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1. Indledning 

Med gymnasiereformen i 2005 blev fagligheden i den danske gymnasieskole sat til debat. Mange 

mente, at de nye krav om fagligt samspil ville gå ud over den faglighed, man hidtil havde forsøgt 

at sætte i højsædet. Også dansklærere deltog i denne debat. Danskfagets konfrontationstimetal 

forblev ganske vist uændret. Men gymnasiereformen medførte en generel reduktion af det skriftlige 

arbejde, således at stx-eleverne nu skal aflevere 20% færre skriftlige opgaver, mens hhx-elevernes 

skriftlige belastning er blevet reduceret med 10%. Dette har også fået betydning for danskfaget, som 

traditionelt set har tegnet sig for en stor del af det skriftlige arbejde1. I dansk er det skriftlige arbejde 

beskåret med mellem 40 og 50% afhængig af skoleform og lokale aftaler. På 3. år af hhx er 

elevtiden i dansk 25 timer (eller 75 på alle tre år), mens den er 50 (110 på alle tre år) i både 

afsætning og international økonomi, som ikke tidligere har haft en skriftlig dimension. 
Desuden er der sket nogle bindinger i form af fagsamspil med andre fag. På hhx skal danskfaget 

sammen med sprogfagene ”levere” 35 timer til studieområdet del 1 og 30 timer til studieområdet del 

2. Disse timer er selvfølgelig stadig dansktimer, men de er bundet til bestemte formål. 

Som nævnt var der en del debat, da man beskar danskfaget så drastisk, men argumentet for at 

beskære skriftlig dansk var, at danskfaget formodentlig ville indgå i mange flerfaglige forløb, og 

derved ville eleverne komme til at skrive meget. Desuden er der med gymnasiereformen lagt op 

til en ny skriftlighed
2
, hvor der er lagt vægt på viden, færdigheder og kompetencer i stedet for en 

angivelse af, hvor mange opgaver eleverne skal lave inden for de forskellige fag 

 

I min modul 3-opgave
3
, som jeg afleverede i januar 2008 var mit ærinde at undersøge, hvor 

danskfaget var på vej hen. Jeg havde en hypotese om, at danskfaget var ved at bevæge sig fra at 

være et hovedsageligt litterært fag til at være mere centreret omkring sprog og medier. Denne 

hypotese byggede jeg bl.a. på en antagelse om, at gymnasiets bevægelse fra en 

dannelsestankegang til en kompetencetænkning ville få betydning for indholdet i danskfaget
4
. 

Traditionen er, at danskfaget i høj grad bygger på dannelsestænkning, og det kan være svært at 

omsætte litteraturlæsning til kompetencemål, mens dette selvsagt er lettere, når man taler om 

sprog- og medietilegnelse. Desuden byggede jeg min hypotese på det faktum, at danskfaget med 

gymnasiereformen skal indgå i et fagligt samspil med flere andre fag, og i dette samspil kan det 

være svært at holde litteraturen i højsædet, fordi det udelukkende er sprogfagene, der kan matche 

danskfaget med hensyn til kravet om litterær læsning. 

Jeg tog udgangspunkt i den store skriftlige opgave i dansk på stx og hhx og sammenlignede med 

dens pendant studieretningsprojektet og påviste med den sammenligning, at det litterære 

danskfag var trængt, i hvert fald hvad studieretningsprojektet angår. Min tanke var, at den 

manglende litterære fordybelse ville smitte af på den daglige undervisning, da lærerne vil være 

nødsaget til at træne det, som eleverne har brug for. Det sidste kunne jeg selvfølgelig ikke 

                                                 
1
 I bekendtgørelsen for stx af 16/01/2004 står der om faget dansk, at der skal afleveres opgaver i et omfang svarende 

til 26 eksamensopgaver. Det betyder, at forventningen har været, at eleverne skulle bruge 130 timer på at skrive 

hjemmeopgaver (26 * 5 timer). I den nuværende bekendtgørelse for stx forventes, at eleverne bruger mindst 75 

timer til skriftlig dansk. Her er der altså mulighed for lokale forhandlinger, der formodentlig vil afhænge af skolens 

traditioner. På hhx tildelte bekendtgørelsen af 06/04/2000 danskfaget 22-28 eksamenslignende opgaver. Dette svarer 

til 132 – 168 timer brugt på skriftlige opgaver. På hhx har den skriftlige opgave allerede i forrige bekendtgørelse 

været af 6 timers varighed. I den nuværende hhx-bekendtgørelse 742 af 30/06/2008 skal der bruges mindst 75 timer 

på at rette opgaver. 
2
 Denne nye skriftlighed diskuteres i rapporten ”Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen”, som 

omtales senere 
3
 Modul 3-opgave 

4
 ”Gymnasiets pædagogiske udvikling op til 2005-reformen” s. 38 
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påvise, men det var tydeligt, at kravet om fagligt samspil har haft betydning for elevernes valg af 

skriveemner i faget dansk. 

 

Om danskfaget er ved at tabe terræn eller status, kan være svært at afgøre, men på grund af den 

store reduktion i elevtid til skriftligt arbejde oplever mange dansklærere det sådan. Skriftlig 

dansk har været betragtet som en vigtig del af danskfaget, og arbejdet med skriftsproget har 

været en del af fagets identitet.  

