godt 
ved. Jeg er dog meget begejstret over mange af de "runder", der indgår i processen.  
Min altoverskyggende favorit er responsen, men mind-maps og del-og-stjæl-runder 
har også vundet en plads i mit hjerte. For mig er det en naturlig ting at dele ud af 
mine påfund, og det er da også dejligt at modtage andres. I min første del-og-stjæl-
runde var jeg dog lidt tilbageholdende, men da jeg opdagede, at folk ikke bare stjal 
mine gode idéer, men prøvede at omforme dem og sammenkoble dem med deres 
egne, og at jeg gjorde det samme, var jeg bare helt med på den. Det samme gælder 
responsen.  Her gælder det jo ikke bare om at få rettet stavefejl af en kammerat, men 
også om at få og give gode råd til forbedringer og udbygninger af opgaven. Det 
synes jeg også er genialt. 

 En anden ting, der er meget vigtig for mig, er den mængde af respons, man får 
i form af rettelser. Den er virkelig uundværlig.  Man får præcise gode og dårlige 
punkter samt henvisninger i teksten, og kan derfor virkelig bruge det til næste stil.  
Når jeg ser de andre klassers rettelser: "Udmærket, for mange stavefejl- 8",  priser 
jeg mig lykkelig. 

 Studentereksamenstile tror jeg aldrig, jeg vil holde meget af. Der kan være 
gode sæt, men så sandelig også dårlige, og så sidder man bare helt fast. Der burde 
konstrueres flere emner, der lod skribenten bruge sin fantasi og kreativitet i stilen, 
samtidig med at han/hun kunne demonstrere sine analysefærdigheder. Det er, hvad 
jeg mangler mest: chancen for at bruge min fantasi.  Den procesorienterede skrivning 
kan være en stor hjælp i studentereksamensstile, fordi processen skaber overblik, og 
det har man brug for i en eksamenssituation. 

 Logbogen, synes jeg, er en brandgod idé, men den er implimenteret for dårligt.  
Den skal simpelthen bruges mere og blive en større del af undervisningen, end den er 
nu, for at den skal virke.  Nu skal vi kun lave tilbagerapportering omkring stil-situa-
tioner og rettelser, og det kan godt blive lidt kedeligt i længden. Variér og brug den!! 
 Ellers tak for tre lærerige år! 

 
Elev nr. 6 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
Jeg vil starte med at sige at jeg føler jeg har lært utrolig meget af mine 3 års dansk-
undervisning. Jeg har nydt at skrive ting, der er blevet læst og forstået i den ånd de er 
skrevet, og jeg har glædet mig over at kunne eksperimentere med sproget og 
genrerne som erstatning for de ordinære studentereksamensstile. Jeg har fået en ny 
arbejdsproces, der med en computer har hjulpet mit skriftlige arbejde i andre fag, 
særligt samfundsfag på højt niveau.  Jeg har lært at finde pointer gennem at skrive 
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mig ind på emner og opgaver. Særligt i dansk i kraft af at arbejdsmetoderne har 
været en så integreret og sammenhængende del af undervisningen. 

Før den famøse årsprøve i 2.g, hvor vi fik den første (eller var det anden) 
ordinære danske stil, følte jeg mig virkelig oppe med hensyn til min skrivning. Jeg 
elsker at skrive - også i min fritid -og det var en sand fornøjelse at få lov til at 
afprøve nye genrer og skrive uden begrænsninger udover dem, man selv satte.  Det 
var fedt, fordi vi sclv fik lov til at strukturere stof, tanker og indtryk, selv finde en idé 
og en rød tråd, selv at kunne bestemme afgrænsningerne og derved kunne lade sig 
forføre af et pludseligt indskud og gøre dét til grundlag for sin tekst.  Særligt featuren 
i. 1.g og rcjsbeskrivelsen fra Kreta har printet sig fast.  Der blev virkelig givet tid til  
udarbejdelsen og der blev lagt et stort engagement og meget tid i opgaven.  Jeg 
syntes rent ud sagt det var skide-sjovt at blive ved med at nusse med deltaljer og 
komme med de helt rigtige malende beskrivelser, så det budskab man selv ønskede at 
få frem også blev bragt frem. 

... men så kom studentereksamensstilene... Da da da daaaaaa... Jeg skal ikke 
lægge skjul på at jeg HADER dem.  Det er en underlig dobbeltmoralsk og plat 
opgaveform.  På den ene side lægger de op til at man skal vise selvstændighed og 
initiativ, og samtidig afgrænses emnerne meget skarpt.  Man skal både holde sig 
strengt til en tekst, og samtidig skal man inddrage himel og helvede.  Der lægges 
ikke op til at man selvstændigt finder en idé. Mange gange har jeg læst en genial 
tekst i et stilehæfte, men så hedder formuleringen eller andet med "hvad er tekstens 
holdning til det og det emne, og hvad synes du selv".  Så kan man sidde med nok så 
mange tolkninger og associationer, der så skal proppes ned i den kasse... Personligt 
har jeg endvidere svært ved at brede genren ud som den lægger op til.  Jeg skelner 
mellem to forskellige  sprog, det funktionelle (formidling etc) og mit eget personlige.  
Det funktionelle er når man skal redegøre for teksten og indkredse temaet og hvad 
der ellers spørges om.  Når jeg skal formidle en viden, ligesom i en 
samfundsfagsrapport om ØMUen.  Da gælder det om at få budskabet igennem.  Vise 
at man har fattet pointen.  Men når vi så rykker over i det personlige område bliver 
stilen også anderledes. Da gælder det om at reflektere og perspektivere.  Det kan 
godt blive kedeligt og banalt, hvis man ikke lige har noget at sige om det udpegede 
enme.  Jeg hader at skulle producere en mening eller en holdning. Der er så mange 
sider til sagerne at jeg kun kan få en brøkdel med.  Ofte har jeg så proppet nogle 
overvejelser ind som blot har rumsteret i mit hovede i et stykke tid, og det bliver så 
måske lidt malplaceret, og den røde tråd er så med et forvandlet til en uldent 
garnnøgle. 
Nu hænger min lede over for disse stile også sammen med at jeg føler at jeg her i 
tredje g har gennemgået en stor udvikling, der har givet mig et behov for at eksperi-
mentere med og afprøve mig selv og min verden. Og det er helt blevet kvalt af 
studenterstilene, der blot har været et symbol på ubrugelig uddannelse.  Jeg har ikke 
kunne set noget formål i at lade mig tryne af sådan nogle åndssvage stile, og det har 
så ført mig ind i en ond cirkel (lede ved stilene - manglende engagement - mindre tid 
og arbejde i skrivningen - dårligere stile - lede ved stilene etc...) 

Jeg har opfattet den disciplin kaldet skriftlig fremstillinng som et fag til at 
udvide vores sproglige bevidsthed og udnytte dens muligheder. Det man 
siger/skriver og sådan som det opfattes stemmer ikke altid overens. Der også 
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forskellige normer inden for forskelige anvendelsesområder, hvilket jeg anser for 
værende vigtigt at lære. Med studentereksamensstile får vi ikke lov at række længere 
end til læreren.  Vi har en konkret modtager - og det er den samme i alle stilene. Vi 
får ikke mulighed for at prøve kræfter med andet end en imaginær størrelse.  
Hvordan skriver man en novelle, til myndighederne, et læserbrev, en videnkabelig 
tekst, et digt.  Det vi lærer med studenterstilene er hvordan vi skriver til en lærer.  Og 
det føler jeg ikke jeg kan drage så mange erfaringer ud af som det andet. Sprog er jo 
ikke blot sprog.  Det kan bruges til mange i mange sammenhænge, og kan endda 
misbruges. 

 
 

Logbogen har jeg haft meget glæde af. Ellen har givet en utrolig respons på det man 
har skrevet og funderet over.  Det har fået opgaverne i l. og 2.g til at række sig ud 
over bare opgaver.  Jeg har lagt ekstra arbejde i pga at man har følt, hvilket engage-
ment der har ligget bag fra Ellens side.  Det man har skrevet er blevet læst og tygget 
på. 

Også mundligt har det at skulle skrive i logbogen i timene og om de læste 
tekster sørget for at man altid er forberedt.  For det afsløres jo nemt når man skal 
læse op om hvad man har fået ud at teksten.  Jeg synes det har været godt for klassen 
at der blev lavet runder i klassen.  Alle deltog og kom frem med deres meninger og 
gode ideer. 

 
Det at skrive har også givet mig nye måder at komme ind i et stof på.  Jeg har 
opdaget at jeg ofte forstod eller opfattede mere af tekster end jeg umiddelbart har 
gennemskuct.  Ved at tænke gennen pennen eller tasterne på computeren når man til 
nye pointer, som man først fatter når man bagefter læser, hvad man egentlig har 
skrevet.  Jeg kan sidde i en helt trance-agtig tilstand og skrive og derefter opdage nye 
ting af mig selv ved blot at skrive.  Normalt flyver tankerne bare forbi, men sætter 
man sig ned og lader dem si gennem papiret opdager man en langt større værdi og 
kvalitet end umiddelbart antaget. 

Logbogen har givet mig en meget bedre kontakt med læreren.  Vi har ikke 
brugt den nær så meget i 3.g som tidligere, og jeg kan mærke at jeg ikke får sagt de 
ting som jeg før skrev i logbogen. 
Kontakten er meget mere nær med en logbog.  Læreren ser nogen overvejelser som 
vi elever foretager os, men som ikke nås når vi sidder mandag morgen med sorte 
rande under øjnene. 45 minutter er ikke meget til op til 28 elever. 

Men forudsætningen for at logbogen har fungeret så godt har også været at den 
har været en så integreret del af undervisningen.  Vi har i andre fag enkelte gange 
skulle skrive logskrivning efter vores lærere netop vendte hjem fra et eller andet 
fancy kursus i procesorienteret undervisning.  Så skal vi skrive ned hvad vi synes om 
Christian den fjerde og det var så det.  Det bliver måske læst af læreren, men der 
kommer ingen egentlig feedback, og næste uge er det hele glemt igen.  Det kan ingen 
bruge til noget.  Det er lige så meget udviklingen og overraskelserne og overvejelser-
ne der tæller... 

Min veinde fra et andet gymnasium havde engang i 1.g også et 1 dages kursus i 
den procesorienterede skrivemetode.  Jeg havde fortalt hende meget godt om det, 
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men hun rystede bare på hovedet og fattede ikkc meningen med hverken 
omskrivning eller noget.  En arbejdsmetode skal integreres... 

Også vi lærer læreren bedre at kende... 
 
 
 

Elev nr. 7 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen i dansk for 3. z 
Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde? 
Jeg har efterhånden fået lært, at jeg skal have min egen ide til opgaven, og ud fra 
denne opstille evt. mindmaps osv.  Under skriveprocessen prøver jeg at holde fast i 
min ide vha. en rød tråd. 

Ved respons og coaching har man fået muligheden for at se på sin opgave 
gennem andre, og det har man kunnet tage til sig eller ladet være. 

Jeg har lært forsk. teknikker som don’t tell it - show it. 
 

Hvad synes du om den? 
I starten var den anderledes og mere fri end man havde været vant til fra folkeskolen.  
Efterhånden er den blevet en normal del af arbejdet med opgaven. 

 
Hvad er godt ved den? 
Man får tænkt over sin skriveproces og får måske derved bedre indblik i hvad det er 
man gør, når man skriver en opgave.  Man kan stjæle ideer og få nye vha. respons. 
Det har været spændende at lære de andre genrer at kende. 

 
Hvad er dårligt? 
De forskellige genrer vi har lært at kende får vi ikke mulighed for at bruge i studen-
tereksamensstilene, det er ærgeligt hvis nogen godt kunne lide dem.  Men i stilene 
kan man dog godt bruge erfaringer derfra alligevel. 

Responsarbejdet er gået lidt i stå siden 2.g. 
Når man skal skrive mange udkast inden stilen endelig er færdig, kan den oprindelige 
ide godt ændre sig og opgaven kan blive mere forvirrende, end hvis man blot skrev 
den på én gang. 

 
2. Studentereksamensstile. 
Hvad synes du om det? 
Jeg synes det er en speciel genre, der fra hæfte til hæfte kan være meget forskellig. 

 
Hvad er godt ved den? 
Man har noget bestemt at holde sig til, og det er beskrevet hvad der forventes der er 
med i besvarelsen.  Dette nok meget godt i en eksamenssituation.  Der kan være gode 
emner, og når det er tilfældet er det meget godt at skrive studentereksamensstile. 

 
Hvad er dårligt? 
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Hvis emnerne er mærkelige og dårlige kan det være svært at skrive noget godt, men 
så må man udvikle sin egen ide og følge den og huske at opfylde kravene samtidig. 

Man er bundet af hæftets emner. 
Genren er ubestemmelig. 
 

Kan du bruge hvad du har lært i l. og 2. g? 
Som sagt kan man bruge ideudarbejdelsen, den røde tråd, don’t tell it- show it, evt. 
mindmap og følge sine ideer så langt man kan inden for rammerne.  Skriveprocessen 
med at gennemlæse sit stof kritisk. 

 
Logbogen 
1. At besvare spørgsmål ved at kigge på hvad jeg selv gør i en given proces. At 

opstille nogle mål og derefter se om de er blevet nået. 
 

2. Jeg er blevet tvunget til at se på hvad jeg gør i skriveprocessen. Mål man har 
opstillet der ikke er blevet nået. 

 
3. Det har været anderledes og spændende, man har lært at se kritisk på sig selv, det 

har derfor været ganske godt. 
 

4. Fra "irriterende" til noget der bare er en naturlig del af dansk. 
 

5. Jeg synes at måden vi har brugt den på har været god og i det rette omfang. 
 
 
 

Elev nr. 8 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
l. 
Hvad jeg har lært af den procesorienterede arbejsdsmåde?  Jeg har lært at strukturere 
mine opgaver, gennemarbejde dem, i det hele taget at lave bedre opgaver end dem 
jeg lavede i folkeskolen.  Jeg er klart tilhænger af processkrivning.  For mig har det 
kun været godt.  Jeg kan godt lide at gennemarbejde mine opgaver.  Derfor synes jeg, 
at det var utroligt godt i l.g, og 2.g og 3.g, hvor vi lavede vores opgaver over flere 
omgange med første udkast, dernæst respons o.s.v. 

Den arbejdsmåde har i hvert fald hjulpet mig utroligt meget til at få ideer, som 
jeg synes har været mit store problem. 

 
2. 
Jeg bryder mig ikke om studentereksamensstile.  Jeg kan meget bedre lide at lave 
features og den slags ting.  Det er sjovt, det er det altså ikke at lave en studenterstil.  
Jeg føler mig alt for bundet.  For det meste skal du analysere og fortolke en tekst, og 
du har en opgavetekst du skal følge.  Nu har jeg så efterhånden lært at lægge min 
egen røde tråd ind i opgaverne, men det var ret svært i starten.  Jeg er også træt af at 
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de allesammen handler om et eller andet "stort spørgsmål" som f. eks. det sande jeg, 
politik og moral, livssyn og livsglæde, og jeg kunne blive ved. 

Når jeg skriver studentereksamenstile, så bruger jeg mind-map i min idefase.  
Det hjælper mig utroligt meget.  Ellers så bruger jeg indledning-udgang, rød tråd og 
mellemrubrikker, som vi har arbejdet med alle tre år. 

 
Logbogen. 
Jeg synes logbogen har været en god ting.  Man får en eller anden dialog med 
læreren som man normalt ikke har.  Det får faget til at virke mere seriøst, på en eller 
anden måde.  Man får meget mere respons på det man laver end normalt.  Jeg synes 
det har været godt at efterevaluere stilene i logbogen.  Til gengæld kan det godt 
tilsidst blive lidt det samme man skriver igen og igen, så tilsidst har det været lidt 
useriøst, men det har afgjort været godt. 

 
 
 

Elev nr. 9 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisngen 
Før jeg begynder min evaluering, skal det lige nævnes, at jeg først kom til Rungsted 
Gymnasium i 2.g og derfor ikke deltog i den procesorienterede arbejdsmåde i l g. At 
jeg netop skulle undvære dette år, syntes jeg, har været et stort handicap, da jeg har 
følt, at jeg har manglet hele fundamentet for forløbet og derfor nogle gange er blevet 
kastet midt ind i noget, som jeg ikke har vidst, hvad var formålet med, eller hvordan 
det skulle gribes an. Jeg må nok erkende, at jeg her i slutningen af 3 g. stadig ikke til 
fulde ved, hvad det vil sige at være elev i en forsøgsklasse. 
Til Ellens "forsvar" skal det dog også siges, at jeg i disse 2 år ikke har lagt alle de 
kræfter i mine opgaver, som jeg burde, og derfor heller ikke har arbejdet så meget 
med selve skriveprocessen, som jeg kunne have gjort.  Jeg kunne også godt selv have 
gjort mere. 

 
Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde?  
Jeg har lært at skrive sammenhængende indledninger og afslutninger i mine stile og 
opnå en bedre struktur ved at benytte overskrifter ved nye afsnit.  Jeg også blevet 
bevidst om, at man skal have én ide og en rød tråd i opgaven, men det er desværre 
ikke endnu lykkedes mig til fulde at gennemføre. 

Endvidere har jeg lært at klassekammeraterne kan hjælpe mig meget ved at 
kigge min opgave igennem. 

 
Hvad syntes du om den? 
Det er lidt svært at give kritik til den procesorienterede arbejdsmåde, når jeg ikke til 
fulde ved, hvad der var denne og hvad der var "'almindelig danskundervisning", 
derfor må min kritik være rettet på undervisningen i det hele taget. 

 
Jeg synes at det er en utrolig god ide med dette projekt og kan godt lide, at man 
bliver meget mere bevidst om det, man skriver, i stedet for bare at skrive ud i en 
smøre, som jeg gjorde før i tiden. Samtidig er det meget værdifuldt, at klassen lærer 
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at samarbejde og "dele" deres ideer og stile med hinanden, både på det menneskelige 
plan, men også for det fremtidige liv, hvor du fx på jobbet atter vil komme ud i denne 
situation. Det er også godt at eleverne bliver introduceret for så mange forskellige 
genrer af stilen, da denne variation er med til at nedbryde ensformigheden og samti-
dig er med til hjælpe eleven med at finde, hvad for en type tekst der passer lige til 
ens skrivestil- og lyst. 