 

Som en konsekvens af det politiske forlig om justering af gymnasiereformen
5
 er der sket 

yderligere en ændring, der vedrører danskfaget. Diverse følgegrupper og evalueringer har påvist, 

at der er for lidt tid til undervisning og for meget til evaluering, så antallet af eksaminer bliver 

beskåret. Det har hidtil været sådan i hvert fald på hhx, at eleverne skulle til skriftlig eksamen i 

alle deres A-niveaufag, men hvis de havde flere end fire fag, blev der trukket lod, så de kun kom 

op i fire dag. Dette gjaldt dog ikke danskfaget, hvor det var obligatorisk, at alle elever uanset 

antallet af A-fag skulle til skriftlig eksamen. Dette har givet danskfaget en status som et ekstra 

vigtigt fag – et fag som alle elever skulle bevise, at de beherskede for at kunne fortsætte på en 

videregående uddannelse. For fremtiden skal eleverne til skriftlig eksamen i tre af deres A-fag, 

og der vil være lodtrækning blandt alle. Her mister danskfaget altså den status, det har haft som 

et særlig vigtigt skrivefag. 

 

Ovenstående danner baggrund for, at jeg vil forsøge at få svar på, om elever, der har fuldført en 

gymnasial eksamen efter gymnasiereformen fra 2005, er blevet dårligere til at skrive, eller om 

den øgede skriftlighed i andre fag vil kompensere for den manglende træning og undervisning i 

skriftlighed i danskfaget 

 

Min hypotese er, at den manglende skrivetræning i danskfaget nødvendigvis må sætte sig spor i 

de skriftlige eksamensopgaver, som alle gymnasieelever indtil nu har skrevet ved afslutningen af 

deres gymnasieforløb. Jeg mener, at min hypotese er gældende for både stx og de 

erhvervsgymnasiale uddannelser
6
, men i denne opgave vil jeg begrænse mig til at undersøge, om 

min hypotese holder stik på hhx. 

 

For at få uddybet min hypotese vil jeg undersøge problemstillingen i det efterfølgende kapitel 2, 

der indeholder en problemanalyse. Her vil jeg undersøge læreplanen i dansk både før og efter 

reformen, diverse rapporter om skriftlighed i gymnasiet, karaktergennemsnittene i skriftlig dansk 

på hhx før og efter reformen, fagkonsulentens kommentarer til elevernes besvarelser både før og 

efter reformen, en spørgeskemaundersøgelse til dansklærere på hhx og fagkonsulentens 

kommentarer til samme. På baggrund af denne analyse vil jeg udfolde og præcisere min 

hypotese. 

 

Dernæst vil jeg i kapitel 3 gennemgå den anvendte teori. Lisbet BirdeWiese
7
, Peter Hobel

8
 og 

Lars Sigfred Evensen
9
 har tidligere lavet undersøgelser af kvaliteten af elevers skriftlighed. Jeg 

vil gøre rede for deres undersøgelser og diskutere dem i forhold til min metode. 

 

                                                 
5
 Kan ses på Undervisningsministeriets hjemmesiden under Gymnasiale uddannelse og Nyheder 

6
 Jeg ved ikke nok om hf til at afgøre, om det også gør sig gældende der. 

7
 ”Skrivning og studium” 

8
 ”Skriftlighed i almen studieforberedelse” 

9
 ”Perspektiv på innhold? Relieff i ungdomsskoleelevers eksamensskrivning” 
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Efter teoriafsnittet vil jeg så i kapitel 4 designe min metode ud fra min hypotese og den tidligere 

gennemgåede teori. 

 

Min empiri vil bestå af eksamensbesvarelser fra hhx-afdelingen i Nykøbing Falster
10

 fra 2007, 

2008 og 2009. Disse besvarelser vil jeg gøre til genstand for en analyse ud fra den metode, der 

vil være skitseret i kapitel 4. Kapitel 5 vil altså tjene til en undersøgelse af min hypotese. Endelig 

vil jeg i kapitel 6 slutte opgaven af med en diskussion af mine resultater set i forhold til 

danskfagets fremtidige position. 

 

2. Problemanalyse 

Min hypotese er altså, at den kortere tid til arbejdet med skriftlig dansk i gymnasiet vil sætte sig 

sine spor i elevernes skriftlige eksamensopgaver. I dette afsnit vil jeg vise, at jeg har belæg for at 

undersøge min hypotese. Dette vil jeg gøre ved at undersøge, hvad andre udtaler om elevernes 

skriftlige formåen efter reformen, men først vil jeg kort omtale gymnasiereformens diskurser for 

at få placeret danskfaget blandt disse. 

2.1 Kompetence- og dannelsestænkning
11

 

Fagligheden har været et meget diskuteret emne i debatten om gymnasiereformen. Der har især 

fra lærerside været en frygt for, at det enkelte fags identitet blev truet i mødet med kravet om 

fagligt samspil. Denne debat hænger sammen med den bevægelse, der er sket fra en 

kvalifikations- og dannelsestankegang til en kompetencetankegang
12

. Almendannelsen er stadig 

vigtig i gymnasiet
13

, men kompetencedebatten har været fremherskende i arbejdet med 

gymnasiereformen.
14

 

 

En forskergruppe nedsat af SHF
15

 har med deres forskningsprojekt
16

 opstillet fire diskurser, der 

har været herskende i debatten om gymnasiereformen
17

. Det drejer sig om henholdsvis 

projektdiskursen og kanondiskursen, som begge betoner det fælles, om end de gør det forskelligt. 

Projektdiskursen udspringer af reformpædagogikken og betoner vigtigheden af demokratisering 

mere end af faglighed, mens kanondiskursen positionerer sig som faglighedens vogter. De to 

øvrige diskurser er henholdsvis kompetencediskursen og præstationsdiskursen, som begge 

fokuserer på eleverne som kommende aktører på et arbejdsmarked. Præstationsdiskursen betoner 

                                                 
10

 CEUS er en fusionsskole bestående af en handelsskole, en teknisk skole og en landbrugsskole. I efteråret 2008 er 

skolen fusioneret med en anden fusionsskole og hedder nu CELF. Fusionerne er uden betydning på den hhx-

afdeling, hvor jeg er ansat. For nemheds skyld vil skolen efterfølgende bliver kaldt hhx i Nykøbing F 
11

 Dette afsnit er lettere omskrevet fra min Modul 3-opgave 
12

 De flydende betegnere almendannelse og kompetence kan selvsagt være svære at definere. Harry Haue har en 

opfattelse af, at Dannelse er målet, mens almendannelse er midlet, mens kompetencebegrebet især er defineret af 

Lars Qvortup, som opererer med 4 kategorier, der bygger på Batesons læringsniveauer 
13

 § 1. Uddannelsen til studentereksamen (stx), (det almene gymnasium) indgår sammen med uddannelserne til 

højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet 

gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående 

uddannelse. 
14

 F.eks. i ”Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser fra 1999. 
15

 Statens Humanistiske Forskningsråd Forskningsgruppen består af Katrin Hjort, Lene Larsen, Jakob Bøje og Peter 

Henrik Raa 
16

 Gymnasiereformen 2005 – professionalisering af ledere, lærere og elever 
17

 ”Hvad er problemet? – Fire konkurrerende diskurser om gymnasiereformen, Gymnasieskolen nr. 5 2006 

  Og Katrin Hjort: IV. Evaluering og Videnskabelse – om nye styreformer og professionalisering af lærerne 



 6 

indholdet i elevernes undervisning som målet, mens kompetencediskursen ser indholdet som 

midlet til at udvikle evner til at løse fremtidens problemstillinger.  

Interessant for mit projekt er Katrin Hjorts udlægning af, hvem der er vindere og tabere i det ny 

gymnasium i de forskellige diskurser. Hun mener, at gymnasiereformen i starten blev konstrueret 

som en alliance mellem projektdiskursen og kompetencediskursen. Inden for projektdiskursen 

udråber hun vinderne til at være ”samfundsvidenskaberne, som de er repræsenteret ikke kun i 

samfundsfag, men også f.eks. i historie- og danskfaget i den danske gymnasieskole”
 18

. Det er de, 

fordi det dels har vist sig, at undervisningsområderne inden for fagene passer godt  til 

projektopgaverne, og dels fordi de mange tværfaglige forløb i sig selv kan ses som en udløber af 

projektdiskursen. Katrin Hjort omtaler også humaniora, hvor hun skriver: ”Hvor 

projektdiskursen som udgangspunkt udvider samfundsvidenskabernes revir i gymnasieskolen, 

giver kompetencediskursen stafetten videre til humaniora”
19

 Inden for kompetencediskursen 

efterspørges ifølge Katrin Hjort en type viden, der traditionelt er blevet kategoriseret som 

humanistisk – ”den bløde viden” om menneskers forskellige fortolkninger af virkeligheden. 

 

Det er interessant at betragte danskfaget i dette lys. Danskfaget er pr. definition humanistisk, 

men ifølge læreplanen for dansk på hhx er dansk ”et humanistisk fag med berøringsflader til de 

samfundsvidenskabelige fag”
20

. Dette er – som Ellen Krogh
21

 også bemærker – noget særligt for 

dansk på hhx og pointeres ikke for de øvrige gymnasiale danskfag. Danskfaget placerer sig altså 

på visse områder – fordi det er så mangfoldigt, men også fordi det har en merkantil profil – midt 

imellem de humanistiske sprogfag og de samfundsvidenskabelige fag, og måske derfor også 

mellem to diskurser – nemlig projektdiskursen og kompetencediskursen. I det lys er det 

interessant at se på hhx-danskfagets position i gymnasiet efter gymnasiereformen, især fordi 

mange dansklærere ikke opfatter danskfaget som en vinder i gymnasiereformen. 

 

2.2 Styredokumenterne på hhx før og efter reformen 

Som allerede nævnt er antallet af skriftlige opgaver i dansk beskåret kraftigt med reformen.  

I hhx-bekendtgørelsen fra 2000 står der intet om skriftligt arbejde. Her skal man ned i de enkelte 

fags læreplaner for at finde noget om skriftligt arbejde. I læreplanen for dansk står således:  

”Det skriftlige arbejde skal være af et omfang svarende til 22-28 eksamenslignende opgaver 

jævnt fordelt over det tre-årige forløb. Arbejdet med større opgavesæt og eksamenslignende 

opgaver foregår fortrinsvis på tredje år. 10-25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver 

anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienterede eller uddybende 

bearbejdning af opgavebesvarelser”
22

 

 

Her er fokus på skriftligheden altså placeret i fagene, hvor dansk på den vis bliver gjort ansvarlig 

for at træne modersmålsundervisningens både mundtlige og skriftlige del. 

 

I bekendtgørelsen fra 2008
23

 er der et afsnit om det skriftlige arbejde. Her er det tydeligt, at det 

er den samlede uddannelses opgave at træne eleverne i skriftligt arbejde. Skolens leder tildeles 

                                                 
18

 ”Evaluering og videnskabelse” s. 30 
19

 ”Evaluering og videnskabelse” s. 31 
20

 Hhx-læreplan i dansk 2008 
21

 ”Danskfaget i moderniteten”, s. 12 
22

 Hhx-læreplan i dansk 200 
23

 Se bilag I 
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en central rolle i fordelingen af ansvaret for elevernes kompetenceudvikling. 