Jeg er personligt ked af at jeg ikke var med til undervisningen i brug af hurtig-
skrivning og mind-maps. Jeg ved at det er nogle værktøjer som jeg godt kunne bruge 
i min ideudviklingsfase til at få styr på alle mine tanker.  Jeg kunne forestille mig at 
resten af klassen er glade for at have lært dette. 

 
2. Kritik af studentereksamensstile 
Generelt er jeg imod at eksamenshæftet har et et overordnet emne, som de forskellige 
stileemner alle omhandler, Hvis dette er et emne som absolut ikke interesserer én, så 
er det svært at blive grebet af emnet, skrive entuisiastisk og sprudle af ideer. Kunne 
de forskellige stileemner ikke fungere uafhængigt af hinanden? 

Hvad jeg godt kan lide ved eksamenshæfterne er at du får en konkret opgave, 
Hvis du f.eks. bare fik at vide: "Skriv en stil omhandlende ovenstående emne", så 
ville opgaven virke uoverskuelig for nogle, og ihvertfald sparer den alle en masse tid 
man ellers skulle bruge på at finde ud af, hvilke aspekter af emnet man ville behand-
le. 
Med hensyn til vores nye møde med essayet i eksamenshæftet, så synes jeg man 
skulle have arbejdet lidt mere med det i undervisningen, så alle elever ihvertfald er 
klar over hvad der kræves af denne genre. 

 
Hvad kan jeg bruge af det jeg har lært ? 
Alt !!!!  Alt det du har lært af de stile, du har skrevet i årenes løb, kan du selvfølgelig 
også bruge når du sidder i eksamenslokalet.  Ud over det førnævnte jeg har lært rent 
skriftligt, så et det også lækkert at have arbejdet så meget med at skrive stilene på 
computeren, da denne kan spare dig meget tid til  eksamen, og computeren bliver jo 
utvivlsomt også en del af din hverdag i fremtiden. 

 
Logbogen 
Logbogen er god til at skabe et bedre forhold til din lærer med sine til tider meget 
personlige emner i personlogen. Læreren og eleven har her en mulighed for at 
komme bag facaden og komme til at forstå eleven/læreren og dennes handlinger lidt 
bedre. Ud over dette bedre forhold kan logbogen også være med til skabe tolerance 
og motivation, 

 
For at komme ind bag facaden kræver det selvfølgelig at begge parter, læreren og 
eleven, er åbne og fortrolige med hinanden. 

 
Det skal her siges til Ellens ros at hun har været helt utrolig til at inddrage sine egne 
personlige erfaringer og skrive med hjertevarme, og har derved gjort sit yderste for at 
etablere dette forhold til sine elever. 
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Ud over logbogens kvaliteter på det menneskelige plan, så er faglogen god til at 
samle alle de småting vi laver i timerne som f.eks. hurtigskrivninger, som ikke ville 
få en fyldestgørende plads sammen med ens normale noter. Samtidig gør den det 
også meget lettere at følge sin udvikling. 

 
 
 

Elev nr. 10 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
l. 
Jeg synes faktisk at jeg har lært meget af den procesorienterede arbejdsmåde.  I 
begyndelsen var jeg ikke særlig glad for det, fordi jeg syntes, det var svært, men 
efterhånden lærte jeg at tage det som en udfordring, og i dag kan jeg slet ikke se, 
hvordan jeg skulle have overlevet skriftlig dansk arbejde, hvis det ikke havde været 
for udfordringen med at bruge nye metoder.  Jeg har lært at give og få respons, hvad 
jeg tror er utrolig vigtigt.  Jeg kan nu fortælle folk, hvad jeg synes om deres arbejde, 
uden ligefrem at sable det ned eller rose det hele til skyerne.  Som oftest er der jo 
noget, der er godt og noget, der er mindre godt.  Jeg har også lært selv at tage kritik 
bedre, dvs. lade være med at tage det persoligt, men bare slå mig til tåls med, at der 
nok er nogle ting der skal laves om. Arbejdsmetoderne har også lært mig, hvordan 
man skal få ideer til et stykke skriftligt arbejde og strukturere dem, så man let kan 
bruge dem (mind-maps, hurtigskrivninger osv.). Ydermere har jeg fundet ud af, 
hvordan man i et samarbejde med andre både kan give, men også især få ideer (del- 
og-stjæl runder). I diskussioner f eks. af stileemner får man helt andre indgangsvink-
ler end den, man selv har fundet, og på den måde bliver overblikket bredere og arbej-
det mere spændende. Til tider synes jeg, at jeg har manglet tid til ligesom at ind-
arbejde nogle af de skriveteknikker, vi har lært, men sådan vil det vel altid være, da 
man har nogle ting, man skal nå, og vi bliver vel hele tiden dygtigere. 

 
2. 
For mig har studentereksamenstilene virket fint.  Men første gang var det enormt 
svært.  Før havde vi haft ret frie rammer, når vi skrev avisartikler, noveller etc.. Vi 
skulle holde os inden for et emne, der var ret bredt, og så skulle vi bruge nogle 
teknikker ("Don't tell it, show it', klippe-bagfra-teknikken osv.). Vi havde aldrig haft 
så faste rammer som til studentereksamensstilene. Det skal altid handle om bestemte 
tekster og skal besvare visse punkter.  Ofte virker disse underpunkter enormt 
begrænsende, og man har tendens til kun at fokusere på dem, selvom der er langt 
mere interessante aspekter i teksteme.  Desuden falder man let tilbage til den gamle 
folkeskolestil: Og så..... og så .... ydermere... herunder .. blablabla (GAB, GAB og 
atter GAB). I de andre stile lærte vi at skrive interessant og henvendt til en 
læsergruppe.  Studentereksamensstilene synes uden relevans for det virkelige liv, og 
man fanger ofte sig selv i at henvende sig til en lærer-type.  Jeg vil dog mene, at vi i 
forsøgsklasserne har langt større forudsætmger for at skrive disse stile, så de bliver 
interessante at læse, på trods af eller måske netop fordi vi i modsætning til andre ikke 
har arbejdet med den type stile i hele vores gymnasietid.  Jeg bruger klart ting som 
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hurtigskrivning, respons, at have en tydelig ide (rød tråd) og don't tell it, show it, i 
mine studentereksamensstile. 

  
Logbogen 
Logskrivningen, synes jeg egentlig, har fungeret fint. Når jeg tænker på logbogen, 
tænker jeg især på evalueringsskrivningerne. Jeg tror, det giver et langt bedre forhold 
til læreren.  Her kan man give udtryk for, hvad man mener om det ene og det andet.  
Det giver langt større ærlighed, end hvis det var noget man skulle sidde og sige foran 
hele klassen. Læreren får indblik i, hvad lige præcis den elev har brug for uden at 
skulle bruge den sparsomme undervisningstid. Desuden kan læreren vel altid bruge 
denne form for respons i efterfølgende forløb og klasser. 

I begyndelsen brugte vi også logbogen til tankeskrivninger osv. men efterhån-
den som vi lærte disse teknikker gik vi over til at bruge logbogen mindre og mindre. 
En ulempe ved logskrivninger er, at de normalt tager enormt lang tid, og det er ikke 
altid man lige har tid sådan fra dag til dag.  Derfor bliver det nogle gange lidt for 
overfladisk. Især her i 3. g. tager folk det mindre seriøst. 

Jeg har ikke rigtig nogen idé til, hvordan man ellers kunne bruge logbogen.  
For mig er dens vigtigste funktion dialogen mellem lærer og elev. 
Elev nr. 11 (en pige) 
Log om forsøgsundervisning 
1. 
Jeg synes godt om den procesorienterede arbejdsmåde, fordi man får arbejdet sin stil 
så godt igennem, inden man af leverer den.  Jeg synes, at jeg har lært specielt meget 
af responsgrupperne og af del-og-stjæl runderne, fordi de bygger så meget på indsigt 
i, hvorledes andre skriver, og åbenhed om ens egne mangler.  Responsen bevirker 
også, at man sætter sig ind i andres stile og på den måde får en ide om, hvad og hvor-
dan det er godt at skrive.  Det, der er en smule negativt, er nok, at man bruger så 
meget tid på det. Det er ikke altid, at man har tid til at arbejde så grundigt med en 
enkelt opgave og så ryger responsen. 

 
2.  
Jeg bryder mig ikke om at skrive studentereksamensstile.  Jeg synes, at de er meget 
indsnævrede og det er ofte nogle meget dårlige emner. Eftersom de er så stramt 
dikteret, bliver man nervøs for at skrive noget irrelevant, og så bliver det hurtigt en 
tynd stil. Omvendt er det godt, at der er så mange forskellige genrer at skrive om, så 
alle kan vælge deres stærkeste genre.  Når jeg skriver, tænker jeg mest på rød tråd, 
ind-og udgange i afsnit, opdeling i mange rubrikker og indledning og slutning. 

 
Logbogen 
3. 
Jeg synes egentlig, at jeg mest har brugt logbogen som en kommunikationskilde 
mellem min lærer og mig selv.  Derudover har den dog også været brugt som en bog, 
hvor jeg kunne få skrevet en masse om mine opgaver og have det samlet et sted.  Jeg 
synes, at logbogens fordel er kontakten med læreren, og at den tvinger en til at skrive 
om både sine dårlige og gode sider.  Jeg synes kun, at vi bruger faglog nu og ikke 
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længere den personlige skrivning.  Det er lidt ærgerligt, men det er vel også kun fag-
loggen, vi har brug for. Jeg mener, at logbogens mest væsentlige formål er kontakten 
mellem elev og lærer - og det synes jeg også, det skal blive ved med at være. 

 
 
 

Elev nr. 12 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Af den procesorienterede  arbejdsmåde har jeg lært utrolig meget. Jeg er blevet vant 
til at lægge mærke til min læser. Jeg har lært at gøre mine stilelessays mere fængende 
og spændende. Jeg har lært at lave indgang og udgang, der fænger min læser og gør 
stilen mere interessant generelt.  Jeg har lært at lave rød tråd. Jeg har lært at hjælpe 
andre og tage imod hjælp. Jeg har lært, at stil ikke behøver være en konkurrence 
elever imellem, og at stjæle ideer ikke er snyd, da hver enkel elevs stil alligevel vil få 
et individuelt præg. Jeg har lært at samarbejde med andre. 
Jeg synes utrolig godt om den procesorienterede arbejsmåde, da stil er blevet skægt 
og spændende at lave.  Den har givet mig mod på at lære, da de ting vi har lært, har 
givet store forbedringer fra stil til stil.  Der har været synlig fremgang i skriveproces-
sen. 

Specielt godt har været timereferaterne, logbogen, del-og-stjæl runderne og 
responsen. Dårligt har været hurtigskrivningen, da jeg ikke kan se nogen synlig ide i 
den. Vi kunne også godt have arbejdet mere med ideudvikling, da jeg ikke føler jeg 
har kunne få ideer til eksamen.  Når vi får stil for, har vi jo mulighed for at tænke 
over stilen en uge til to, inden den behøver blive skrevet.  Og derved har vi også 
mulighed for at snakke med de andre elever om ideer og muligheder.  Alt i alt synes 
jeg ikke, vi har arbejdet nok med eksamenssituationer. 

Vi har lært utrolig meget om at skrive stil.  Det har været godt, men vi har 
næsten intet lært om eksamen.  Hvilket jeg er ked af, da det jo er den der gælder i 
sidste ende. 

 
2.  
Jeg synes, det er meget vigtigt og godt at vi har arbejdet med studentereksamensstile.  
Jeg synes godt vi kunne have skrevet en del mere.  Eller måske have været begyndt 
allerede i 2.g at arbejde med dem. 

Godt med eksamensstilene at have været tvunget til at skrive om et bestemt 
emne, omend det så var et godt eller dårligt emne. Godt har det også været at kunne 
bruge det, vi har lært om skrivemåder i stilene. 

Dårligt har været studentereksamensemnerne, som bare er så irrelevante og 
kedelige. Dårligt har været, at vi ikke har brugt længere tid sammen om at udvikle 
ideer og lave responsarbejde. Jeg synes godt vi kunne have haft et par enkelte stile, 
hvor vi arbejdede som i l. og 2.g.  Altså mindmaps og coaching, så del-og-stjæl 
runder, derefter reel skrivning og respons af 2 til 3 runder.  Jeg har savnet samarbej-
det i 3.g., da jeg synes, at den hører med i den procesorienterede arbejdsmåde 
omkring stilen. 
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Logbogen 
l. Jeg har lært at sammenholde, hvad jeg har lært og fået ud af at skrive stil.  De 
regelmæssige evalueringer af mundtlig- som skriftlig dansk har gjort mig mere klar 
over, hvad vi har lært, og gjort mig bedre til at huske, hvad de forskellige enmer gik 
ud på. 
2. Jeg synes, jeg har været meget seriøs omkring logbogen, da den også har givet 
rnig mulighed for at have en tæt kontakt til læreren, hvilken generelt ikke praktiseres 
særlig meget i gymnasiet.  
3. Logbogen har været meget afslappende at have, da man ikke direkte er blevet 
bedømt på den eller hængt op på noget, man har skrevet. Bedst har personloggen 
fungeret. Fagloggen har egentlig ikke været så nødvendig.  Det har jo egentlig bare 
været noter, som ligeså godt kunne være skrevet i vores egne notater.  
4. Logskrivningen har ikke været helt så seriøs det sidste år, da der har været så 
mange andre opgaver og ting at nå. 
5. Jeg synes kun logbogen skal fungere som personlog.  Altså til evalueringer, 
tilbagemeldinger på stile o.s.v. Jeg synes ikke, faglogen har fungeret godt. 

 
Alt i alt er jeg meget tilfreds med forsøgsundervisningen.  Gennemgangen af de jour-
nalistiske genrer og foredraget om avisforside af Søren Søgaard var helt suverænt.  
Selvom jeg ikke synes, at vi har lært nok om studentereksamensstilene, er jeg ikke et 
sekund i tvivl om, at denne her form for undervisning har været meget mere værd 
end den normale gymnasieundervisning i dansk.  Jeg har set tydelige fremskridt og 
forbedringer.  Derudover må jeg rose dig, Ellen.  Din entusiasme og dine tilbagemel-
dinger på stile har været meget gode.  Jeg kan godt lide at du brænder så meget for 
dette forsøg og i det hele taget for faget dansk. 

 
 
 

Elev nr. 13 (en pige)    
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Jeg har lært ikke bare at lave en masse mundlort til at starte med for at komme på en 
idé, men at starte med et mind-map, som måske endda kan give flere ideer. Jeg synes 
også, at jeg har lært at binde stilen sammen med forhåbentlig fangende mellem-
rubrikker. 

 
Det var anderledes at skrive journalistisk. Men det var sjovt, udfordrende. Er man 
ikke en supergod skriver, kan det måske godt gå hen og blive for udfordrende, men 
det lærer man jo også noget af. Jeg mangler tid til her i 3.g også at lave del-og-stjæl-
runder. Jeg ved, at man selv skal få ideen i eksamenssituationen, men det er jeg ikke 
trænet i. 

 
2. 
Jeg synes, det kan være sjovt at skrive studentereksamensstile...hvis man får en idé 
relativt hurtigt, ellers kan det være dræbende kedeligt og svært.  Det dårlige ved 
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studentereksamensstilene er, at et hæfte indeholder for det meste et emne, og er det 
fx noget politik eller kunst er fx jeg på spanden, fordi jeg ikke er særlig stærk på det 
område, og det betyder altså virkelig meget. Fordi du skal vælge parti og så videre. 
Det gode er, at der er forskellige tekster: digte, billeder, eventyr, artikler, o.s.v. Jeg 
brugte til terminsstilen kun mit mind-map og så min læren om indgang-udgang og 
rød tråd. Der er sikkert meget mere jeg bruger, men det er ikke noget jeg tænker 
over, når jeg skriver selve stilen. 

 
Logbogen 
Jeg skriver meget personligt, når jeg skriver logbog, og det gør det lettere for mig at 
skrive. Jeg har lært noget af de hurtigskrivninger, vi har haft, fordi man skal stille sin 
hjerne ind på et bestemt område og så kun koncentrere sig om det i de 3-10 min. Det 
er meget sjovt, for det er meget afgørende på fx humøret man er i, hvad man skriver. 
Logbogen i 3.g har været meget kedelig og uinspirerende, fordi vi kun har lavet 
evalueringer på os selv. Det har været meget kedeligt at svare på de samme spørgs-
mål gang på gang. 

Logbogen blev i 1.g brugt til alt muligt forskelligt, det var godt. En idé: lav fx 
hurtigskrivninger, hvor man skal koncentrere sig om en bestemt ting, fx lave en rød 
tråd, idé til emnet frikvarter, eller skriv 10 fejlfri linjer om, hvad du fx har drømt i 
nat. Der er jo mange af os, der stadig har stave-, komma- o.s.v.fejl. 

 
 
 

Elev nr. 14 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
Det skriftlige arbejde 
1. 
Jeg synes, jeg har lært meget af den procesorienterede arbejdsmåde, og jeg har for 
det meste været glad for det.  Det er meget anderledes fra, hvad jeg er vant til fra 
folkeskolen.  Jeg har med tiden fundet ud af, at man kan gøre en masse ting, inden 
man går i gang med at skrive, som f eks. mind-maps.Ved hjælp af disse 
ideudviklingsteknikker kan man så få en masse ideer, som man aldrig ville have fået, 
hvis man blot var gået direkte i gang med at skrive. 

Jeg har lært at skrive på mange forskellige måder, og jeg har lært at se på mine 
stile og andet med forskellige øjne.  Jeg har lært at skrive til min læser.  Jeg synes, 
det er en god måde at lære folk at skrive på.  Man lærer at tænke over de opgaver, der 
stilles en, man får ikke det hele serveret, som man gør i f eks. stilehæfteme. 

Der er ting ved den procesorienterede arbejdsmåde, jeg godt kan lide, og så er 
der enkelte områder, jeg ikke bryder mig så meget om.  Jeg kan f eks. godt lide at 
lave mind-maps og respons. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk kan bruge mind-maps 
til noget nyttigt, når jeg skriver stile.  Det kan få mig ind på et spor, som jeg så kan 
følge.  Responsen virker også godt, da man kan få nogle gode ideer ind imellem.  
Dog vil jeg sige, at det afhænger meget af ens responsgruppe, for der er nogle, der er 
bedre til at hjælpe end andre.  Et af de områder, jeg ikke kan lide, er hurtigskrivning.  
Det fungerer bare ikke for mig, jeg kan ikke bruge det.  Der vil altid være nogle ting, 
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man foretrækker frem for andre.  Man finder hurtigt ud af, hvad der passer til en selv 
og ens arbejdsudvikling. 