 

Her skelnes ikke mellem de enkelte fags rolle i forbindelse med skriftlig fremstilling. Fokus 

flyttes fra en kvantitativ måling af antallet af opgaver til en kvalitativ måling af, om 

uddannelsens krav om kompetencer er opfyldt. (22-28 eksamenslignende opgaver mod 75 

elevtimer). Intentionen er altså tydeligvis, at der er blevet mange flere fag, der skal bidrage til at 

gøre eleverne bedre til at skrive.  

 

Da danskfaget tilsyneladende derved bliver frataget den hidtidige rolle som skrivefaget i de 

gymnasiale uddannelser, kan det være interessant at se på, hvilke ændringer der har været i 

læreplan og i kravene til den skriftlige eksamen, som vel stadig må ses som kontrolinstans af, at 

eleverne har lært det, de skal lære i faget dansk. 

 

I læreplanen fra 2000 i faget dansk står der 

”Skriftlig prøve 

Prøven varer 6 timer. 

Eleven vælger mellem mindst fire opgaver. Hver opgave har et tekstgrundlag. I mindst én 

opgave skal tekstgrundlaget gøres til genstand for analyse” 

 

I læreplanen for dansk fra 2008 står følgende om den skriftlige eksamen i dansk: 

”Den skriftlige prøve  

Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Et opgavesæt omfatter mindst fire 

opgaver, og hver opgave rummer et tekstgrundlag samt inspirationsmateriale. Eksaminanden 

vælger én af opgaverne til besvarelse. Prøvens varighed er 6 timer.” 

 

Der er altså ikke mange eksplicitte ændringer. Den skriftlige prøve er stadig af 6 timers varighed. 

Der skal stadig kunne vælges mellem mindst fire opgaver, og hver opgave har et tekstgrundlag. 

Der er ikke længere et krav om, at tekstgrundlaget i mindst én af opgaverne skal gøres til 

genstand for analyser, og det er nu blevet et krav, at der til hver opgave er inspirationsmateriale. 

Anvendelsen af inspirationsmateriale peger frem mod en større sammenhæng mellem 

undervisning og evaluering, fordi eleverne jo er vant til at benytte sekundærlitteratur, når de 

skriver opgaver. 

Men trods kravet om inspirationsmateriale må man sige, at der ikke er sket store ændringer i 

kravet til den skriftlige eksamen. 

 

Som noget nyt er der anført bedømmelseskriterier
24

. Her understreges det, at eksaminanden skal 

opfylde fagets mål og kunne anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder. Det 

er altså værd at se på, om der er sket ændringer i fagets mål, viden og metoder. 

 

I 2000 var undervisningens mål: 

Undervisningen skal sikre, at eleven 

1) kan foretage en metodisk tekstanalyse med perspektivering af fiktion og nonfiktion inden 

for det udvidede tekstbegreb og foretage en begrundet vurdering af teksten, 

2) kan formulere sin analyse, perspektivering og vurdering mundtligt og skriftligt, og 

3) kan udtrykke sig sikkert, varieret og veldisponeret
25

 

 

                                                 
24

 Se bilag I 
25

 Hhxlæreplan i dansk 2000 
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I 2008 er der en langt mere detaljeret beskrivelse af, hvad målene er
26

. Dele af det, det tidligere 

optrådte under undervisningens indhold, er nærmest flyttet op under målene, og der opereres nu 

med fagets kernestof og supplerende stof i stedet for undervisningens indhold. 

I læreplanen for 2000 var der krav om læsning af 5 emnekredse og 3 emner. Der var få 

bindinger: Mindst to emnekredse skulle være perioder, heraf mindst en før 1870. En emnekreds 

skulle bestå af tekster fra den nyeste tid, og en emnekreds behandlede massekommunikation. En 

emnekreds bestod af en række primærtekster, heraf mindst et hovedværk og af en større eller 

flere mindre sekundærtekster. 

Et emne var et undervisningsforløb uden emnekredsens bindinger. Et af emnerne skal være 

sprogligt og et af dem skal bestå af 15-20 tekster der mindst repræsenterer de seneste 350 års 

litteratur. 

 

Efter reformen er vægten tilsyneladende flyttet til nyere tid: ”danske tekster fra centrale perioder 

i de seneste 400 år med særlig forpligtelse på tekster efter det moderne gennembrud”
27

, hvor der 

tidligere var et krav om en emnekreds om en periode før 1870. Men derudover er der også krav 

om læsning af tekster fra de sidste 400 år, samt om læsning af en række kanontekster, hvor 

halvdelen er fra eller fra før Det moderne gennembrud. 

 

Desuden er der kommet et krav om læsning af litterære værker med betydning for dansk, nordisk 

eller europæisk tankegang, hvilket har betydet, at der i eksamenssættet kan være oversatte 

tekster, som der var i 2008, hvor én af opgavernes tekstgrundlag var en novelle af Ernest 

Hemingway. 

 

Sammenfattende kan man sige, at kravene til den skriftlige eksamen i dansk ikke er mindsket 

med reformen. Tanken må altså være, at eleverne kan opnå nogle kompetencer gennem arbejdet 

med skriftlighed i de øvrige fag og i fagligt samspil, som så kan kompensere for den manglende 

træning i skriftlighed i en danskfaglig sammenhæng. 

2.3 Evalueringer af skriftligt arbejde før og efter reformen 

I 2004 – altså før gymnasiereformen - kom der en rapport fra Dansk evalueringsinstitut
28

, hvor 

gymnasierne bliver kritiseret for i for ringe grad at arbejde med skrivning som et anliggende, der 

går på tværs af fagene. En af intentionerne med gymnasiereformen var netop at råde bod på 

dette. Andre fag blev tildelt en skriftlig dimension, men det er nok tvivlsomt, om det blev fulgt 

op med evalueringsinstituttets anbefaling af systematisk efteruddannelse i skriftligt arbejde for 

lærerne. 

 

I februar 2009 er der kommet en evaluering fra Undervisningsministeriet om det skriftlige 

arbejde efter gymnasiereformen
29

. Denne evaluering, der bl.a. bygger på 

spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med lærere, når frem til samme 

konklusion: Sammenhængen i ny skriftlighed
30

, som er en samlende term for det, der står i 

bekendtgørelserne om skriftligt arbejde, er ikke slået igennem på skolerne.  

                                                 
26

 Se bilag I 
27

 Se bilag I 
28

 ”Skriftlighed i gymnasiet”  
29

  ”Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen” 
30

 ”Ny skriftlighed indebærer at to vinkler på det skriftlige arbejde fastholdes i et samlende og overordnede 

perspektiv, nemlig bekendtgørelsens elevvinkel med fokus på elevens udvikling af skrivekompetence som led i 
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Her i 2009 er der altså ikke i tilstrækkeligt omfang taget initiativ på skolerne til at få arbejdet 

med den ny skriftlighed. Rapporten om det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen påpeger at, 

det er uerkendt for de fleste, at der ligger et samlet nyt koncept for skriftlighed i reformen.  Det 

er jo netop et belæg for min påstand om, at eleverne er blevet dårligere til at skrive. 

Skriftligheden i dansk beskæres, fordi det er intentionen, at flere fag skal bidrage til at øge 

elevernes skrivekompetencer, men de enkelte skoler har kun i ringe omfang gjort noget for at 

klæde lærerne på, så de er i stand til at honorere dette krav. 

 

I 2009 udkom en evalueringsrapport fra EVA, hvor danskfaget på stx, hhx og htx bliver 

evalueret.
31

 I denne rapport, der bl.a. bygger på spørgeskemaundersøgelse og 

fokusgruppeinterviews, er der et afsnit om den skriftlige eksamen i dansk, hvor man har bedt 

lærere, der har været skriftlige censorer både ved eksamen i 2008 og tidligere om at vurdere 

kvaliteten af de skriftlige besvarelser. Her er det tydeligt, at der er langt flere censorer, der 

mener, at niveauet er faldet end omvendt.
32

 Denne rapport understøtter min formodning om, at 

eleverne ikke er blevet bedre til at skrive efter reformen – i hvert fald ikke, hvis den skriftlige 

eksamen er et mål for dette. En af gruppens anbefalinger er, at der bør oprettes obligatoriske 

basisforløb om skriftlighed for at udvikle elevernes skrivekompetencer og styrke det faglige 

niveau i skriftligt dansk. 

Ovennævnte tre rapporter dokumenterer, at der er problemer med det skriftlige arbejde, og denne 

dokumentation kan danne basis for min undersøgelse.  

 

2.4 Fagkonsulentens evaluering 

Hvert år, når den skriftlige eksamen er overstået, videregiver fagkonsulenten i dansk 

kommentarer fra årets censorer. I bemærkningerne, der er at finde på Undervisningsministeriets 

hjemmeside, var det min plan at undersøge, om der er forskel på kommentarerne til 2007-

besvarelserne og til 2008-besvarelserne. Desværre har fagkonsulenten på hhx af 

Undervisningsministeriet fået besked om, at det ikke var nødvendigt at evaluere stilesættene fra 

2007, da det var sidste årgang inden reformen. I stedet er jeg gået tilbage til kommentarerne fra 

2006, som jeg har sammenlignet med kommentarerne fra 2008. Der er stor forskel på 

evalueringsrapporterne fra 2006 og 2008. F.eks. fylder rapporten fra 2006 24 sider, mens den i 

2008 kun er på 11 sider. Evalueringen er simpelthen ikke så grundig i 2008, og det er svært at 

sammenligne de to. I 2006 og i årene før har der været et afsnit om elevernes sprogfejl, og det 

ville være rigtig interessant for min opgave at sammenligne det afsnit med et tilsvarende afsnit i 

2008. Desværre findes det afsnit ikke. Måske har det været mere interessant at se på, hvordan 

eleverne har modtaget de nye opgaver, så det sproglige har fået mindre status
33

. Fagkonsulenten 

har dog nogle sammenfattende kommentarer til kvaliteten af 2008-årgangens eksamensstile: 

 
Den skriftlige eksamen skal måle hhx’ernes skrivekompetence og deres grad af opfyldelse af de danskfaglige 

mål. Med reformen blev fagligheden skåret ind til kernen, gjort eksplicit og målbar. Den nye faglighed i 

skriftlig dansk på hhx sidestiller mediehistorie, sprog og kommunikation med de litterære opgaver samt 

ekspliciterer kernestof som oversat litteratur og kanoniske tekster. Desuden er begrebet inspirationsmateriale 

indført til alle opgavetyper.  