Jeg synes ikke, at der er noget, jeg mangler.  Jeg kan i hvert fald ikke komme i 
tanke om noget, det er nok, fordi jeg allerede har lært så meget. 

 
2. 
Personligt kan jeg godt lide at skrive studenterstilene, hvis det altså er et emne, jeg 
kan skrive noget om. Jeg synes, det har været spændende at skrive friere opgaver end 
studenterstilene, jeg har taget det som en udfordring.  Men jeg kan godt lide at have 
nogle faste rammer, der fortæller mig, hvilket spor jeg skal følge eller i hvert fald et 
skelet, jeg kan støtte mig til.  Dette er også det gode ved studenterstilene for nogle.  
Man hjælpes på vej, og man kommer for det meste ikke ud på et sidespor.  Men der 
er også dem, som hader studenterstilene, netop fordi de har disse faste rammer.  
Nogle mennesker blokerer fuldstændig, når de får disse rammer.  De føler, de bliver 
sat i bås.  De kan ikke skrive frit og udvikle deres stile helt, som de ønsker det. 

Når jeg skriver studenterstilene bruger jeg en stor del af det, jeg har lært 
gennem disse tre år.  Jeg benytter stadig mind-map.  Jeg bruger den traditionelle 
journalistiske genre hver gang, jeg skriver.  Jeg forsøger at lave en interessant 
indgang, der fanger læseren og hænger sammen med min udgang.  Jeg forsøger at 
skabe en rød tråd allerede i starten og så få den frem i resten af teksten.  Jeg laver 
mellemrubrikker og sørger for, at afsnittene hænger sammen. 
Jeg håber, I kan bruge mine svar til noget, og at jeg har svaret rigtigt på de ting, I 
spurgte om. 

 
Logbogen 
1. Hvad har du lært ved at skrive logskrivning? 
Jeg synes, jeg har lært at sammenholde, hvad jeg har lært gennem årene. (Via diverse 
evalueringer). 

Derudover synes jeg, den har givet mig et mere personligt forhold til dig, end 
jeg har med alle de andre lærere. Ved at vi skriver sammen på denne måde, opstår 
der en eller anden form for forståelse af hinanden. 

 
2. Hvordan har logskrivningen fungeret for dig? Fordele - ulemper. 
Jeg har kunnet bruge den til at fortælle, hvad jeg synes og føler, hvilket har været 
godt. Den er for mig en del af, hvad jeg tænker. Jeg har hele tiden kunnet holde rede 
i, hvad jeg har lært, gerne ville lære m.m. En af ulemperne for mig har været sådan 
noget som hurtigskrivning. Når du giver os sådanne opgaver, er jeg ved at skrige. Jeg 
blokerer fuldstændig, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. 

 
3. Hvad har du syntes om det? 
Jeg har både hadet og elsket det. Det er helt afhængigt af, hvad vi har skullet lave. 
Evalueringer, synes jeg, har været helt fint og fungeret godt. Men sådan noget som 
hurtigskrivning hader jeg. Det passer bare ikke til mig og mit temperament. 

 
4. Har dit syn på logskrivningen ændret sig over de tre år? 
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Det har det helt sikkert. I 1.g syntes jeg, det var noget mærkeligt noget, at du skulle 
have tilbagemelding i en bog i stedet for at snakke med os ansigt til ansigt.Men nu 
har jeg indset, at det faktisk er meget rart, og at den hjælper til at få nogle ting ud, 
man ellers kun ville have tænkt. 

 
5. Kunne du forestille dig, den kunne bruges på en anden og/eller bedre måde? 
Sorry, men jeg har ikke rigtig nogen ideer. Jeg synes, den fungerer fint, muligvis 
også fordi du svarer os personligt og dermed viser interesse i os. 

 
Elev nr. 15 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
Det skriftlige arbejde 
Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde? 
I arbejdet med den procesorienterede arbejdsproces har jeg først og fremmest lært at 
engagere mig mere i det jeg skriver, end jeg gjorde tidligere.  Arbejdet før du begyn-
der at skrive, mind- map, den efterfølgende gennemtænkte skriveproces og slutfasen 
med respons, din egen eller andres, tvinger dig til at fokusere 100 % på stilens form 
og indhold.  Dette giver mulighed for at skrive i en meget personlig stil og lægger op 
til at man eksperimenterer både med skrivestil og layout. 
Netop fordi man lærer at jonglere med så mange forskellige skrivemåder skærpes ens 
kreativitet og man får større gåpå mod i skriftlige opgaver.  Jeg synes den proces-
orienterede skriveproces har gjort mig mere fortrolig med faget dansk, og gjort 
undervisningen utrolig alsidig, krævende og spændende.  Du skal turde at tænke 
utraditionelt, men samtidig sørge for at få et klart, veldokumenteretet budskab igen-
nem til læseren.  Et aspekt, der efter min mening er et nødvendigt led i den person-
lige udvikling, idet man for hver stil rykker præstationsgrænserne et trin længere ud. 

 
Hvad synes du om den? 
Jeg kan godt lide den procesorienterede arbejdsmåde.  Du bliver meget fortrolig med 
din egen skrivestil og jeg synes den udvider mulighederne for emnebesvarelserne, 
idet den opfordrer til en nytænkning og en kreativitet, der sprænger de gammeldags 
stilskrivningsrammer. 

 
Hvad er godt ved den? 
1. Kræver et personligt engagement i skriveprocessen. 
2. Giver en præcis opskrift på, hvordan man behandler et hvilket som helst emne/en 

opgave skriftligt. 
3. Præsenterer eleven for alle skrivegenrerne som eks. reportagen, novellen m.m. 
4. Er udviklende for den enkelte elev, der efter et intensivt arbejde med de 

præsenterede former for skrivegenrer får mere selvtillid m.h.t. hvad man kan 
præstere skriftligt og lærer at tænke kreativt og anderledes.  Noget der kan bruges 
i andre fag og ude i den store verden. 

5. Ved responsarbejdet bliver man bedre til at se hvor ens gode og dårlige sider 
ligger, og derefter forbedre det dårlige.  Man lærer samtidig at give konstruktiv 
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respons, hvilket også er meget vigtigt at kunne.  Danskundervisning bliver på 
denne måde meget åben, og man lærer både af andres og egne fejl. 

6. Fremhæver stilskrivning som andet og mere end en sur pligt, der bare skal over-
stås. 

 
Hvad er dårligt? 
Jeg kan ikke komme på nogle negative sider om processkrivning.  Hvis der er nogle, 
betyder de vel ikke så meget. 
Er der noget du har manglet? 
Nej. 

 
Studentereksamensstile 
Hvad synes du om dem? 
Jeg synes det er ganske få af stilene, der lægger op til den helt store skrivepræstation.  
De virker meget overfladiske, og jeg synes at skellet mellem en svær og en let 
opgave er meget stor.  Der er ikke rigtig nogle opgaver midt imellem.  Der er selvføl-
gelig også nogle meget spændende noveller og billeder i hæfterne, der kræver at man 
kan analysere og netop leve sig ind i emnet. 

 
Hvad er godt ved studentereksamensstilene? 
1. Der er et bredt udvalg af tekster. 
2. Der er sat præcise spørgsmål til teksten, men du skal selv skabe rammerne for 

besvarelsen. 
 

Hvad er dårligt? 
1. Til eksamen har du kun fem timer !!! 
2. For mange ligegyldige emner. 
3. Spørgsmålene appellerer til en traditionel besvarelse og gør ikke rigtig plads til de 

store skriftlige udfoldelser. 
 

Når du skriver eksamensstile, hvad bruger du så af det du har lært? 
1. At gennemgå en hurtig samling af relevant stof og derefter strukturere ideerne, samt 

skabe en rød tråd gennem teksten. 
2. At få overskrifterne til at passe sammen og trække forløbet op. 
3. At leve sig ind i teksten for derefter at give en intens fortolkning. 
4. At skrive levende og tænke anderledes i mine eksempler. 
5. At se problemstillingen fra flere vinkler. 

 
Logbogen 
Hvad har du lært ved at skrive logskrivning? 
Efter hver opgave har vi skrevet om proces og resultat, hvilket tvinger en til at vende 
tilbage og analysere både gode og dårlige skriveprocesser og dertil hørende resultat.  
Derved har jeg lært at gennemgå mine stile meget omhyggeligt og lære af mine fejl, 
men også de gode ting, samt give en vurdering af, hvorfor det gik som det gik. 
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Hvordan har logskrivningen fungeret for dig? 
Jeg synes det har gavnet forholdet elev/lærer utrolig meget med disse hyppige "dia-
loger", og det har været virkelig godt at kunne diskutere både gode og dårligere 
resultater samt undervisningsforløbet.  Jeg synes logskrivningen har fungeret ideelt 
og netop skabt en god stemning.  Det intensiverer undervisningen og giver dig lyst til 
at gøre en ekstra indsats, netop fordi også læreren er interesseret i at du bliver bedre. 

 
Hvad har du syntes om det? 
Jeg har aldrig haft problemer med at skrive i logbogen.  Jeg har altid sagt hvad jeg 
mente, følte osv. uden at være bange for at blive hængt ud for det bagefter.  Det har 
ikke på noget tidspunkt været envejskommunikation, jeg føler, at jeg har givet lige så 
meget som min lærer. 

 
Har dit syn på logskrivningen ændret sig over de tre år? 
I l.g og 2.g arbejdede vi en del mere med den, end vi har gjort i 3.g, så den virker 
ikke så betydningsfuld for undervisningen, som den gjorde tidligere.  Dens funktion 
har dog ikke ændret sig, og jeg synes stadig det er en rigtig god ide.  Efterhånden kan 
man se hvordan man retter op på nogle af de kroniske fejl i sine stile, eller i hvilken 
retning ens stærke sider peger osv.  Det kan være en stor hjælp netop til eksamens-
stilene, hvor du lynhurtigt kan gå igang hvis du ved, i hvilke tekster du kan få det 
bedste resultat. 

 
Kunne den bruges på en anden måde? 
Jeg synes ikke umiddelbart at logbogen kunne bruges på en anden måde. 

 
 
 

Elev nr. 16 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Af den procesorienterede arbejdsmåde har jeg lært meget om opbygningen af stile 
såsom om at lave undermanchetter, rød tråd og idearbejde, hvilket har gjort at de stile 
jeg laver nu er betydeligt bedre end de stile, som jeg lavede i folkeskolen.  Når det 
gælder hele skriveprocessen med respons, hurtigskrivning, coaching o.s.v synes jeg 
ikke at det er noget, som jeg har fået ekstremt meget ud af. Dog har jeg nok fået lidt 
ud af det i l. og 2.g, men her i 3.g har jeg næsten ikke brugt det.  En af grundene til at 
jeg ikke har fået så meget ud af det er nok, at jeg har svært ved at gå igang med en 
stil næsten 2 uger før den skal afleveres, hvilket jo er nødvendigt for at der kan gives 
respons på den.  Det som jeg egentlig tror at jeg har fået mest ud af er at vi blev 
"tvunget" til at skrive på computer allerede fra den første stil som vi lavede, og at vi 
også har muligheden for at skrive på computer til eksamen.  Dette har haft en meget 
stor betydning for mig, grundet at jeg aldrig har været den store mester til at stave, og 
computeren har derfor givet mig en mulighed for at rette mange af mine stavefejl og 
gjort at jeg kan få læst tingene ordentligt igennem før aflevering.  Endvidere tror jeg 
at jeg stadig ville havde siddet og fedtet med blyant og papir, og dermed ville jeg 
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komme til at skrive nogle meget kortere og dårligere stile end dem jeg skriver nu, 
hvis denne "tvang" ikke havde været der.  Den eneste ting jeg har manglet er infor-
mationen om at vi var med i et forsøg, for det fik vi først af vide efter at vi havde 
gået i skole i et par dage, og selv om dette ikke var en eller anden englænderklasse, 
europaklasse eller en decideret computerklasse man var havnet i, synes jeg at det 
havde været på sin plads at informere klassen om det, før vi startede i på gymnasiet. 
2. 
Jeg synes at det at skrive studentereksamensstile er lidt af en blandet "fornøjelse", for 
den ene gang kan der være nogle emner der er til at skrive om, men den næste gang 
får man et stileark udleveret, hvor der ikke er noget at skrive om, og så er det bare at 
fatte spaden og gå igang med at grave sin egen grav. 
Det som jeg synes jeg kan bruge fra l. og 2.g, når jeg skriver eksamensstile, er hvor-
dan man opbygger en stil og brugen af undermanchetter, men alt det med mind-map, 
hurtigskrivning o.s.v bruger jeg aldrig.  Derimod skriver jeg et par stik om det som 
jeg besvare i stilen, og derefter laver jeg en indledning, som jeg så skriver ud fra. 

 
Logbogen: 
Jeg synes ikke at jeg har decideret har lært noget ved at skrive i logbogen, derimod 
synes jeg at det er et god måde at evaluerer læreren på efter et undervisnings forløb, 
så man kan sige hvad man syntes var godt og dårligt i perioden.  Derimod har jeg 
endnu ikke set ideen i at f. eks. skrive 10 ting, som man ikke ved om et emne, eller 
mærkelige hurtigskrivninger på 4 min. 

Det at skrive logbog kan til tider godt være lidt trættende, fordi man altid skal 
skrive i den, og fordi det nogle gange kan være ret store mængder som man skal 
skrive, som f eks. efter et undervisningsforløb på 2 måneder. 

Jeg synes at mit syn på logskrivningen igennem de sidste 3 år har ændret sig 
mod det lidt mere positive. 

 
Til sidst vil jeg gerne sige at jeg generelt har været glad for denne form for undervis-
ning i min gymnasietid, og jeg mener at det er noget, som man skal forsætte at bruge 
fremover i danskundervisningen.  Endvidere tror jeg også at det ville være godt hvis 
man startede med at bruge disse værktøjer allerede i folkeskolen, så man allerede 
blev vant til at bruge disse metoder fra den første stil som man skrev.  Dette tror jeg 
også ville havde gjort at jeg havde været mere åben overfor denne undervisnings-
form. 

 
Kommaer til indsætning i ovenstående tekst: 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,, 

 
 
 

Elev nr. 17 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen. 
Jeg synes den procesorienterede arbejdsmåde har gjort mig til en meget bedre 
skriver.  Jeg har lært at skrive mere levende og flydende.  Ideen med hurtigskrivning 
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og mind-map er god, især i starten, da man var usikker på hvordan man skulle skrive.  
Jeg synes det er godt at vi i starten arbejdede meget med feature-genren, det har givet 
et virkeligt godt grundlag.  Hvis jeg skal nævne noget dårligt, må det være den måde 
responsgivningen mellem os (eleveme) har fungeret.  Det er tit løbet lidt ud i sandet, 
tit p.g.a tidsmangel. 

 
2.  
Jeg kan godt lide at skrive studentereksamenstile.  Man har et konkret emne, men 
kan alligevel dreje det lidt.  Det kan godt være at disse stile ofte er meget stramme, 
men det generer mig for det meste ikke.  Det dårlige er at man nogle gange kan få et 
hæfte, hvor man ikke kan finde et eneste emne der er godt. 

Jeg synes jeg kan bruge utrolig meget af det, jeg har lært i mine stile.  Som 
indgang, udgang, rød tråd og levende sprog.  Jeg bruger aldrig mind-map og hurtig-
skrivning i mine stile.  Jeg skriver bare mine ideer ned i stikord når jeg læser teksten 
og undervejs i skriveproeessen, så jeg er sikker på at få det hele med. 

 
Logbogen 
1. Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive til, hvad jeg direkte har lært af logskrivningen.  

Men det er da en god måde at kommunikere med læreren på.  
2. Jeg har aldrig været ret vild med logskrivning, jeg synes tit det er svært at 

formulere hvad jeg vil skrive, men jeg synes jeg er blevet bedre til det igennem 
gymnasietiden - og det er vel en fordel.  Hurtigskrivning i logbogen, om noget 
man har læst derhjemme er godt, man for her sin egen opfattelse af lektien ned på 
papir. 

3. Se 2. 
4. I starten var jeg meget usikker på hvordan logbogen skulle bruges, men det er jeg 

blevet mere klarlagt om nu. 
5. Jeg synes tit det er svært på den måde at evaluere lærerens undervisning og 

skrive, hvad man har fået ud af det.  Det ville måske være bedre på en mere fri 
måde.  Jeg ved ikke præcis hvordan. 

 
 
 

Elev nr. 18 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Jeg har lært en del om opbygningen af en avisartikel. At lave underrubrikker i mit 
skriftlige arbejde, såvel i dansk som i andre fag. - At der skal være en såkaldt "rød 
tråd" i en tekst. - At det er vigtigt, at ind- og udgang hænger sammen. "Kill your 
darlings". - At betjene skriveprogrammet Word. 

 
Det er umiddelbart svært at give sin mening om den procesorienterede arbejdsmåde.  
Jeg kender ikke den almindelige måde at undervise på i gymnasiet.  Jeg er glad for at 
have lært en del om skriftlig fremstilling.  Det er godt.  Desværre er der nok 
fokuseret for meget på det skriftlige arbejde.  Jeg føler ikke, at vi har haft tid til at 
gøre nok ud at analysere f.eks. noveller og digte.  Det er mindre godt.  Jeg synes 
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ikke, at der har været en ligevægt mellem det skriftlige og mundtlige.  Jeg ville 
ønske, at jeg var stærkere til at analysere bl.a. digte, noveller og måske også billeder. 

 
2. 
Ved studentereksamensstile er det godt at man i visse opgaver får stillet et par 
konkrete opgaver.  Så er man klar over, hvad der er relevant for besvarelsen.  Det 
letter også arbejdet med at komme i gang med at skrive.  Man bruger da ikke så 
meget tid på at spekulere over, hvor i verden man skal starte.  Med hensyn til 
opgaveformuleringerne er der stor forskel fra person til person med hvilke emner 
man vælger.  Personligt har jeg det med at vælge de opgaveformuleringer, hvori der 
ikke indgår digte, analyser og sammenligninger.  Jeg kan bedst lide opgaver, der har 
et vist præg af en samfundsfaglig opgave.  Dem måtte der gerne være flere af.  I l.g 
lærte jeg som sagt at lave underrubrikker.  Det bruger jeg i mine studentereksamens-
stile. 