                                                                                                                                                             
studiekompetencen, og læreplanernes fagvinkel med fokus på anvendelse af skriftlighed som led i tilegnelsen af 

faglig viden og kompetence” ( ”Evaluering af det skriftlige arbejde efter reformen” side 9 ) 
31

 Dansk A på hhx, htx og stx  
32

 Dansk A på hhx, htx og stx  s. 59 
33

 Jeg har været i kontakt med Eva Heltberg, der de sidste mange år har lavet evalueringsrapporter til de skriftlige 

opgaver i stx, og hun bekræfter tendensen, som også ses hos hende. 
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Er fagligheden så blevet styrket, kan man passende spørge, her ved evalueringen af det første gennemløb?  

Mange elevbesvarelser var ikke stærke formmæssigt eller metodisk. Der var stadig for mange kommenterede 

referater i stedet for essays. Der var manglende indledninger, dårligt disponerede opgaver og bevidstløse 

skematiske analyser. I mange af disse tilfælde er det fristende at pege på manglende øvelse eller systematisk 

øvelse i undervisningen. På den anden side var der mange elevbesvarelser med et dygtigt fagligt sprog om 

sprog. I disse tilfælde mærker man opprioriteringen af undervisning i sprog og kommunikation.  

For en nærmere analyse af hvordan det fagligt er gået reformårgangen, må vi afvente EVAs 

evalueringsrapport.
34

  

 

Det er altså svært at udlede noget entydigt af fagkonsulentens kommentarer. ”Der var stadig for 

mange kommenterede referater i stedet for essays Der var manglende indledninger, dårligt 

disponerede opgaver og bevidstløse skematiske analyser”. Umiddelbart virker det ikke, som en 

forbedring af resultatet, men det er ikke til at afgøre, om det skyldes reformen. Bemærkningen 

”stadig for mange” tyder på, at det er et uændret problem. Fagkonsulenten omtaler dog, at det 

kan være fristende at pege på manglende øvelse (altså en følge af den beskårne skrivetid), men 

hun bruger ikke dette som en forklaring, da der åbenbart også er opgaver, der er blevet bedre – 

især de sproglige, som dog udgør en ret lille del af årets eksamensopgaver (5%)
35

  

 

2.5 Karakterudviklingen 

Det er nærliggende at supplere fagkonsulentens kommentarer med en undersøgelse af 

udviklingen i karaktergennemsnittet. Hvis eleverne er blevet dårligere til at skrive, kunne man 

forvente, at det ville afspejle sig i karaktergennemsnittene for de forskellige årgange. På 

Undervisningsministeriets hjemmeside er der en database, der viser karaktergennemsnittet for 

alle fag i alle gymnasiale uddannelser fra 2005 til 2008
36

. Selv om 2007 ikke er evalueret af 

fagkonsulenten, findes karaktererne fra 2007 på hjemmesiden. Af den database fremgår det, at 

karaktergennemsnittet på hhx i skriftlig dansk til eksamen var på 5,7 i 2008, mens det tilsvarende 

gennemsnit var på 7,8 i 2007. Hvis vi omregner de 7,8 (som jo er givet efter 13-skalaen) til 7-

skalaen svarer det til 5,5. Hvis karaktererne skal være udtryk for kvaliteten af besvarelserne, er 

der altså intet, der tyder på, at reformårgangen er blevet dårligere skrivere. Det kan dog være 

svært at sammenligne de to karaktergennemsnit, da det sagtens kan have haft en betydning, at 

der er kommet en ny karakterskala. Der er flere begrundelser for den nye skala. Den vigtigste er 

formodentlig, at danske elever skal kunne sammenlignes med elever i andre lande
37

. Men det har 

også været fremført, at der har været givet for mange midterkarakterer, og det er meldt ud, 

hvordan den ideelle karakterfordeling skal se ud. Jeg skal ikke kunne sige, om dette kan have 

haft betydning for karakterfordelingen, men det kan tænkes. 

 

På min egen skole, hvorfra jeg jo har det materiale, der skal danne basis for den empiriske 

analyse, er det et andet mønster, der fremgår af nedenstående tabel: 

 

Årstal Antal elever Karaktergennemsnit 

2007  94 7,94 (omregnet = 5,8) 

2008 77 5,18 

2009 106 5,05 

                                                 
34

 Findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under gymnasiale uddannelser og faget dansk 
35

 Min kommentar 
36

 Databasen, der findes på www.uvm.dk kan man selv lave forespørgsler i  
37

 Det kan læses på Undervisningsministeriets side om 7-trins-skalaen 
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Der er selvfølgelig den ulempe, at der ikke er så mange, men til gengæld den fordel at jeg der har 

2009 med. 

 

På hhx i Nykøbing ser det ud til, at der er en nedadgående tendens i karaktererne. Så hvis 

karaktererne er et udtryk for kvaliteten af elevernes besvarelser, så er der noget, der tyder på, at 

hhx-eleverne i Nykøbing er blevet dårligere efter reformen. 

 

2.6 Spørgeskema til dansklærerne på hhx-skolerne 

I foråret 2009 har jeg sendt et elektronisk spørgeskema til dansklærerne på hhx-skolerne.
38

 

I dette spørger jeg til skolernes praksis med hensyn til tildeling af supplerende rettetid, og jeg 

spørger til dansklærernes opfattelse af, hvorledes den beskårne rettetid indvirker på elevernes 

skrivefærdighed. Jeg har fået 18 besvarelser retur.
39

 Dette er ikke nok til, at det kan indgå som 

statistisk materiale, men jeg kan anvende dansklærernes bemærkninger som en slags 

pejlemærker for min undersøgelse af, hvilke problemer der kan være med reformelevernes 

skrivefærdigheder. 

Besvarelserne viser, at der på de fleste skoler tildeles elevtid til de opgaver, hvor dansk indgår, 

men at det er på de færreste skoler, der generelt er tildelt ekstra elevtid og hermed rettetid til 

lærerne. Som et supplement til karakteroversigten fra hhx i Nykøbing kan jeg nævne, at vi ikke 

har fået tildelt ekstra ressourcer til at rette danskopgaver.  

 

Langt de fleste lærere, der har besvaret spørgeskemaet, mener, at eleverne er blevet dårligere til 

at skrive efter reformen. Af de 18, der har sendt skemaet retur, er der én, der ikke mener, de er 

blevet dårligere, 6, der ikke ved det
40

 og resten tilkendegiver, at eleverne er blevet dårligere. Af 

de lærere, der mener, der er et problem, har jeg yderligere bedt om konkrete eksempler på, 

hvordan den faldende kvalitet udmønter sig, og hvordan de forsøger at råde bod på den 

manglende elevtid. Efterfølgende har jeg bedt fagkonsulenten om kommentarer til 

besvarelserne
41

. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen peger på problemer med følgende: sproglig træning, grammatiske 

fejl der ellers var på retur, talesprog, parataktiske sætningskonstruktioner, sms-sprog, forenklede 

analyser, fordi der er andre krav fra f.eks. afsætningslæreren end fra dansklæreren, dårligere 

analyser, taksonomiske niveauer, opgavernes struktur, manglende øvelse i de forskellige 

opgavetyper og dermed manglende kendskab til hvordan de skal gribes an 

 

Flere lærere fremhæver den manglende sproglige træning, som jo kan dække over meget som 

f.eks. grammatiske fejl, stavefejl, manglende variation i sætningsbygningen, manglende 

anvendelse af nuancerede begreber. Enkelte af lærerne anfører, at bestemte fejltyper er kommet 

tilbage, fordi der ikke er tid til at træne dem. Sidstnævnte bekræftes af fagkonsulenten. Det 

kunne altså tyde på, at man gennem en undersøgelse af sproglige fejltyper kunne påvise en 

forskel i eksamensopgaver fra før og efter reformen. 

 

                                                 
38

 Se bilag II 
39

 En sammenskrivning af svarene ses som bilag III 
40

 Begrundelserne er bl.a., at de ikke har censureret og at de mener det er for tidligt at udtale sig om det 
41

 Fagkonsulentens kommentarer ses som bilag IV 
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Nogle af besvarelserne understreger, at afsætnings- og international økonomilærerne er tilfredse, 

bare det skrevne er til at forstå, så det er nok typisk, at disse lærere ikke vil kommentere denne 

type fejl, da det jo ikke er tale om betydningsbærende fejl. 

 

Mange besvarelser angiver blot, at eleverne er blevet dårligere til at skrive: ”De mangler 

simpelthen træning i danskfagets skriftlige opgavediscipliner og mestrer ikke håndværket som 

det kunne ønskes”
42

 og ”Elevernes mindre træning er desværre tydelig – 3. årseleverne skriver 

nu som 1.årseleverne gjorde før”
43

. Sådanne abstrakte svar kan det være svært for ikke at sige 

umuligt at måle på. 

 

Få lærere er grundige i besvarelsen på spørgsmål om kvaliteten af elevernes skrivning. Her er 

nuancerede kommentarer, der går på dybden af elevernes analyser. Her ses det som et problem, 

at f.eks. afsætningslærerne er tilfredse med en helt anden type analyser, end dansklærerne er. 

Afsætningslærerne er tilfredse med en reklameanalyse, der afdækker at reklamen er ”noget der 

skal sælge et produkt og skal vurderes på om salget så faktisk er øget”
44

 og står uforstående over 

for dansklærerens krav om afdækning af ”værdier, holdninger, fortællemønstre, en 

verdensopfattelse, ideologi osv”
45

. Denne forskellige opfattelse af, hvad en reklameanalyse er, 

har eleverne svært ved at forstå, og da dansk f.eks. i forbindelse med studieretningsprojektet 

opfattes som et redskabsfag til afsætning, bliver det afsætningsanalysen, der for eleverne bliver 

tilstrækkelig.  

 

Denne holdning, der går mere på den indholdsmæssige kvalitet af analyserne, bakkes op af 

fagkonsulenten: ”Ja, her synes jeg vi nærmer os det virkelige væsentlige i forhold til 

reformændringerne. Dansk er ikke længere skrive-værkstedet, andre fag har større skriftlighed - 

men ikke en skriftlighed danskfaget høster gavn af.”
46

 

 

Tæt på disse betragtninger kommer også bemærkninger om, at en analyse betragtes som et 

skema, der skal udfyldes, og det ser ud til, at den opfattelse bestyrkes af elevernes arbejde med 

skriftligheden i f.eks. afsætning. 

 

2.7 Belæg for min undersøgelse 

Denne spørgeskemaundersøgelse og fagkonsulentens kommentarer til svarene bestyrker mig 

altså i, at eleverne er blevet dårligere til at skrive. Der er noget, der tyder på, at eleverne er blevet 

dårligere rent sprogligt, selv om der er enkelte, der påpeger, at folkeskolens indsats de sidste år 

har resulteret i, at eleverne er bedre til at skrive et korrekt dansk, når de starter på en gymnasial 

uddannelse. Men jeg vil altså forvente, at jeg kan undersøge eksamensbesvarelser før og efter 

reformen og finde flere fejl i stilene efter reformen. Det er svært at finde ud af, hvilke typer fejl 

jeg skal undersøge, men det vil jeg vende tilbage til senere i opgaven. 