 
Logbogen 
Jeg må helt ærligt indrømme, at jeg ikke føler, at jeg har lært noget ved at skrive log-
bog.  Jeg vil ikke udelukke, at jeg er blevet bedre til at skrive. Som ved flere andre af 
dine (Ellen) evalueringsspørgsmål gennem gymnasiet, er det meget svært at bedøm-
me, om man er blevet bedre på den ene eller anden måde.  Vi har ikke noget at 
sammenligne med.  Vi ved ikke, hvad en anderledes undervisningsform har lært os, i 
forhold til den procesorienterede arbejdsmåde. 

Min måde at skrive på i logbogen har ikke adskilt sig væsentligt fra måden at 
skrive på til hverdag.  Jeg synes, at det er godt, at man skriver i én enkelt bog, istedet 
for på et hav af løssider.  Så ved man altid, hvor en logskrivning er at finde.  Det kan 
sikkert også, nu har jeg ikke selv benyttet mig af det endnu, være sjovt at kigge tilba-
ge på sine person-log fra starten af gymnasiet. 

Mit syn på logskrivningen har ikke ændret sig over de tre år.  Jeg har ikke 
umiddelbart nogen idéer til, hvordan logbogen kan bruges på en anden eller bedre 
måde. 

 
 
 

Elev nr. 19 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
l. Den procesorienterede arbejdsmåde: 
Jeg synes at det er svært at sige konkret hvad jeg har lært, og jeg vil ikke kunne sige 
om jeg ikke havde fundet ud af de samme ting, hvis jeg havde fået en "normal" 
undervisning.  Jeg synes ikke at jeg helt har kunnet gå over til at skrive procesorien-
teret, men at jeg har kunnet bruge dele af den til at finde min egen skrivemetode 
med.  Ikke så meget fordi jeg bruger teknikkerne, for det gør jeg ikke når jeg skriver 
stil, men jeg er blevet mere bevidst om min skriveproces.  Noget af det som jeg synes 
fungerer allerbedst (jeg ved ikke om det er læreren eller undervisningsformen) er den 
massive tilbagemelding man får på sine opgaver.  Det er nok noget af det jeg har fået 
mest ud af, også til eksamensstilene. 



Bilag 3: Elevevalueringer af forsøg med procesorienteret skrivning 280 
 

 
2. Eksamensstile: 
Mine holdninger overfor eksamensstilene er delt i to.  På den ene side kan jeg godt 
lide at skrive dem, da der er lagt nogle faste rammer for emnerne.  Det var noget af 
det der godt kunne være en smule irriterende med den procesorienterede skrivemåde, 
at emnerne var for løse. 

Det dårlige ved eksamensstilene er også rammerne, der nogle gange er for 
faste.  For eksempel den måde overskrifterne allerede er valgt for en.  Jeg tror at det 
eneste det gør er, at det er med til at gøre stilene mere ensartede.  Også den måde de 
laver eksamenshæfteme i emner på kan virke forvirrende, for der er jo tit flere 
forskellige tolkningsmodeller til en tekst, men når emnet bliver lagt fast, er mulig-
hederne for selvstændig tænkning minimeret. 

 
3. Logbogen: 
Hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg ikke, hvad jeg har lært af logbogen, og hvad jeg 
skal bruge den til!  Det kan selvfølgelig være at det er mig, der ikke har gjort nok ud 
af at skrive i den, men for det meste er logskrivningen forbundet med et nytteløst 
arbejde. 

 
 
 

Elev nr. 20 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
 
Jeg mener helt klart jeg har haft stor glæde af den procesorienterede arbejdsmåde. 
Samtidig har jeg dog lidt svært ved at sætte fingeren på noget, som jeg er blevet 
specielt bedre til på grund af denne arbejdsmåde. Jeg er f.eks. blevet meget bedre til 
at lave en rød tråd i opgaven, men det var jeg vel også blevet, hvis det havde været 
“normal” undervisning. Jeg er dog sikker på, at denne nye arbejdsmåde er til gavn. 

 
Jeg mener, at det er en mere relevant måde at lære at skrive på, i stedet for bare at få 
stukket et stilehæfte i hånden.  Jeg tror også, at man kan bruge den til mere ude i det 
virkelige liv. Jeg har selv tænkt på at blive journalist, så jeg har selvfølgelig været 
glad for forløbet i 1.g, men også andre vil have mere glæde af den.  I øvrigt mener 
jeg at det kunne være en ide også at overføre dele af denne arbejdsmåde til engelsk-
undervisningen.  Her er man en del bagefter, synes jeg, ved blot at beskæftige sig 
med noveller og analyser.  Der er sket mange ændringer i verden, og man kan ikke 
blive ved med at køre rundt i det samme.  Derfor synes jeg, at man bør tage imod 
denne nye procesorienterede skrivemåde med åbne arme - også i andre fag. 

 
Ting som mind-maps, brainstorm og del-og-stjæl-runde har været gode ideer.  Det 
var vel også noget man kendte lidt til i forvejen, men alligevel har det gjort at sidder 
man og har problemer med en tekst, går man normalt ikke helt i stå. 

 
Studenterstilene har dog også været rimelig sjove at skrive, men de kan blive lidt 
ensformige og fastlåste. Det gode ved dem var, at selvom man havde svært ved at 
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finde på noget at skrive, så skulle det bare gøres, der var helt reelle krav - gik man i 
stå, kunne man så bruge et af de mange oven for nævnte hjælpemiddel-metoder, som 
vi havde lært, til at komme igang igen.  Jeg synes ellers ikke, at det var noget specielt 
dårligt ved dem, men jeg var nok blevet træt af dem, skulle vi have arbejdet med dem 
alle tre år. 

 
Logbogen 
Jeg har ikke lært noget af at skrive i logbogen.  I starten var det meget sjovt, men det 
blev hurtigt ensformigt og irriterende. F.eks. skulle vi efter næsten hver stil skrive en 
masse om vores arbejdsproces, og så meget ændrer den sig jo heller ikke fra gang til 
gang.  Men meningen med den er vel at lærerne skal have muligheden for at se om vi 
synes at vi kan bruge undervisningen til noget.  Og det kan vi!! 

 
Ingen tvivl om at det vi lærte i l.g og 2.g har været til stor gavn.  Jeg synes, at jeg nu 
laver langt mere strukturerede opgaver med et meget bedre sammenhængende 
indhold end jeg gjorde før starten på gymnasieforløbet.  Desuden synes jeg også, at 
jeg har forbedret mig efterhånden som processen skred frem. 

Tak for det. 
 
 
 

Elev nr. 21 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
l. 
Jeg har lært at skrive på en fundamentalt anderledes måde, i og med at jeg kan 
"springe frem og tilbage” i teksten, da jeg ikke tænker på den som et produkt lavet 
efter samlebåndsprincippet, men nærmere som en organisk struktur der kan bygges 
på hvorsomhelst, nårsomhelst.  Dette har i en stor grad forstærket mine midler til 
rådighed, og derved hjulpet mig til at sige det jeg vil sige, på en intelligent og hårdt-
slående måde, med gode finesser.  Dette er godt nok tænkt med fokus på selve 
processen når jeg skriver produktet, for jeg har ikke rigtig fundet grund til at bruge 
mind-maps og hurtigskrivning.  Dette er dog nok p.g.a. personlige forudsætninger, 
der har gjort at jeg ikke har haft specielt meget brug for dem.  Respons har jeg dog 
haft gode erfaringer med, hvor det bl.a. har hjulpet med til at jeg har set mere objek-
tivt på mine stile. 

Derfor vil jeg sige at det er svært at finde noget dårligt at sige om denne 
procesorienterede arbejdsmåde, bortset fra at vi blev forvænt med spændende og 
interessante opgaver i l. og 2.g. Disse mangler jeg i høj grad nu. 
2. 
For nu har vi kun disse usle eksamensstile.  Nej, spøg til side - de er ofte tyndbenede 
og alt for analytiske, men jeg mener at kunne få gode produkter ud af dem ret ofte, 
ikke mindst p.g.a. forsøgsundervisningen. Stadigvæk er de utroligt kedelige i forhold 
til før, men på den anden side kan det da være en udfordring at finde den rigtige 
indgangsvinkel på dem, den der kan gøre dem ligeså sjove som de tidligere opgaver. 
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Godt: Ofte en del baggrundsstof til rådighed - dog hæfter jeg mig tit ved detal-
jer for at få de bedste og tit mere "personlige" indgangsvinkler. 

Dårligt: Har en tendens til at være øredøvende kedelige og håbløst suspekte.  
Det sker at emnet er for specialiseret, og derfor sandsynligvis er svært for mange at 
relatere til, hvorved man ikke kan skrive noget godt og intelligent med en næsten 
nødvendig baggrundsviden. 
Som beskrevet oven for skriver jeg ikke mere ud-i-et, men klatter på rundt omkring.  
Dette giver rundt regnet tusind flere muligheder, og et mange gange bedre resultat.  
Efter min overbevisning. 

 
Logbogen 
1. Jeg har ikke fjerneste anelse om hvad jeg har lært af at skrive logbog. 

 
2. Den har været en byrde i den sidste tid.  Først var den okay og interessant, men 

jeg kan nu altså ikke huske noget specielt om det. 
 

3. Hm. 
 

4. Ja - som sagt virker den overflødig nu, som en lektie der skal overstås, som en 
lektie uden mål. 

 
5. Jeg har faktisk ikke noget overblik over den mere.  Jeg er ked af det, men intet 

konstruktivt kan komme fra min side. 
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Evalueringer af forsøgsundervisningen, 3.y, Albertslund 
Amtsgymnasium 

 
 

Elev nr. 1 (en pige) 
1. 
Jeg har lært at gøre brug af hele forarbejdet. Jeg er blevet bedre til at få foldet min 
ide ud, sådan at teksten bliver sammenhængende. Jeg mener også at jeg er blevet 
bedre til at arbejde med egne "fejl" i mine tekster. 

Jeg mener, at det har været en god måde at arbejde på. Man lærer noget af det 
istedet for bare at stilen i tasken og så er den glemt. Det kan dog nogle gange godt 
virke lidt langsomt. Man når ofte at blive træt af teksten, inden den er færdig. 

 
2.  
Jeg kan godt li' at skrive studentereksamensstile. Der er altid noget for enhver, og det 
mener jeg er positivt. Det der er dårligt ved dem er, at hver enkelte af dem er meget 
fastlåste. Man har i mange af dem ikke mulighed for selv at udarbejde en selvstændig 
ide. 

Det jeg har lært, som kan bruges i studentereksamensstile, er, som nævnt i nr.1, 
at udvikle mine ideer ved hjælp af et grundigt forarbejde. 

 
 
 

Elev nr. 2 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
 "Et godt forarbejde giver tit et godt resultat". Bedre struktur bedre indhold. 

Jeg kan godt lide den procesorienterede arbejdsmåde, hvilket helt sikkert ses i 
stilene. 
2. 
Det er godt at være orienteret om, hvad gymnasiet forlanger, man skal kunne i skrift-
lig dansk, d.v.s. hvor ligger niveauet i 3g. 

 
Logbogen 
1. Ingenting 
2. Jeg kunne ligeså godt have skrevet det på et løst stykke papir. 
3. Jeg har personlig ingenting fået ud af logbogen 
4. Nej 
5. ÅH!! 

 
Elev nr. 3 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
Det skriftlige arbejde: 
1. 
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- Jeg har lært at skabe mig et bedre overblik over alle områder i stilen, så det ikke 
virker så uoverskueligt, når man starter. 

- Jeg synes, at det er en god måde at skrive stil på, for man får et bedre overblik 
over stilen/materialet. 

- Det gode ved denne arbejdsmåde er, at man kommer rundt om det hele, da 
arbejdsprocessen er delt op i faser, som man gennemarbejder grundigt inden man 
skriver selve stilen. 

- Det dårlige element ved arbejdsmetoden er, at den er alt for tidskrævende, når 
man tænker på, hvor lang tid det tager at lave de resterende lektier, som man får i 
gymnasiet. 

 
2. 
- Det er godt at skrive stud.eks.stile på denne måde, for kommer man godt igang i 

idefasen, så er der  ingen problemer med at skrive selve stilen. 
- Det dårlige er stadig, at det er for tidskrævende, når man tænker på den tid, man 

har til rådighed. 
 

Logbogen: 
- Jeg synes, det er spild af tid at skrive i logbogen. Logbogen kan godt slettes fra 

det procesorienterede arbejde, for jeg synes ikke, at man får noget ud af at skrive 
i logbogen. 

 
 
 

Elev nr. 4 (en pige) 
Forsøgsundervisningen 
1.  
Man har vel lært at dele sit arbejde omkring en stil bedre op. Man får derved et bedre 
overblik v.h.a. de forskellige skriveprocesser. 

Men det, som har fungeret dårligst, er vel respons fra skolekammerater alene. 
Man har svært ved at give andre kritik. Det bliver tit meget overfladisk. 

 
2. 
Det gode ved studentereksamensstilene er, at man kan vælge mellem 6 slags 
opgaver. Nogle er mere styrende end andre. Men jeg synes stadig, at opgaven kan 
være meget "fri". Dermed kan man let komme til at komme ud på et sidespor. Kunne 
være godt, hvis de stillede nogle flere punkter, man skulle besvare inden for den 
enkelte opgave. 

Det, jeg kan bruge fra 1.og 2.g, er bl.a. at lave hurtigskrivning, før man begyn-
der at skrive. At stille sig de spørgsmål, som man skal bruge som den røde tråd igen-
nem sin stil. 
Logbogen 
1. Bogen er blevet brugt til at skrive sin mening om ting, som vi har lavet i skolen 

o.s.v. Men hvad jeg har lært af det, det ved jeg ikke. Man kan da ikke lære meget 
af at skrive sine kommentarer om undervisningen i en bog? 
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2. Mener jeg har svaret på. 
3. Disse to spg i 1. 
4. Næ. Jeg kan ikke se det vigtige med denne bog. Håber du kan! 
5.  

 
 
 

Elev nr. 5 (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisning. 
1.  
Det er en hjælp at bruge meget tid på idéfasen, så går man ikke i stå i skrivefasen. 
Det har jeg lært og bruger. Jeg har også forstået vigtigheden af sammenhængen i 
stilen. Udbyttet af responsgivning er ikke på højde for mit vedkommende med den 
tidskrævende indsats, det er. 

 
2. 
Kvaliteten af emnevalgmulighederne er meget svingende.  
Det gode ved studentereksamensstilene er de faste rammer.  
Det dårlige ved dem er de faste rammer. 
Jeg kan bruge ideudvikling ved eksamen. 

 
Logskrivning 
Jeg har ikke deltaget særlig aktivt i logskrivningen, da jeg fra starten ikke var begej-
stret for idéen. Det er jeg stadigvæk ikke. 

 
 
 

Elev nr. 6 (en pige) 
DANSK.                    LOGBOG. 
Evaluering af forsøgsundervisningen. 
Det skriftlige arbejde 
1. 
a. Jeg har lært at skrive koncentreret, men stadig mere levende. Man skal have en 

ide, og den skal kunne følges gennem hele stilen. En god åbning og en god af-
slutning er vigtig.  
Jeg har specielt lært at lave gode overgange mellem de forskellige afsnit. 

 
b. Jeg kan godt lide mind-maps, og det har været godt at lære om den journalistiske 

genre. Men hurtigskrivning og coaching og respons er ikke noget for mig. Det 
har ikke virket. Den eneste respons, jeg har kunnet bruge, er den fra min lærer. 

c. Det gode ved den er, at vi arbejder meget med selve stilen, forarbejdet er stort. 
Hvis vi kan udnytte det til eksamen, er det godt, men hvis ikke er det skidt. 
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d. Det er svært at bruge disse ting i en studentereksamensstil, fordi vi ikke kender så 
meget til emnet som i de andre stile. Stilene i 1.g og 2.g har handlet om det emne, 
vi har arbejdet med månederne før. Derfor havde vi meget mere baggrundsviden. 

 
e. NEJ 

 
2. 
a. Jeg kan ikke lide studentereksamensstile 
b. Ikke noget 
c. Det hele 
d. Jeg kan bruge min viden til at udvikle en ide, have en fængende indledning, gode 

kroge, bruge show-it - don’t tell it. 
 

Logbogen 
1. Intet 
2. Den har ikke fungeret for mig 
3. Irriterende 
4. Nej 
5. Nej, nogle kan bruge det, andre kan ikke. 

 
 
 

Elev nr. 7 (en pige) 
Log-skrivning: Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
a. Ja, hvad har jeg lært? Jeg har selvfølgelig lært at skrive på en anden måde og 

arbejde med faget dansk på en helt anden måde end den traditionelle måde. 
 
b. Den procesorienterede arbejdsmåde har både været god og dårlig. 
 
c. Jeg har nok været mest glad for den procesorienterede arbejdsmåde i skriftlig 

dansk. Jeg synes, det har været rart at skrive en stil over 2 eller flere gange, med 
respons fra kammeraterne (dog blev det lidt for meget her til sidst) 

 
d. Undervisningen har til tider været for ensformig 

 
e. Det ved jeg ikke? 

 
2. 
a. Jeg synes, studentereksamensopgaverne har været meget svære at skrive. 

 
b. Det er selvfølgelig rart at kunne vælge mellem flere opgaver (i forhold til 1.+ 2.g) 

 
c. At de stort set altid omhandler samme hovedemne 
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d. Jeg har lidt svært ved at bruge det, vi har lært i 1. og 2.g i mine studentereksa-
mensstile. Jeg havde meget lettere ved at skrive stile i 1. + 2.g, end jeg har haft i 
3.g. Stilene vi skrev i 1. og 2.g blev "skræddersyet" til den periode, vi på det tids-
punkt arbejdede med i mundtligt. 

 
Logbogen 
1. Det bedste ved logskrivningen er, at vi ikke at tænke på, om det er sprogligt 

korekt, dvs. mht. stavefejl, kommaer, kludrede sætninger osv. 
 

2. Sådan nogenlunde - jeg har tit spekuleret på, hvad den egentlig skal bruges til. 
 

3. - 
 

4. Jeg var mere glad for logskrivningen i 1.g end jeg er her i 3.g. 
 

5. Der findes sikkert en bedre måde at bruge den på - men hvad ved jeg ikke? 
 
 
 

Elev nr. 8 (en pige) 
1. 
Jeg har lært, at det er vigtigt at lave et forarbejde til en stil. Man kan ikke bare sætte 
sig ned og skrive uden at have sat sine tanker på plads. 

Jeg kan godt lide en procesorienteret arbejdsmåde, da det giver en større 
skrivelyst, når forarbejdet er lavet. 

Det gode ved den er, at den samler tankerne. Det dårlige er, at det nogen gange 
kan være svært at overskue mind-maps og hurtigskrivning osv. Jeg har ikke manglet 
noget - der var rigeligt med muligheder. 

 
2. 
Jeg kan godt li' studentereksamensstile, da der altid er flere emner at vælge imellem. 
Der er altid samfundsrelevante opgaver, der dermed gør det muligt for mig at bruge 
min viden fra samfundsfag. Det ideelle ved dansk er, at man kan bruge viden fra 
samfundsfag, historie osv. Vi kan koble fagene sammen. Ja, jeg kan godt bruge det vi 
lærte i 1. + 2.g., da vi lærte, hvor vores stærke sider var, og hvor de svage sider er. 

 
Logbogen 
1. Jeg slipper tankerne, og opdager at jeg ved ting, jeg ikke tænkte over i starten. 
2. Ulemperne er, at det kan være svært at overskue alle tankerne. Men egentlig er 

der ingen store ulemper. 
3. Logskrivning har især hjulpet mig i 1. + 2.g, da vi skulle lære at skrive, men det 

er stadig relevant. Dog bruger jeg ikke logbogen til at skrive i, men almindeligt 
papir. 

4. Nej, det kan stadig bruges. 
5. Nej, egentlig ikke 
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Vi har lært rigeligt om processkrivning, hvis vi får mere, bliver det kvalmende. 

 
 
 

Elev nr. 9 (en pige) 
EVALUERING AF FORSØGSUNDERVISNING. 
1. 
Jeg mener, at vi har lært en masse af denne arbejdsmåde - især det at have en skrive-
idé, god indledning + afslutning, har jeg lært er meget vigtigt. 

Jeg synes, det er en god arbejdsmåde, dog er det meget svært at give sig tid til 
eksamen (til denne lange forberedelse). Det er dejligt, at man (hvis man har lavet et 
godt “idéudviklingsarbejde”) ikke sidder og går i stå ved at skrive og bare ikke kan 
komme videre. Hvad er dårligt? Ja, de har jeg vist nævnt. At lave et godt ideudvik-
lingsarbejde tager meget lang tid. 

 
Jeg synes egentlig ikke, at jeg har manglet noget. 
 
2.  
At skrive studenereksamensstile synes jeg er svært, det er svært at få en ordentlig 
skriveidé.    

Hvad er godt??? Måske at man på en måde får en slags styrepind ud fra 
opgaveformuleringen.    

Jeg prøver så vidt muligt at lave et ordentligt idearbejde. Jeg anvender hurtig-
skrivning, mind-maps, “skuffesystemet”. Desværre bruger jeg ikke respons fra andre. 
(Dvs. jeg får heller ikke respons fra andre). Jeg synes at det at give/få respons er 
meget vigtigt, men det er svært at få tid til. 

 
3.   
Logbogen 
 - 

 
 
 

Elev nr. 10  (en pige) 
Evaluering af forsøgsklasserne. 
1.  
- Jeg har lært nogle måder at få en skriveidé på. Yderligere har jeg lært et skematisk 
system at gå frem efter, når jeg skriver stile/opgaver. 
- Jeg synes, at arbejdsmåden er utrolig god, det bedste jeg har prøvet, men (og det er 
et stort men), det tager alt for lang tid. Det er en utrolig tidskrævende måde at arbejde 
med sine skriftlige opgaver på. 
- I 1.g og 2.g har jeg manglet at arbejde med studentereksamensstile. Prøv at give 
dine næste elever et par stud.eks.stile for i 2.g (måske ikke i 1.g, for der er det stadigt 
nyt.) Jeg synes, det er for sent at starte med sådanne stile i 3.g. 
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2.  
- De er meget anderledes fra de opgaver, vi fik for i 1.g og 2.g. De er selvfølgelig 
sværere, men på en måde også lettere, hvis man har tiden til at gennemarbejde dem. 
- Det er godt, at der i opgaveformuleringen er klare instrukser, og at de går igen fra 
gang til gang. 
- Det er ikke så godt, at der stadig ikke er så store muligheder for denne skriveproces 
at komme til sin ret. 
- Det er helt klart noget, man kan bruge, såsom billedsproget, men der er også noget, 
som jeg ihvert fald ikke kan bruge p.gr.a. tidsmangel, nemlig skuffeprocessen. 

 
Logbogen 
1. Jeg er blevet bedre til at putte mine følelser og meninger ned på et papir. TAK! 
2. Som sagt, godt! 
Ulemper: Det kan godt blive useriøst! 
         Pas på! 
ups: 4. I starten syntes jeg, at de var lidt latterlige og ubruglige, men det har helt 
klart ændret sig. 
3. Helt udmærket. Hvis ikke til andet, så i hvert fald til afveksling. 
5. Måske kunne den flettes ind i stileskrivning for at få folk til at komme tydeligere 
frem med deres meninger. 

        Vi ses! 
 
 
 

Elev nr. 11. (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Jeg har lært se på tingene på en anden måde: Jeg har også lært at se mine fejl/finde 
mine egne fejl. 

Så det er godt. 
Det dårlige er, at man skal arbejde med det samme hele tiden, altså man skal 

lave 3 udkast til en stil, og det kræver meget tid, som man ikke har. 

Ja, jeg bruger det, jeg har lært i 1.&2.G. F.eks. mindmap og laver skuffer - og skrive 
sin ide ned osv. 

Logbogen er god. 
Da det er i den, man kan skrive om sine problemer til læreren, uden at hele klassen 
skal være med til det.  
Ulempen er, at man nogle gange har svært ved at formulere sine problemer skriftligt. 
 
 
 
Elev nr. 12. (en dreng) 
1. 
- Jeg har lært de forskellige teknikker. 
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- Den var ok., fordi vi fik en konkret formel og løsning til de forskellige situatio-
ner, fx. ide-arbejde osv. 

- Man ved, hvordan man skal gribe an ved de forskellige problemer. 
- Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er dårligt, da alt har haft et formål. 
- Nej da. 

 
2. 
- Angående eksamensstile vil jeg sige, at teknikken er ok., MEN teknikkerne kræver 
for meget, hvilket vil sige, at man knapt nok kan nå at skrive stilen færdig. 

DVS. det eneste dårlige ved det, synes jeg, er tidsproblemet, dette er sandsyn-
ligvis den største  ulempe, men til gengæld bliver stilen skidegod, hvis man bruger 
teknikkerne, det fik vi at se i termin 3.g, hvor jeg scorede et 9-tal. 

 
3. 
- Angående logskrivninger vil jeg sige, at det er en god måde at kommunikere med 
læreren, fordi på den måde får man sine meninger ud om de forskellige ting. På den 
måde kan du også se, hvor eller hvad eleverne har problemer med, samt hvad der 
fungerer godt eller dårligt. DVS. Logskrivning er en god ting! 

 
 
 

Elev nr. 13. (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1a. 
Jeg har lært at forarbejdet er det vigtigste i dansk stil, lige som benarbejdet er det i 
boksning. Jeg har lært at bruge de teknikker, jeg synes virker for mig. 
b. Den har hjulpet mig en del til at skrive nogle bedre stile og tænke mere over, hvad 
det egentlig er, man laver. 
c. Man er grundig. Alt hvad man laver, før man skriver, afspejler sig på en måde i 
teksten. 
d. Det dårlige ved metoden er, at det har taget så lang tid at komme til det stadium, 
hvor vi laver det hele selv. Der har næsten hele tiden været nogle 1.udkast eller 
respons af en eller anden art. 
e. Flere stile, hvor det har været et "soloprojekt" (se forgående sørgsmål.) 

 
2 
a. Jeg er ikke så vild med dem. Der bliver hurtigt lagt håndjern på én, og man skal 
hele tiden passe på ikke at skrive for meget ud over eller glemme en eller anden 
latterlig ting, som står i opg.formuleringen. 
b. At det er den sidste af slagsen. 
c. At det tit kun er ét emne, alle tekster handler om. Hvis nu emnet ikke siger en 
noget. 
d. Jeg bruger teknikker som mindmap og skuffedarium. Jeg føler, at det er dem, der 
virker bedst for mig. 

 



Bilag 3: Elevevalueringer af forsøg med procesorienteret skrivning 291 
 

Logbogen 
1. Jeg har lært at bruge hurtigskrivning til at afgrænse et område eller komme af med 
mine tanker. 
2. Jeg har tit brugt den til at tilkendegive min utilfredshed overfor emner eller andre 
ting. 

Fordele: Man tager ikke hensyn til stavning. 
3. Jeg har brugt det flittigt i 1.g og 2.g, men sløset her i 3.g. Jeg har været glad for det 
og samtidig irriteret over det. 
4. Ja 
5. Jeg kan ikke lige umiddelbart se en bedre løsning. 

 
 
 

Elev nr. 14. (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
- at det man skriver skal gennemarbejdes meget, man skal bruge lang tid på at finde 
ud af, hvad det er, man vil skrive, og hvordan. 
- jeg synes, det er godt, at vi har lært at skrive på en anden måde. 
- det er godt, at man arbejder med det, som man har skrevet, så man lærer at se sine 
stærke og svage sider. 
- det er dårligt, at vi har skulle skrive vores stile om så mange gange, for man gider 
ikke mere til sidst. Og det er surt, at vi har lært at arbejde sammen, for til eksamen 
har vi jo kun os selv. 

 
2. 
- de er en smule svære, fordi man selv skal bestemme en skriveidé, der passer til 
emnet. Og man skal passe på med om alt er besvaret, og om man har lagt lige vægt 
på alle spørgsmålene. 
- det er godt, at der er 6-7 forskellige opgaver at vælge imellem 
- det er dårligt, at der er så mange ting, man skal læse igennem, og at man skal have 
en selvstændig skriveidé for at komme igang. 
- jeg kan se, om sproget er levende og konkret, og om der er nogen sammenhæng i 
stilen. 
Logbogen  
1. Jeg har lært at se mine stærke og svage sider/ dvs. at se kritisk på mig selv. 

 
2. Jeg har som fordel lært at finde de ting, som jeg ikke er god til, og dem jeg er god 
til. Ulemper må være, at jeg har skulle skrive om alt, hvad vi har lavet i dansk. 

 
3. Det har været godt, at vi har lært at bedømme vores arbejde, dvs. fortælle, hvad vi 
har været gode og dårlige til. Og det vi har kritiseret ved dit arbejde, vil jo komme de 
næste klasser til gode. 
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4. Ja, jeg er blevet mere positiv over for at skrive i logbogen, fordi jeg opdagede, at 
det var en hjælp til mig selv. 

 
5. Den kunne også bruges i andre fag, så alle lærere fik mulighed for at forbedre 
deres undervisning. 

 
 
 

Elev nr. 15. (en dreng) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Det vigtigste vi har lært, synes jeg, er de forskellige redskaber til at få styr på sine 
tanker og idéer med, dvs. mind-maps osv. Det kan dog godt være besværligt at 
vænne sig til at bruge dem, når man er ikke er vant til dette. 

 
Jeg synes, det er en OK arbejdsmetode, der dog har en tendens til at blive lidt lang-
trukken og langsommelig - jeg tænker her f.eks. på, når man nærmest skriver den 
samme stil 3 gange i forskellige udkast osv. 
 
Det gode ved metoden er at ens fokus og røde tråd bliver mere tydelig. 
 
Jeg har lært, at det vigtigste ved at skrive en stil er at have styr på sin idé med den, 
dvs. for ordentligt at kunne vise, hvad man mener om emnet, må man først gøre sig 
det helt klart, hvad man mener og vil frem til. Før havde jeg en tendens til bare at 
begynde at skrive og først senere finde ud af hvad mit "budskab" var. 

 
Jeg synes, at den meget nemt bliver langtrukken, men synes dog også, at den virker 
bedre end normal skrivning. 
 
Hvad man kan bruge fra l. og 2.g. er svært at sige - selvfølgelig har man efterhånden 
fået meget rutine i metoden, men man savner respons og tilbagemelding fra andre. 
Derfor synes jeg også, at der skulle lægges mindre vægt på dette område, så man 
mere lærer at "klare sig selv" - i hvert fald så længe eksamensstilen skal skrives uden 
respons., 
Logbogen 
1. Jeg synes egentlig ikke, at jeg har lært noget decideret af at skrive logbog. 
2. Logbogen har for mig mest virket som et redskab til at få styr på ens tanker, 
hvilket vel må siges at være en fordel. 

 
3. Jeg har til tider følt at det var lidt spild af tid - f.eks. da vi blev sat til at skrive om 
vores eget billede. Dette oplevede jeg som noget fuldstændigt tåbeligt og nærmest på 
børnehaveniveau.  

Ellers har logbogen hjulpet m.h.t. når vi evaluerede  vores arbejdsmåder - dvs. 
hvordan gruppearbejdet havde havde gået osv. 
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Jeg har egentlig ingen forslag til forbedringer mht.logbogen, bortset fra at jeg 
sommetider følte den personlige log som fuldstændig overflødig og alt for ufaglig. 
 
 
     
Elev nr. 16 (anonym) 
Det skriftlige arbejde: 
Med hensyn til det processorienterede arbejde vil jeg først og fremmest nævne 
hurtigskrivning, om det så vedrører selve logbogen, som vi senere skal snakke om, 
eller forberedelsen til et skriftligt arbejde.  Hurtigskrivningen satte mange tanker 
igang, en form for brainstorming, og at stoppe op og se tilbage på det, der var skrevet 
oven over, før man var færdig, var forbudt. Selv nogle tanker, som ikke var relevante 
i den kontekst, de blev skrevet, skulle nedfældes på papir.  Dette syntes jeg var godt, 
for således kunne man blive renset for tanker, så mange andre kunne komme til.  På 
baggrund af disse tanker kunne man således udbygge det skriftlige arbejde mere og 
mere. Jeg husker, da min dansklærer engang i lg sagde, "at tænke er at skrive."  

Det er i følge min mening så sandt, som det er sagt. I modsætning til hurtig-
skrivning står den gammeldags dispositionsmetode, hvor man først tænker, og 
dernæst planlægger og til sidst skriver den endelige plan ned.  Jeg synes, at det er en 
hæmmende faktor i skrivningen, idet man måske har så mange tanker, at man tilsidst 
ikke kan holde styr på dem. En parallel til denne metode er mind-map - en metode, 
som jeg ikke kan lide, for her skal man finde et nøgleord, og derfra bygge videre ud 
med sine tanker.  Med hurtigskrivning - mener jeg - behøver man ikke at starte med 
et nøgleord.  Det kommer af sig selv, mens man udfolder sine ideer, formuleringer i 
hurtigskrivningen. Med andre ord: I hurtigskrivningen stræber du mod kernen af et 
problem, men mind-map forudsætter, at du har fundet kernen.  Derfor synes jeg kun, 
at sidstnævnte kan bruges som det det sekundære stadium i forberedelsesfasen til at 
organisere de tanker, man har haft. 

I denne sammenhæng kan logbogen nævnes: Logbogen er efter min mening 
genial: Den træner eleven (eller rettere sagt mig) i at skrive måske mere frit og få styr 
på sine tanker. 

 
Dette fører os direkte til diskussionen om den røde tråd. Det er selvfølgelig klart, at 
denne er søjlen til hele den tekst, der skal skrives.  Og den røde tråd er en 
konsekvens af hurtigskrivningen.  Det er godt, 
Med hensyn til del og stjæl-runden kan jeg ikke sige så meget, idet vi måske ikke har 
praktiseret den så meget, Men de gange, vi har gjort det, kunne en andens ide kunne 
være meget gavnlig til at udvikle sin egen ide. 

 
Coaching og respons er også begreber inden for den processorienterede arbejdsmåde, 
som egentlig heller ikke vinder min sympati, hvis det er eleverne, der skal give 
respons på hinandens arbejde indbyrdes.  Lad mig her straks understrege, at lærerens 
respons har været meget gavnlig, idet man kunne få peget på sine svagheder, rette på 
dem, og måske undgå at lave de samme fejl senere. Således får man et dybere indblik 
i sit arbejde, end hvis stilen bare blev rettet een gang uden en egentlig diskussion 
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med læreren.  Dette fører til det jeg kalder for statisk skrivning.  Med dette menes, at 
uden en aktiv retteprocess fra lærerens side vil man forblive inden for samme skriv-
ningsmåde, uden at udvikle den. 

Før blev der nævnt, at jeg var utilfreds med elevernes indbyrdes coaching.  Det 
er klart at denne metode i TEORIEN virker ideel, idet man får snakket med en anden 
om de gode eller dårlige sider af stilen, hvad kan forbedres, etc - ligesom skriftlig 
respons fra læreren. Men desværre må jeg meddele - på baggrund af egne erfaringer - 
at elevrespons/coaching ikke giver det hensigtmæssige resultat.  Lad mig her illustre-
re, hvad der er galt, på baggrund af egne observationer gennem de tre år: 

 
Vi må her tage højde for mentalitetsændringer hos eleverne.  Det er klart, at de aller-
første to gange, der gives respons, er denne metode ny og uvant, og eleverne går op i 
den med liv og sjæl, de hjælper hinanden, gør uklare sætninger klare, og egentlig 
virker metoden således godt. Men efterhånden sker der en mental degeneration: 
Eftersom opgaven ikke skal afleveres "officielt" til læreren, er der nogle, nærmest 
størstedelen. der ikke har skrevet det første udkast - på hvilken baggrund man ikke 
kan give respons.  Desuden bliver den coachende mindre interesseret i at hjælpe: 
man skal jo hellere sørge for sin egen stil. 

Derfor mener jeg ikke, at elevcoaching er en vellykket ide. 
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Evalueringer af forsøgsundervisningen, 3.x, Avedøre 
Gymnasium 

 
 
Elev nr. 1 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisning 
 
Jeg tror absolut ikke, at vi har mistet noget på at være forsøgsklasse, dette viser sig 
også ved, at lærerne i andre sprogfag fremhæver vores evne til at prioritere tekstens 
elementer rigtigt når vi skriver stil, samt til at formulere os. 

Det er bestemt nogle brugbare metoder vi har lært, især i stilens startfase, hvor 
man ellers kunne sidde fast i de ofte ret sure stileemner. Her har vi lært at skrive 
lynskrivning og der igennem finde hovedtemaet i teksten. At have en rød tråd, eller 
en skriveide er også en rar ting, inden man skriver stilen, så er man sikker på, at det 
man skriver bliver sammenhængende, og at man ikke pludselig sidder med en masse 
løse ender, som man skal kæmpe med at forbinde. 

Responsen har været svær både at give og få, men man er nok blevet bedre til 
begge dele gennem forløbet. At det er svært, kan nok skyldes, at man ikke respekte-
rer sine kammeraters ideer så meget som lærerens ("de er sgu ikke bedre end mig!"). 
Og man kan nok heller ikke lide at kritisere kammeraters stile. 

Spørger I hvad jeg synes om studentereksamensstilene, ja så er svaret givet 
negativt, for man er alt for bundet til teksterne, og kan altså ikke rigtig udfolde sig. 
Men også dette har forbedret sig i de seneste år, hvor blandt andet essayet er et tegn 
på dette. 

 
Om logbogen vil jeg ikke sige så meget: Det har været en god hjælp til at lære at 
skrive lynskrivning, men der stopper min begejstring også. Det er blevet udlagt, som 
om det er en pigeting at skrive logbog, men jeg synes ikke om det, det har ikke givet 
mig noget som helst. 

Det er også den gængse opfattelse imellem dem jeg snakker med, hvor en 
vending er "Fuck log" (skal måske ikke tages helt så hårdt), jeg mener kun at log-
bogen skulle bruges engang imellem for at træne lynskrivningen. Den skulle så indgå 
i klasseundervisningen, hvor man kommenterede et emne deri, og derefter brugte 
kommentarene i den videre undervisning. 

 
 
 

Elev nr. 2 (en dreng) 
Hvad har jeg lært af den procesorienterede  arbejdsmåde? 
Det vigtigste ved at skrive er vel selve skriveprocessen frem for resultatet. Den 
proces hvorved man arbejder sig ind i opgaven og konstant forbedrer den. Denne 
arbejdsproces er lige så meget en lære- og bevidstgørelsesproces, hvorved man gør 
sig klart, hvor ens fejl og mangler ligger. Jeg har helt konkret lært at skrivning er en 
lang proces og ikke bare består i "at starte øverst til venstre på papiret og så køre løs 
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til man når bunden nederst, for så straks at aflevere resultatet." Skrivning er at rette, 
skrive om, vælge fra og til, læse korrektur og få respons. Yderligere har jeg lært 
nogle teknikker, som gør det lettere at konkretisere, gå i dybden og skaffe overblik 
over en mængde stof (fx mindmap, centrale ord- eller sætningsvalg, lynskrivning, del 
og stjæl runde). Jeg er blevet bevidst om begreber som fx: "en rød tråd", sammen-
hæng mellem afsnit, indledningens og afslutningens roller, ordvalg og billedsprog 
(show-it, lyde, stemninger), afsnitsinddeling, "under"-overskrifter og ikke mindst 
fået øget mit genrekendskab (deres roller og træk). Jeg kan ikke umiddelbart 
forestille mig nogen bedre metode end procearbejdsformen, for at opnå en større 
dygtiggørelse indenfor skrivningen. 

Jeg kan huske et eksempel fra omkring 8. klasse, hvor jeg havde problemer 
med mine danske stile. Min dansklærer kunne ikke slå konkret ned i teksten og 
fortælle mig hvad jeg kunne ændre, da han ikke ikke kendte til procearbejdsformen, 
eller til ovennævnte begreber. Han kunn kun sige overordnet, om stilen var 
udværket, god osv. Her er procesarbejdsformen hamrende vigtig, for hvordan skulle 
man ellers komme videre. 

Ud over at man kommer til at skrive nogle bedre stile og opgaver, smitter 
arbejdsprocessen af på andre områder. Den moderne uddannelses- og 
omstillingsevne stiller krav om større flexibilitet og omstillingsevne på 
arbejdspladserne, og her mener jeg at den procesorienterede og procesbevidste 
arbejder når en bid længere og har større muligheder for at klare ellers 
"uoverkommelige" arbejdopgaver. Man har altid brug for at kunne strukturere og 
konkretisere. 

Af dårlige sider ved procesarbejdsformen kan nævnes det større krav til den 
enkelte om arbejdsdisciplin og udholdendhed. Jeg mener at arbejdsmetoden kræver 
stort engagement og tålmodighed, da resultatet med alle omskrivninger og forbedrin-
ger, responsrunder osv. ligger længere ude i fremtiden, end nogle gange forventet. 
Men. Det færdige resultat i form af en højere forståelse for egne svagheder og en 
bedre evne til at klare "tunge" problemstillinger er for mig at se det hele værd. Ved 
klasseundervisning kan udbyttet for den enkelte derfor svinge meget. Arbejdsformen 
stiller også større krav til læreren, da der er meget mere at samle op på. Det var en 
god idé at give fælles respons på den samme stil. Det var lidt synd at vi ikke har fået 
gjort dette lidt mere. Her har alle i klassen glæde af at høre forslag og ideer til 
forbedringer og ændringer, fejl og mangler. Herved bliver alle mere bevidste om 
begreberne vi har arbejdet med, og de kan tage dem i brug helt konkret og det som 
udenforstående personer, og ikke kun i deres egne stile. Man kunne lave nogle små 
øvelser for at træne fx det at være objektiv, eller det at skulle forsvare noget frem for 
noget andet i teksten. 

 
Hvad jeg syntes om at skrive studentereksamensstile? 
Studentereksamensstilen er en underlig opgave og en underlig skriveform. Man 
skriver under stort pres, og det er svært at tage sig tid til både at: læse emnerne grun-
digt, vælge et, skrive sig ind i emnet, fx ved lynskrivning, reflektere (hvad er relevant 
i denne sammenhæng og hvorfor), skrive om en masse gange, slette afsnit, rette 
grammatiske fejl, sprog og sætningskonstruktioner, holde 5 min pause og skrive ind i 
hånden!!! (hvem er ikke vant til at skrive på pc). 
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Tekstopgaven er lidt speciel. Indledningen skal fænge, flot ordvalg og sprog, 
være præcis for ikke at blive for lang og for Guds skyld forklare hvor fokuset ligger. 
Redegørelsesniveauet skal være der, dog ikke fylde for meget og der skal spares på 
citaterne. Analysen eller diskussionen skal være saglig, velargumenteret og fornuftig, 
en evt. sammenligning skal behandle begge sider objektivt, og en perspektivering må 
gerne være personlig og bære fokuset op i de mere filosofiske høje tyndluftslag, men 
bør samtidigt holde den røde tråd og fokuset. Afslutningen skal være velformuleret 
og gerne efterlade læseren med en følelse af at "han har fucking tjeck på det han 
skriver om" og samtidigt fx fungere som en endelig afrunding af emnet, eller fx kaste 
læseren ud i den største eksistentielle krise med et stort spørgsmålstegn. 

Det er rart at prøve nye genrer af, fx essayet. Her ligger rammerne mindre fast 
og genren er mindre normfyldt. Her kan man afprøve og eksperimentere med 
sproget, formen og indholdet. 

Det gode ved studentereksamensstilen er at de gældende regler for indhold og 
form giver os elever et mere ens bedømmelsesgrundlag. Hvad ville der ikke ske hvis 
nogle virkelig skrev gonzo features og andre Morti Wizki digte? Det kedelige er de 
faste rammer. Faget dansk er vel også til for at eleverne skal blive bedre til at lege 
med sprog, lyde, billeder, form og arbejde på sit personlige og individuelle udtryk. 

I forhold til procesarbejdsformen kan jeg selvfølgelig overføre mine færdig-
heder på arbejdet med studentereksamensstilen. 

 
Hvad har jeg lært ved at skrive logskrivning?. 
Jeg har først og fremmest lært at skrive mig ind på et emne eller et fokus. Ved 
lynskrivningen sætter man ikke spørgsmålstegn ved det man skriver (da man der 
bliver hæmmet i skrivningen), men man lader sig skrive ind til kernen eller fokuset, 
og først derefter skriver (man) om og redigerer. Det er vigtigt. Logskrivningen har 
også været irriterende nogle gange, da det egentlig har været svært altid at skrive 
noget relevant (også om noget "urelevant"). Det er svært at evaluere grundigt over en 
times gennemgang af et eller andet. Det er lidt firkantet sat op, og måske en smule 
"unfair" over for læreren. Mit syn på logskrivningen har ændret sig, ligesom vores 
logskrivning har ændret sig. I 1.g var det koncentreret og meget nyt og spændende, i 
dag skriver vi mindre ofte, til gengæld mere relevant og om nogle større emner (som 
dette). Nu har vi jo også været processen igennem. I dag bruger jeg næsten altid 
lynskrivningen som igangsætter, det er en god teknik. Jeg har ingen ideer til en 
anderledes måde at skrive logskrivningen på. 

 
(Tak for nogle gode dansktimer, med et højt fagligt og intellektuelt niveau. Jeg har 
flyttet mig meget. Jeg synes du kører timerne på en god måde). 

 
Elev nr. 3 (en pige) 
Det skriftlige arbejde 
1. Procesorienteret arbejde 
Jeg synes, at jeg har fået meget ud af at benytte denne arbejdsmetode. Særligt er 
lynskrivningen et nyttigt redskab i mange sammenhænge: helt sikkert i skriftligt 
dansk og måske også i forberedelsen til mundtligt dansk! Mind-maps kendte jeg godt 
i forvejen (de hed blot noget andet), men de er stadig lige praktiske og relevante. 
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Del-og-stjæl-runderne fik jeg ikke altid så meget ud af da jeg ofte var alt for 
tændt på mine egne ideer. Hvilket jo nok er lidt af et luksusproblem. 

 
2. Studentereksamensstile 
Jeg kan godt lide at skrive stile, også studentereksamensstile, så længe emnet er godt 
og inspirerende. Jeg synes emnerne ved årsprøven i 2.g (om kroppen) og termins-
stilen i 3.g var lidt tynde. Jeg håber det passer at tredje gang er lykkens gang, men 
ellers synes jeg mange af de andre studentereksamensstile vi har skullet skrive havde 
virkelig gode emner. Jeg håber der i år kommer mulighed for at skrive et essay. 

Jeg mener helt sikkert, at der har været mulighed for at bruge det vi har lært i 
1.g og 2.g. Jeg kan bruge det journalistiske aspekt til at blødgøre mit sprog, så det er 
knapt så stift som det ellers har tilbøjelighed til at være. Desuden er jeg blevet mere 
opmærksom på om der er en kobling mellem indledning og afslutning. 

 
2. Logbogen 
Det vigtigste vi har brug logbogen til er - udover at være et praktisk kommunika-
tionsmiddel - LYNSKRIVNING, som jeg er meget glad for. 

Jeg kan godt lide logbogen, den giver mulighed for ved pludselig indskydelse 
at kunne reagere på det vi arbejder med. Jeg tror ikke mit syn på det at skrive i log-
bogen har ændret sig væsentligt, men den er nok blevet et mere naturligt redskab. 

Nej, jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at gøre det på, det er godt at 
man kan slå tilbage i logbogen og se dine kommentarer til det man skrev, hvilket gør 
den bedre end fx evalueringsskemaer. 

 
 
 

Elev nr. 4 (en dreng) 
Danskevaluering 
1. Det er vigtigt at spørge sig selv, hvilke muligheder, der er i emnet. 
2. Den procesorientererede arbejdsmåde har været vanskelig, da det har været en 

anden måde at skrive på. 
3. RESPONS!!! 
4. Efter 1. udkast ka' det godt være svært at komme videre. 
5. Skrivetalent 
6. Det har været godt, men svært. 
7. Det gode er, at det giver træning i at skrive "gode" stile. 
8. Det har været nogle rigtig l....emner for at sige det mildt. 
9. Husk rød tråd, kommaer, læs stilen igennem o.s.v. 

 
Logbog 

 
1. Lynskrivning og "selvrespons". 
2. Logskrivningen har for mig været en god ting. Det har været her man har kunnet 

sige sin mening om div. ting. Fordelen ved logskrivningen er nok, at man kan se 
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sig selv fra en anden side. (Som forfatter?) Ulempen var nok, at det kunne blive 
noget rod, det man skrev. 

3. Udmærket - kommer til udtryk i ovenstående) 
4. Øh, Nej. Jeg har hele tiden ment, det var godt! 
5. Det kan jeg desværre ikke udtale mig om! 

 
 
 

Elev nr. 5 (uden navn) 
Evalueringsskema. 
1. Den procesorienterede arbejdsmåde har hjulpe mig med at få udformet mine stil 
ved hjælp af andres ideer. Samtidig har man mulighed for at forbedre stilen, med 
hensyn til f.eks. den røde tråd, osv. 

Jeg har været glad for den, selvom den nogle gange har været irriterende. Der 
har dog alligevel også hjulpet. Jeg synes også logskrivningen har været med til at 
udvikle mig skriftligt. 

Det dårlige ved den procesorienterede arbejdsmåde, f.eks. respons, har for de 
andre elevers vedkommende ikke altid været lige godt. De andre elever er nemlig 
ikke altid lige godt forberedt. Jeg synes også kun processen fokusere på det skrift-
lige, og ikke tegnsæt o.s.v. Jeg mener det er et problem, da der i vores klasse er flere 
der har svært ved at sætte kommaer. 

 
2. Jeg synes godt om studentereksamensstilene, da det for det meste er gode variere-
de emner. Det dårlige ved studentereksamensstilen er at nogle gange kan de godt 
være ret svære, ikke relevante, og meget overfladiske. Jeg synes mind map og lyn-
skrivning har hjulpe mig med at få ideer og komme i gang med stilene. 

 
Logbog 
1. Logskrivningen har lært mig nye metoder, lynskrivning, mind map osv. 
2. Det har gjort,  at jeg bedre kan komme i gang med stilene. 
3. Det har været godt, selvom jeg har hadet det. 
4. Jeg hadede det i starten, men det forsvandt i løbet af årene. Det er nok fordi jeg 

først senere har kunne se en mening med det. 
5. ? 
6.  
Elev nr. 6 (en pige) 
Danskevaluering 

 
1. 
Jeg har lært at skrive førstehåndsindtryk og bruge det! Lynskrivning og mind-maps 
har hjulpet mig en hel del. 

Del og stjæl runder var gode, man fik mange flere gode ideer. 
Respons'er var det eneste der ikke var særlig vellykkede. Folk var ikke interes-

serede og holdt på egne ideer. 
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Det er svært at finde på noget der har manglet, udover at vi lidt før skulle have lavet 
respons fælles på en stil, det var godt. 

 
2. 
Jeg føler at det har hjulpet mig meget at have lært de ting om skriveteknik, når vi er 
til eksamen. 

 
Det dårlige ved studentereksamensstilene er at de fleste skal besvares med ca. 8 sider 
for at man kommer i dybden. 

 
3. 
Logbogen - var godt fordi man kunne give læreren ris og ros, men det er mest en 
hjælp for læreren. 

 
 
 

Elev nr. 7 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 

 
1. 
Jeg synes jeg er blevet bedre til at skrive flydende og mere varieret. 
 
Jeg synes nogle gange, at det kunne være kedeligt. 
 
Hvis man ikke var ordentligt forberedt til arbejdet, blev det ikke til noget. 

 
2. 
Jeg synes det har været godt at skrive stud.stile, fordi de sætter en på en virkelig 
prøve, ofte er det nogle svære emner, man skal tænke længe over. 

Jeg kan bruge det, at man skal have en rød tråd i stilen. 
 

Logbogen 
Jeg synes logbogen har været en god måde at få sagt ting til dig på. Men det kunne 
være ret trættende i længden. Men generelt en god ide. 
Elev nr. 8 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisning: 

 
1.  
Den procesorienterede arbejdsmåde har lært mig forskellige måder at komme igang 
med at skrive, og f.eks ved mind-maps og hurtigskrivning udnytter man de forskelli-
ge måder til en bedre forståelse af teksten og sine egne ideer. 

Det har gjort mig mere selvbevidst om, hvad det egentlig er man skriver, men 
respons og coaching har også gjort mig mere selvkritisk. 

Jeg synes det er udmærket at lære nogle nye måder at komme igang med at 
skrive, men det kan være meget tidskrævende. 
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2. 
Studenterstile: Jeg synes tit, at det er nogle dårlige tekster/emner, men hvis man først 
kommer igang med en tekst med kød på, kan det være svært at stoppe. Det jeg har 
lært i 1. og 2.g kan jeg bruge til at få et bedre overblik og bedre muligheder for at 
komme igang med stilen. 

 
Logbog: 
Jeg synes logbog kan være en god ide, men man skal ikke bruge den for tit, så kan 
det godt blive trivielt. I starten af 1.g synes jeg det var skægt/godt at skrive logbog, 
men i 3.g er jeg blevet træt af det. Men jeg synes, at lynskrivning omkring et 
digt/billede var godt. 

 
 

Elev nr. 9 (en dreng) 
1.1 Det svært at sige fordi, vi jo ikke har haft anden undervisning i gymnasiet. 
1.2  
1.3? 
1.4 
1.5 Ordentlig gennemgang af metoden og idéen. 
2.1 Det er kedeligt at skrive stil. 
2.2 Tanken om at man aldrig skal skrive en stil mer'. 
2.3 Dårlige og urealistiske emner, der ikke passer sammen med den måde man skal 
skrive opgaver på efter gymnasiet. 
2.4 Intet. 

Logbogen 
1. At læreren kan læse uden at forstå og handle. 
2. Det har ikke fungeret godt, fordi vores lærer ikke har "forstået" det jeg har 

skrevet, godt eller dårligt. 
3. Ideen skal indføres før gymnasiet, for at man kan vende sig til metoden, hvis det 

skal indføres. 
4. Nej. 
5. Se 3. 

Evalueringer af forsøgsundervisningen, 3.b, Greve Gymnasium 

 
 
Elev nr. 1 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen. 
Det skriftlige arbejde 
l. 
 Hvad har du lært af den procesorienterede arbejdsmåde 
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Jeg har lært former for  "forarbejde” såsom mind-maps, hurtigskrivning, respons osv.  
Dette bevirker at man opdager nogle andre og måske bedre indfaldsvinkler til emnet, 
end hvis jeg bare gik direkte igang med at skrive selve stilen. Samtidig har jeg også 
stiftet bekendtskab med mange forskellige genrer, jeg har altså lært at skrive i 
forskellige genrer. 
- Hvad synes du om den? 
Min indstilling til den procesorienterede arbejdsmåde er positiv: Igennem den 
procesorienterede arbejdsmåde får eleven indblik i forskellige genrer og skrive-
processer.  Lærer at "lege" med sproget, så de ting man vil have frem i stilen bliver 
fremstillet levende og tydeligt, hvilket, efter min mening, bestemt er et plus til den 
skriftlige studentereksamen.  Eleven lærer at sætte sit personlige præg på stilens 
udformning. 
- Hvad er der godt ved den? 
Det jeg især har draget stor nytte af er coaching og respons.  En ting er at læreren 
giver respons på ens arbejde, en helt anden ting er det når ens klassekanunerater gør 
det.  På Greve gymnasium skrev jeg i starten lyrisk og filosofisk, hvilket betød at jeg 
tit kom væk fra den røde tråd og ud på et sidespor.  Jeg blev grebet af mine sætnin-
ger.  Men igennem den procesorienterede arbejdsmåde  har jeg ændret mit sprog, så 
de ting jeg vil have frem i stilen fremstår mere tydelige, uden at sproget bliver kede-
ligt og tørt.  Jeg har lært at holde mig til en strategi, den røde tråd, og det synes jeg er 
godt. 
- Hvad er dårligt? 
Jeg synes ikke at der er noget decideret dårligt ved den procesorienterede arbejds-
måde, det skulle da lige være den usikkerhed der kan være i krogene.  Med dette 
mener jeg, at eleven kan vænne sig lidt for meget til at få respons på udkastet. inden 
endelig aflevering.  Dvs. at de usikkerheder og tanker eleven har gjort sig om stilen, 
ikke bliver arbejdet igennem i form af respons ved terminsprøver og studentereksa-
men.  Dette er ihvertfald et problern for nogle i min klasse, 

 
 -Er der noget du har manglet? 
Jeg kunne godt have tænkt mig at have arbejdet mere med digte i skriftlig form.  Jeg 
synes vi har arbejdet meget med digte ved at fortolke dem mundtligt, ingen kritik 
der.  Jeg kunne bare godt have tænkt mig at lære at skrive digte, eksempelvis sag-
prosa. 

 
2. 
~Hvad synes du om at skrive studentereksamensstile? 
Det er svært, og andre gange ikke så svært.  Jeg synes det afhænger meget af den 
viden eller uviden, man har omkring det skrevne i studentereksamensstilene.  
- Hvad er godt ved studentereksamensstilen? 
De mange valgmuligheder: digte, billederne,citaterne, artiklerne, novellerne osv. plus 
den fælles overskrift, så man allerede fra starten af ved hvad de forskellige tekster 
drejer sig om. 
- Hvad er dårligt? 
Opgaveformuleringerne.  De gør, at man er "bundet på hænder og fødder”.  Tit kan 
jeg se mange andre perspektiver i en tekst, end opgaveformuleringen siger at man 
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skal redegøre for.  Dvs. at en opgaveformulering kan tvinge skribenten til at tænke i 
andre retninger, så de tanker eleven gerne ville uddybe bliver skubbet i baggrunden. 
Eleven ved nemlig, at kommer han/hun for langt væk fra opgaveformuleringen daler 
karakteren.  Videre betyder det, at de nye måder man har lært at "se" en tekst på, 
gennern den procesorienterede arbejdsmåde, bliver begrænset ved studentereksa-
mensstile.  
- Når du skriver studentereksamensstile, hvad kan du så bruge af det du har lært om 
at skrive i 1. og 2.g? 
Hurtigskrivning, mind-maps samt indblikket i de forskellige genrer. 

 
Logbogen 
l. Hvad har du lært ved at skrive logskrivning? 
At nedfælde personlige tanker uden censur - da jeg selv bestemmer om de andre skal 
høre det skrevne eller ej. 
2. Hvordan har logskrivningenfungeret for dig?  Fordele - ulemper 
Logskrivningen har for mig fungeret som et mini-opslagsværk, hvor jeg har kunnet 
læse mine tanker og redegørelser omkring forfattere, begreber og temaer.  Endvidere 
har den også fungeret som et sted, hvor jeg har haft mulighed for at give ris eller ros 
til læreren.  
3. Hvad har du syntes om den? 
Positivt (mini-opslagsværket). 
4. Har dit syn på logskrivningen ændret sig over de tre år: 
Ja. I starten syntes jeg at logbogen var noget værre bras, indtil jeg fandt ud af, at den 
var god at have ved hånden i tilknytning til undervisningen, fungerende som et 
opslagsværk og tilbageblik på tanker omkring diverse emner. 
5. Kunne du forestille dig, den kunne bruges på en anden og/eller bedre måde? 
Logbogen kan faktisk bruges ved mundtlige prøver og eksamen.  Jeg tror at logbogen 
ville være et endnu bedre redskab, hvis man under og efter et emne, f. eks "det 
moderne gennembrud", romantikken osv, skrev nogle tanker ned omkring dette, hvad 
kunne man eksempelvis sige, hvis man kom til eksamen i det emne osv.  Hvis man 
dernæst sad i grupper og læste ens tanker højt, eller i fællesskab med hele klassen, 
kunne man måske få nogle "guldkorn”af de andre og/eller flere ideer om det pågæl-
dende emne, som man så kunne bruge ved eksamenslæsningen. 
Elev nr. 2 (en dreng) 
1. Procesorienteret arbejdsmåde: 
Jeg lærte at få lavet en rød tråd (sådan da), ellers synes jeg ikke, jeg ændrede den 
måde, jeg skriver på. 

En del af de ting med mind maps og respons synes jeg ikke, at jeg behøver. 
Det er da ok at lære andre måder at skrive på, så lang tid man selv må bestem-

me, om man vil bruge dem. 
 

2. Jeg synes det var en god ting at skrive studentereksamensstile, for så er man bedre 
rustet til eksamen. 

 
Logbogen 
Jeg har aldrig kunnet finde noget godt ved logbogen, så det er det. 
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Elev nr. 3 (en dreng) 
1. Jeg har lært at lytte til andres meninger og lade den influere på mit arbejde. 

 
Jeg synes ikke særlig godt om arbejdsmetoden, da jeg føler den er for tidskrævende. 

Det er godt fordi det kan være lettere at udtrykke sig på skrift. 
 

2. Studentereksamensstile er udmærket, da det giver en idé, om hvordan det foregår 
til en rigtig eksamen. 

Det kan være dårligt, hvis man ikke kan forholde sig til emnet i teksterne. 
Jeg vil stort set fortsætte som hidtil m.h.t. teknik osv. 
 

Logbog: 
Det kan være en god ide, at få sine tanker ned på skrift. 
2. Jeg har tit være møgforvirret af logbogen. 
3. Min holdning til logbogen har været meget blandet gennem årene. 
4. Mit syn har ikke ændret sig gennem årene. 

 
 
 

Elev nr. 4 (uden navn) 
1. Hvad jeg har lært af den procesorienterede arbejdsmåde? I og for sig har den vel 
været en udmærket ting, man har fået ideer fra andre og hørt andres mening om sit 
arbejde. På den anden side synes jeg, at vi tit har brugt unødvendigt lang tid på en 
stil, fordi vi har diskuteret den så meget. Jeg ville gerne have haft mere mundtligt 
orienteret arbejde, da mig og skriftligt arbejde ikke harmonerer så godt. 
2. Jeg synes at studentereksamensstilene er udmærkede, lidt kedelige måske, men 
emnerne er glimrende, jeg kan da bruge nogle af faserne, men kun i hovedet og man 
har ikke de andre at støtte sig til i eksamenslokalet. 
Logbog: Jeg har aldrig brudt mig om logbogen og derfor har mit syn på den aldrig 
ændret sig. Den har aldrig fungeret for mig da jeg aldrig har kunnet lide at skrive 
mine tanker ned så andre kunne læse dem. 

 
 
 

Elev nr. 5 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Ved hjælp af den procesorienterede arbejdsmåde har jeg lært at lægge en bedre 
"plan" over mine opgaver. Ment på den måde at jeg først skriver alle mine ideer ned 
på et mind-map, altså en slags brain-storming. Denne plan /ideer bruger jeg så som 
disposition og rettelinie til at overskue "den røde tråd". 
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Jeg kan godt lide den arbejdsmetode, specielt de gange vi har lavet udkast til 
stilene og derefter fået respons. På den måde ser man bedre selv sine fejl og får klar-
hed om hvad der er rigtigt og forkert. 

Det dårlige er at vi nu til terminsprøven/eksamen ikke får respons som vi 
plejer, hvilket jeg oplevede gjorde mig lidt usikker i mine fortolkninger og dermed 
måske mere tilbageholdende end jeg ellers ville have været. 

 
2. 
Jeg bryder mig ikke så meget om eksamensstilene, da man bliver mere "fastbundet". 
Det var sjovere at skrive de stile hvor problemformuleringen var mere åben. 

Det gode ved eksamensstile er at der er flere valgmuligheder og alt taget i 
betragtning derfor næsten altid én der passer til den individuelle. 
- Opgaven i disse stile er som sagt meget bunden - og derfor er det meget "let" at 
komme galt af sted, hvis man eks. fortolker forkert. 

 
- Dog kan jeg da bruge mind-map metoden som vi har lært, hvilken nu er uundværlig 
når jeg skal skrive en stil. 

 
Logbogen 
1. Jeg har lært lidt om mig selv ved at skrive de resultater ned jeg har opnået i 

dansk. Så ser man tingene med andre øjne, når man "tvinges" til at tænke over 
dem. 

2. Fordele: Nogle gange har jeg syntes det var lidt meningsløst/ ligegyldigt. 
3. Forskelligt hvad jeg har syntes om det. For det meste godt, god afveksling i 

undervisningen. 
4. Nu er det længe siden vi har brugt logbogen, men jeg synes da stadig det er en 

god ide, og jeg håber da for andre klasser at de ligeledes skal bruge den logbog. 
5. Jeg synes der manglede mere i den "private" halvdel af logbogen. Det var rart da 

vi f.eks. i 1.g skulle skrive om os selv - fik én til at tænke over nogle ting (Jeg 
ved dansktimerne er begrænsede!!!!) 

 
Elev nr. 6 (en pige) 
Evaluering 
1. Jeg har lært at få større overblik over "stilen", man ser bedre sine fejl - er ikke så 
"bange" for kritik. 
- Det har været anderledes - både på godt og ondt, man har jo lært noget, men det 
bliver svært i fremtiden, da man ikke kan forvente det i fremtiden. 

Der mangler måske lidt læren om at response sig selv - til eksamen er det svært 
- der mangler "en makker". 

 
2. Jeg synes studentereksamensstile efterhånden er lidt trivielle, det er altid det 
samme, jeg synes man løber sur i det. 
- Det gode er selvfølgelig at man efterhånden ved hvordan man skal gribe det an. Det 
kan også være nogle relevante emner. 
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- Man kan bruge mind-mappet - det er effektivt. Man har nok også fået kritiske øjne. 
Finde mening i forskellige afsnit - finde den røde tråd. 

 
Logbog 
1. - At skrive hvad der falder en ind, ikke være flov over det skrevne. 
2+4. Da vi brugte den fungerede den godt, men jeg synes vi har slækket på det på det 
sidste.- dvs. at her i år har mit syn på den været mere useriøs - desværre. 
5.  Den skulle bruges mere - ville give større udbytte. - for alt i alt er den god. 

 
 
 

Elev nr. 7 (en pige) 
1. 
a. At give og få kritik 
b. OK 
c. At man bliver opmærksom på sine fejl og retter dem 
d. Man bliver afhængig af den og uselvstændig 
e. Ja, at lære at skrive studentereksamensstil uden hjælp fra responsgrupper og at 

lære at argumentere. 
 

2. 
a. Det er svært fordi man er vant til at "blive taget af". 
b. Den  tvinger os til at handle selv 
c. Vi ved ikke hvordan vi skal gribe sådan en an. 
d. Intet!!! Det fungerer ikke i praksis for mig og man føler heller ikke at man har tid 

nok (eller gider!) 
 

Logbogen 
1. Ikke så meget - at diskutere lidt med mig selv. 
2. Det har været som at skrive normale notater. 
4. Der har ikke været nogen grund til at vi købte bogen. 
5. Ja, hvis formålet i skriftlig dansk var at forbedre ens sprog og skrivemåde. Så 

ville forskellige øvelser i logbog være gode, f.eks. 5- minuttershistorier, "En 
orange historie" og så videre. Desværre sætter man i gymnasiet en stopper for 
kreativ og fantasifuld skrivning ved at sætte rammer og give "Rapport-stile" for. 

 
 
 

Elev nr. 8 (uden navn) 
1. 
Jeg synes, det har været godt at arbejde og skrive stile på en anderledes måde. Det 
har givet mere motivation for den enkelte, synes jeg, at skulle skrive f.eks. en artikel 
eller en fortsættelse på en historie. Det har virket ret godt med responsgrupper, da 
man turde vove sig ud i nogle ideer, man måske ikke tør, hvis man ikke får respons 
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på disse ideer. Det synes jeg har været ret godt, selvom det til tider har været ret 
uoverskueligt at skulle skrive den samme stil 2 gange. 

En anden god ting ved denne arbejdsmåde er, at vi har lært at lave et mindmap 
og gennemtænke vores ideer ordentlig før vi går i gang med at skrive. Dette synes 
jeg har hjulpet mig meget, både i dansk men også i andre sprogfag. Det har været ret 
godt at lære. 
2. 
Det med responsen var både godt og dårligt. Da vi skrev med respons synes jeg det 
var en rigtig god ide, men nu hvor vi skriver studentereksamensstile, så synes jeg, at 
jeg er blevet rigtig dårlig og usikker på det jeg skriver. Det har været svært at vænne 
sig til ikke længere at få set sin stil igennem med fremmede øjne, og dette har 
medført en stor usikkerhed hos mig. 

Jeg synes, det er utrolig svært at skrive eksamensstile. Jeg synes de er så intet-
sigende og det er svært at skrive noget rigtig godt om dem. Derfor er dansk stil for 
mig blevet en sur pligt, hvorimod det altid før var en "fornøjelse" for mig at skulle 
skrive stil. Det eneste jeg rigtig bruger fra 1&2g når jeg skriver, er mind-mappet, 
hvilket til gengæld også hjælper mig en del. 

 
Logbogen 
1. 
Jeg har lært at skrive mine ideer ned i uorden, for så derefter at få dem sat ordentligt 
sammen. Det har været ret godt at lære, bare at skrive sine ideer ned som lynskriv-
ning, men jeg må indrømme at jeg ikke rigtig bruger denne teknik, når jeg skriver 
stile. Derfor har jeg måske ikke fået så stort et udbytte ud af det, som jeg måske 
kunne have fået. Grunden til at jeg nok ikke bruger lynskrivning er at man simpelt-
hen ikke har tid til det i en eksamenssituation. 

Det har til tider været ret godt med logbogskrivning i timerne, og andre gange 
har det været for meget. Logbogen skal ikke tage overhånd! 

 
Elev nr. 9 (to piger i fællesskab) 
1.  
Når man sidder her i 3.G og tænker tilbage på den procesorienterede arbejdsmåde, 
føler man sig lidt snydt. Vi har virkelig prøvet at forstå jeres fremgangsmåde, og det 
skal siges til vores forsvar, at vi ikke er dumme, men når vi ser på vores eksamens-
stile, føler vi ikke rigtig, vi ser noget resultat af vores/jeres anstrengelser. 
Gode ting:    hm........................... 

              lært at tage/håndtere kritik. 
Dårlige ting: blevet afhængige af andres meninger. 

              - er vænnet til at bruge meget tid på den enkelte stil 
              - blevet uselvstændige/usikre mht tolkninger osv. 
 

Mangler: - Udgangpunktet skulle have ligget i eksamenshæfterne, de kom lidt bag på 
os. 
 - mere analyse af noveller/digte. (Noget har vi haft, men ikke nok).    
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Logbogen:     I 1+2.G lærte vi at skrive mere flydende, men da vi næsten ikke har 
brugt den i 3.G, er det ligesom gået i glemmebogen. 
 - Når man starter på noget, skal man gennemføre det. Lige nu føles det som spild af 

tid. 
 
 
 

Elev nr. 10 (uden navn) 
1. - Jeg har lært, at der er mange forskellige måder, at gribe en opgave an på. Og at 
være åben for nye og flere muligheder. 
- Jeg synes, at det er en god og sjov måde at arbejde på. 
- at man selv kan se en udvikling i det man har lavet. 
- ? 
- nej, det synes jeg ikke. 

 
2. De er bedre, da der er forskellige emner at skrive om, i stedet for at man skal 
skrive et bestemt. 
- intet dårligt 
- jeg kan bruge det hele. Men bruger mest hurtigskrivning og mind-map. 

 
Logbogen: 
1. at de vigtigste ting er samlet på et sted 
2. lidt som en dagbog, og som en "huske"bog til skrivning 
3. en genial ide. 
4. nej, det er det samme 
5. der er sikkert et eller andet, men jeg kan ikke rigtig komme på noget. 

 
Elev nr. 11 (uden navn) 
Evaluering af forsøgsundervisningen. 
1. 
Jeg har lært at den røde tråd er vigtigt for en opgave og at struktur også er vigtig. 

 
Jeg synes det har været spændende og anderledes. 
Det gode har været respons og del-og-stjæl-runderne. 

 
Det "dårlige" har været at jeg endnu ikke synes at jeg kan strukturere en opgave 
ordentligt. 

 
2.  
Eksamensstile kan være gode og dårlige. Men generelt er de udmærkede. Det vi har 
lært i 1. og 2.g har været med til at gøre det bedre, fordi jeg har kunnet bruge ide-
skrivningen osv. når jeg har skulle skrive stile. 

 
Det gode ved eksamensstilene er at der selvfølgelig er lidt at vælge imellem, og så er 
det en udfordring. 



Bilag 3: Elevevalueringer af forsøg med procesorienteret skrivning 309 
 

 
 
 

Elev nr. 12 (uden navn) 
1.  
Jeg har ikke lært meget af den procesorienterede arbejdsmåde. 
Det var forvirrende. 
Det var bedre at skrive med mind maps alene. 

 
2. 
Jeg synes det var godt at vende sig til måden de er stillet op på. 

 
Logbog 
1. Intet specielt 
2. Man havde den aldrig med for man glemte den 
3. Dårligt 
4. Nej 
5. Hurtigskrivning var godt. Men det var måske en ide at skrive noter til tekster i 

den, så du kunne se hvad man lægger vægt på og rette èn! 
 
 
 

Elev nr. 13 (en pige) 
Evaluering 
1. 
Jeg har lært at være en smule kritisk overfor hvad jeg selv og andre skriver, men 
samtidig synes jeg også, det har gjort mig usikker på, hvad jeg skriver, da man til 
eksamen ikke har nogen til at give respons. Derfor synes jeg, at processkrivning er 
både godt og ondt. 

 
2.  
Jeg synes ikke om studentereksamens(stile)skrivning. De lægger for mange begræns-
ninger på og har nogle af de mest ukreative emner. Jeg synes ikke, man får nogen 
udfordring ved disse stile, og jeg kan intet bruge af det, jeg har lært ved procesarbej-
de (med undtagelse af mind.map). 

 
 
 

Elev nr. 14 (uden navn) 
1. 
- Tage mod kritik/gode metoder til at komme i gang med at skrive 
- Ok 
- Tænke over opbygningen af en stileopgave 
- Er blevet vant til at bruge lang tid på en stil/afhængig af andres hjælp/kritik 
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2. 
- Det var godt at vænne sig til hvordan den type stile er. 
- Man er ikke vant til den pressede sitution. 
- Mind maps 

 
Logbogen 
1. - ? 
2. - Det har været ok, men intet ekstraordinært udbytte 
4. - Ja. Man bliver utrolig træt af det. 
5. - Ok i 1.G. 

 
 
 

Elev nr. 15 (uden navn) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1.  
Mind-maps, hurtigskrivning, den røde tråd osv. er til stor hjælp, når man skal skrive 
dansk stil (og andre stile). Derudover er coaching og respons også udmærket hjælp til 
en dansk stil, når den vel og mærke skal skrives over en længere periode, MEN 
denne hjælp kan også være en hindring, når man skal skrive en stil til studentereksa-
men. Respons må endelig ikke blive for vigtig en del af stilearbejdet, det er jo 
umuligt at få respons til eksamen. 

 
2.  
Personligt har jeg altid haft det udmærket med at skrive studentereksamensstile. 
Tiden giver mulighed for, både at overveje, hvad man skal skrive, skrive kladde og 
skrive ind. Dog er studenteresksamensstile afhængige af, at emnet bringer inspiration 
til eleven. Ofte er det forskellige udlægninger af emnet, fx digte, noveller, artikler 
etc., men hvis eleven skulle have enhver tænkelig mulighed for at få inspiration til at 
lave en god stil, burde der være forskellige emner at vælge imellem, ligesom der er 
forskellige udlægninger. 

Mind-maps og den røde tråd er to begreber/metoder fra 1.g og 2.g., som jeg 
bruger flittigt, når jeg skriver stile.  

Mind-maps er gode til at få et overblik over alle sine idéer og kan hjælpe med 
at få sorteret de dårligste fra. Den røde tråd er med til at få sammenhæng mellem idé-
erne, når de bruges til at skrive en opgave. 

 
1. Logskrivningen har ikke decideret lært nig noget, efter min egen opfattelse. 
2. Logbogen har fungeret, efter min mening, som en bog, hvori man skrev sine 
meninger om en tekst, eller idéer omkring en tekst (o.lig.). Disse meninger kunne 
lige så godt være udtrykt verbalt. 
3. Logskrivningen har været hyggelig og skæg, men også tidsspilde og ikke specielt 
lærerigt. 
4. I 1.g., da idéen blev præsenteret for os, syntes jeg umiddelbart, det lød som en god 
idé, men efterhånden som tiden gik, fik jeg svært ved at finde denne gode idé. Det 
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gik efterhånden op for mig, at logbogen ikke havde den funktion, jeg havde troet den 
ville have, dvs. blive bedre til og få en anderledes og mere levende måde at skrive på. 
Det var en skam. 
5. Efter hvad jeg har fået ud af logskrivningen, bør den nok afskaffes helt, men hvis 
den bruges lidt mere effektivt, såsom øvelse i forskellige måder at skrive på, kunne 
den måske blive et aktiv for eleven. 

 
 
 

Elev nr. 16 (uden navn) 
1. 
- at lytte til andres forslag 
- ok i starten 
- responsen i grupperne 
- det blev simpelhen for kedeligt i længden 
- mere klarhed i hvad og hvordan man skriver en eksamensstil 

 
2. 
- ok men det er svært altid at skrive en god stil. 
- ? 
- - 
- intet fordi jeg ikke syntes jeg har lært at skrive en eksamensstil, da man/jeg er 

vant til respons. 
 

Logbogen 
1. skrive hurtigt uden at tænke på opstilling og forståelse 
2. - jeg kan ikke lide det 
3.  
4. Nej 
5. - måske mere vægt på at logbogen skal være en notesbog til eksamen, men færre 

personlige hurtigskrivninger og alt det der. 
 
 
 

Elev nr. 17 (anonym) 
1. 
a. Har lært at høre på andres respons og rette efter dette. 
b. Det var anderledes og lærerigt. 
c. - " - 
d. Det kunne godt blive ret trivielt 
e. Nej 

 
2. 
a. Det var godt, for nu ved jeg, hvad det er, jeg kan forvente til eksamen. 
b. - " - 
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c. Intet 
d. Have en rød tråd 

 
3. 
1. Intet 
2. Det var kedeligt, og jeg lærte intet. 
3. Keine 
4. NEj 
5. eneste løsning: DROP LOgBOgen. 

 
 
 

Elev nr. 18 (en pige) 
1. 
a: At være mere åben over for andre/nye muligheder og meninger. 
b: Den har været god, og man har lært meget af den. 
c: Jeg synes, det bedste har været responsgrupperne, hvor man har fået nye ideer. 
d: Jeg brød mig ikke så meget om del-og stjæl runderne, hvor man tit følte, at man 
kom til at bruge de andres ideer, så stilen mindede for meget om de andres. 
e: Nej, jeg mener ikke jeg har manglet noget. 
 
2. 
a: Det syntes jeg godt om. Man får indblik i hvad stilen handler om. Altså sværheds-
graden. 
b: Stadivæk godt at komme til at "snuse" til sværhedsgraden. 
c: Jeg kan ikke komme på noget. 
d: Forskellige ting så som mind-map, respons fra klassekammeraterne o.s.v. 

 
Logbogen 
1) At bruge mine egne tanker i en tekst, og ikke bare hvad der forventes af mig. 
2) Jeg mener ikke at log-skrivningen har fungeret optimalt for mig. Vi har skrevet 

noget, men dette er blevet glemt igen. 
3) Jeg har ikke syntes så godt om det. 
4) I starten syntes jeg, at det var en rigtig gode ide. Men efterhånden syntes jeg ikke 

om det, nok fordi der blev arbejdet mindre og mindre med log-bogen, og at den 
ikke rigtig blev brugt i vores daglige arbejde. 

 
5) Måske hvis den blev brugt efter hver tekst, man læste. På den måde ville den 

være lettere at overskue, fordi man så havde alt man havde arbejdet med, og ikke 
kun en del af det. 
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Evalueringer af forsøgsundervisningen, 3.a, Amtsgymnasiet i 
Roskilde 

 
 
Elev nr. 1 (en pige) 
Det skriftlige arbejde 
1. 
Noget har fungeret vældigt godt og andet mindre godt. Hvad der nok især har været 
til gavn for mig er hurtigskrivning, Mind-Maps og del-og-stjælrunder. Disse metoder 
har kunnet hjælpe mig i situationer, hvor jeg følte, at jeg trådte i dødvande. Altså en 
hjælp, hvis jeg var gået i stå i mit skriftlige arbejde. Mind-Map'en har desuden hjul-
pet mig, når jeg skulle finde en struktur i det, jeg ville komme ind på i en bestemt 
tekst. Den er god, når man skal finde en rød tråd, så man ikke bare skrive på må og 
få. 
- Og så til kritikken (den negative): Coaching er nok det jeg personligt har fået 
mindst ud af. Jeg kan godt se, at den er god som alternativ arbejdsform, så det ikke 
kun er læreren, der får lov til at være lærer, men også eleverne. Desværre har 
coaching ikke fungeret så godt i de grupper, jeg har været i (dog med undtagelser).- 
Af 2 hovedårsager: a) Hvis coaching skal fungere skal alle i gruppen have lavet 
noget (en kladde) de andre kan coache på. - Men nogle gange har det været sådan i 
grupperne, at kladderne ikke er blevet lavet til samme dag. D.v.s. der har måske 
været 2 kladder at coache på. Det er ikke nok! Dem der ikke har lavet en kladde til 
bestemte dag tager nemlig ikke situationen alvorligt. b) Det andet problem med 
coaching er, at eleverne har haft en tendens til at handle ud fra egen interesse: Nok 
har man villet, at andre skulle komme med positiv/negativ kritik til éns egen opgave, 
men det er altså ikke altid, at man selv har været aktiv når det gjaldt andres opgaver! 
   - Generelt vil jeg ikke sige, at man skal bortkaste coaching, blot skal der lidt mere 
disciplin til, (tænk at jeg for en gangs skyld stiller mig positivt overfor ordet discip-
lin!!) hvis coaching skal fungere: Folk skal vide, at de kan få noget godt ud af det, 
hvis de tager det seriøst. 

 
2. 
Det gode ved studentereksamensstile er, at du lærer at analysere/opstille en skriftlig 
analyse. Den journalistiske metode er jo ikke særlig analyserende. Mange gang går 
den mere op i form/taktik end indhold. 

   Men studentereksamensstilene har også negative sider. De giver eleven 
mindre muligheder for at udfolde sig (alternativt). Jeg har hørt fra mange, at når de 
skriver studentereksamensstile, så følger de en bestemt opskrift i hovedet. Sådan 
burde det ikke være: Stilene bliver for ensporede og kedelige. Både for elev og lærer. 
   - Den kvikke elev kan måske tilbyde lidt af det, vi har lært fra "New Journalism". 
Desværre er det få traditionelle studentereksmensstilehæfter, der lægger op til det! 
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3. 
Logskrivning: Jeg synes godt om logskrivning. God kommunikation mellem lærer og 
elev. Giver én mulighed for at sige sin mening. 

 
 
 

Elev nr. 2 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Den procesorienterede arbejdsmåde har hjulpet mig meget, idet den har gjort det 
meget lettere for mig at få struktureret tankerne og dermed komme igang med at 
skrive selve opgaven. Jeg kan bruge denne metode i andre fag også, når jeg har skul-
let igang med at skrive en opgave. 

   Det, der har fungeret dårligst, har nok været responsen, fordi den kræver tid 
og overskud hos klassekammeraterne, når der ikke er afsat tid til den i skolen. I 1. og 
2.g blev der tit tid til respons i skolen, og alt efter om man var i gruppe med nogle 
personer, man arbejdede godt sammen med, fungerede det fint. I 3.g har vi faktisk 
slet ikke brugt respons, for der foregik skrivearbejdet næsten kun hjemme. Jeg vil 
dog ikke sige, at jeg ligefrem har manglet det, for jeg synes slet ikke, man fik vænnet 
sig nok til det. 

 
2.  
Vi har prøvet at skrive flere studentereksamensstile, hvilket har været svært ind 
imellem, fordi der pludselig var mange flere regler og begrænsninger. Jeg synes dog 
det er positivt, at der er så mange valgmuligheder, for man kan næsten altid finde 
noget, der er interessant at skrive om. Mht. disse stile, hjælper den procesorienterede 
arbejdsmåde lidt, fordi den igen gør forarbejdet lettere og den giver én nogle mere 
kreative ideer til formuleringen af opgaven. Det bliver nemmere at gribe opgaven an! 

Desværre er vurderingerne af opgaverne slet ikke i overensstemmelse med ret 
megen af den kreativitet, vi har arbejdet med. Til eksamen er man pludselig meget 
mere hæmmet, og det er svært sådan lige at omstille sig og endnu mere svært at finde 
ud af, hvor grænsen går, - hvor langt man må gå uden at komme til at overskride de 
meget mere faste rammer. 

 
Logbogen 
Jeg synes slet ikke vi har brugt logbogen så meget som vi burde. Det eneste, den 
egentlig har betydet for mig er, at vi har brugt den til en regelmæssig vurdering af 
undervisningen (evaluering), som har gjort lærer-elev forholdet tættere og mere trygt, 
fordi der har foregået en kommunikation. - Det var rart. Bortset fra det er logbogen 
blevet lidt glemt i løbet af 2.g og faktisk i hele 3.g, hvilket jeg synes er ret ærgerligt, 
da det faktisk er en ret god idé. 

 
 
 

Elev nr. 3 (en pige) 
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Evaluering af forsøgsundervisningen. 
Samlet svar ud fra nr.l: Det skriftlige arbejde: 
Jeg synes det har været godt at arbejde på den måde.  Dels fordi man lærer at skrive 
mere som i det "virkelige" liv mh.t. artikel- og featureskrivningen, og dels fordi man 
skriver inden for en mere bestemt ramme, så man har noget at holde sig til og ikke 
bare skriver et eller andet ned på papiret. 

 
Samlet svar udfra nr.2: at skrive studentereksamensstile: På dette område synes jeg 
det har været svært at skrive en stil, fordi det har virket som om læreren har 
forventet, at man skulle få noget helt bestemt ud af den, ligesom et slags facit.  Her 
har også været et en ramme, da hvert hæfte har haft et overordnet emne.  Det gode 
ved dem er, at man prøver at skrive nogle stile, som er blevet brugt ved 
studentereksamen, og man f år et indblik i, hvordan det er, deres sværhedsgrad og 
formulering og opbygning.  Det man kan bruge fra 1.-og 2. G er, hvis det er et 
bestent emne, f.eks. romantik eller journalistisk skrivemåde. 

 
Logbogen: 
1. - 
2. Det har fungeret helt fint for mig - ingen besværligheder ved det. 
3. Det har nogen gange virket som et extra pusterum for læreren (hvis denne ikke 

vidste hvad den skulle gøre), når denne har bedt os om at skrive i logbogen i 2 
min. Men måske er det en måde at få os igang på? 

4. Mit syn på logbogsskrivningen har ikke ændret sig. Det er både meget praktisk 
og kedeligt, men jeg synes ikke vi har brugt den så meget her i 3.g. 

 
 
 
Elev nr.4 (en pige) 
Evaluering af forsøgsundervisningen 
1. 
Den procesorienterede arbejdsmåde har fungeret utrolig godt for mig. Hovedsageligt 
fordi vi har fået lov til at løfte os væk fra essay-formen og skrive mere kreativt. I 1.g 
blev jeg til tider irriteret over processen, fordi former som fx mind-map-skrivningen 
ikke passede mig. Det ændrede sig, da jeg fandt ud af, at det var en slags præsenta-
tion af de forskellige arbejdsformer, som vi så i 2. og 3.g frit har kunnet vælge imel-
lem. 

En anden virkelig god ting er del-og-stjæl-runder og det tætte lærer-elev 
samarbejde. Fra folkeskolen havde jeg fået det indtryk, at lærerne ikke måtte se ens 
opgave før den endelige aflevering, og at man heller ikke kunne "snuppe" andre 
elevers ideer. Det ville være en form for snyd. Nu har jeg lært, hvor meget man lærer 
ved at hjælpe hinanden gennem hele forløbet, og at det absolut ikke af den grund 
bliver en mere uselvstændig præstation. 
Igennem sådan et forløb er det vigtigt at huske, at man gennemgår en udvikling, 
hvorfor karakterer passer meget dårligt. Der skal være plads til at eksperimentere og 
lave fejl, og det gør man i mindre grad, hvis man ved, det bliver straffet med en lav 
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karakter. I min klasse har det imidlertid fungeret så godt som det er muligt, så længe 
der er lovbestemt karkatergivning, da Alma har skrevet mange kommentarer og ofte 
droppet at sætte et tal på opgaven. 

 
2. 
Den procesorienterede skrivning har ikke været nyttig i forbindelse med skrivning af 
studentereksamensstile. Oplæg til eksamensstile tvinger en til at tænke indenfor en 
meget fast ramme, og for at kunne opfylde disse krav må jeg droppe min indstilling 
på den mere kreative form og står derfor til dels på bar bund - ment på den måde, at 
jeg må springe længere tilbage end der, hvor jeg egentlig er nået i min skriveudvik-
ling, og hente min gamle viden om eksamensstil-opbygning og analyse. 

Dermed mener jeg ikke, at den procesorienterede skrivning burde droppes, men 
at eksamensstilene efterhånden burde indstilles efter, at eleverne lærer at skrive mere 
levende, samtidig med at de fastholder det relevante indhold. 

 
Logbogen: 
Logbogen er en god bog at have. Jeg har fået lavet en masse evalueringer på forløb, 
som på den måde er blevet ordentligt afsluttet. Samtidig har den fungeret godt som 
"skriv om... ud fra teksten i 5 min." inden en klassegennemgang. Det er rart at få 
klarhed over sine ideer og måske få nye inden de skal forsvares overfor en hel klasse. 
Nogle gange er det dog kommet til at virke for påtaget at bruge logbogen, fx som 
indledning på en rejsediskussion, hvor vi skulle skrive "hvorfor jeg rejser". Det blev 
til mange gentagelser og klicheer, da det på 5 min. er svært at komme med en spæn-
dende fremstilling af svaret på det spørgsmål. 

Opdelingen af fag- og personlog er god, da logbogen på den måde også 
kommer til at fungere som kladdehæfte, med de nyttigste oplysninger samlet i. 
Mht. mit syn på logskrivningen over de 3 år, er der ikke sket nogle ændringer, da det 
altid har passet mig godt at samle tanker, ny viden og evalueringer i én bog, desuden 
sammen med fremtidsplaner, digte o.lign. Faktisk er min logbog kommet til at minde 
lidt om en dagbog. 

 
Tilføjelse til 1: Jeg har lige gennemlæst min logbog og er derfor blevet mindet om en 
af mine første reaktioner på det at få respons. Jeg skrev: 
"Det er godt at få snakket sit arbejde igennem i små grupper. Man får nye ideer, og 
den positive kritik styrker. Dog mener jeg ikke, at det er nødvendigt at formulere et 
spørgsmål, hvis de er noget, man mener, kunne rettes. Bare kritikken hele tiden er 
konstruktiv. Det kan komme til at virke kunstigt at skulle omformulere kritik til 
spørgsmål." 

 
Det er lidt i stil med præsentationen af de forskellige arbejdsformer, hvor man finder 
ud af at bruge metoderne, så de passer én godt, efterhånden som man bliver mere 
vant til at bruge dem. 
 