 

I spørgeskemaet spørger jeg helt konkret til det faktum, at eleverne skriver meget mere i 

Afsætning og International økonomi end de gør i dansk. Enkelte af besvarelserne funderer – som 

det ses ovenfor – over den virkning det kan have på elevernes danskanalyser. Især opgaver i 

                                                 
42

 Se bilag III 
43

 Se bilag III 
44

 Se bilag III 
45

 Se bilag III 
46

 Se bilag IV 
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afsætning kan for eleverne ligne danskopgaverne, hvor der i begge fag kan stilles opgaver om 

f.eks. analyse af reklamer og hjemmesider.  

 

En tilgang til at se på dette problem kunne være at undersøge, hvilken type opgave eleverne 

vælger at besvare til skriftlig eksamen i dansk. Hvis eleverne har problemer med at skelne 

mellem afsætningslærernes og dansklærernes krav til en reklameanalyse, kan man forestille sig, 

at reklameanalyserne vil virke mere genkendelige, da de så er prøvet i flere sammenhænge. Man 

kan altså forvente, at flere elever vælger reklameanalyser her efter reformen, end de gjorde før, 

hvor de udelukkende fik – i hvert fald den skriftlige træning – i danskfaget.  

 

Det er som nævnt ikke kun afsætning, der har fået en skriftlig dimension på hhx. International 

økonomi er også blevet et skriftligt fag, hvor man kan forvente, at der vil være en vis lighed 

mellem sagprosaanalyserne i dansk og de skriftlige opgaver i international økonomi. Eleverne 

kan altså tænkes at vælge sagprosaanalyse og reklameanalyser til, simpelthen fordi de vil virke 

genkendelige på dem, mens den mindre træning i de forskellige opgavetyper i dansk vil resultere 

i, at de litterære opgaver i højere grad vil blive valgt fra. 

 

Jeg har tidligere lavet en undersøgelse af den store skriftlige opgave (SSO) og studieretnings-

projektet (SRP) i stx og i hhx
47

. Af denne fremgik, at der er sket en markant stigning i antallet af 

afsætningsopgaver efter gymnasiereformen. Da eleverne skrev stor skriftlig opgave i ét fag, var 

der således kun 5,21 % af eleverne på den skole, jeg er ansat, der valgte at skrive i afsætning, 

mens der i årgangen lige efter reformen var 35,1 % der havde afsætning som et af de to fag. Af 

disse 35,1% skrev de 14,3 procent i dansk og afsætning. Eleverne har altså oplevet, at det gav 

mening af kombinere dansk og afsætning i forbindelse med deres studieretningsprojekter, og det 

kan være en årsag til, at de vælger noget, der ligner afsætning til den skriftlige eksamen. En af 

mine konklusioner på opgaven var, at eleverne lige så godt kunne skrive en ren 

afsætningsopgave, da dansk ikke bidrog i væsentlig grad til de reklameanalyser, som eleverne 

valgte at medtage i deres studieretningsprojekter. Dette understøtter flere dansklæreres opfattelse 

af, at analyseopgaverne mangler danskfaglig dybde. 

 

I den tidligere omtalte opgave
48

 var en af mine hypoteser, at danskfaget er ved at bevæge sig fra 

at være et hovedsageligt litterært fag til at være et fag, der mere er centreret omkring sprog og 

medier.I undersøgelsen viste jeg, at i hvert fald studieretningsopgaverne var stærkt præget af 

dette skift, og hvis det viser sig, at eleverne i højere grad vælger opgavetyper med sprog og 

medier til eksamen, kan det betragtes som endnu et tegn på, at det er den vej, danskfaget 

bevæger sig. 

 

Jeg kan altså undersøge, hvilken type besvarelser eleverne valgte, og mine forventninger vil 

være, at eleverne i 2007 i mindre grad fravalgte de litterære opgavetyper end de gjorde i 2008. 

 

Jeg har samtlige besvarelser i skriftlig dansk fra min ansættelsesskole fra sommereksamen 2007, 

2008 og  2009. Udover at undersøge den landsdækkende tendens, hvad angår valgmønstrene, 

kunne jeg gøre det samme på hhx i Nykøbing.  

 

De fleste svar på min spørgeskemaundersøgelse er som jeg har påpeget lidt diffuse, og jeg kan 

have svært ved at lave en undersøgelse ud fra det. Hvis jeg skal undersøge, om besvarelserne fra 

                                                 
47

 Modul 3-opgave 
48

  Modul 3-opgave 
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2008 er mindre dybdegående og mere skematiske end stilene fra 2007, må jeg opstille nogle 

kriterier for, hvordan jeg gør det. Man kan forestille sig, at dybdegående stile er længere end 

skematiske, da man skal bruge flere ord for at kunne forklare sig. Der er da også en enkelt lærer, 

der mener at kunne konstatere, at stilene er blevet kortere. Så jeg kunne undersøge, om der var 

sket noget med længden på opgaverne. Ifølge Lars Siegfred Evensen
49

, som jeg vender tilbage til 

i mit teoriafsnit, er det givet, at elever til eksamen i grundskolens overbygning, der skriver korte 

stile, også er dem, der får de dårligste karakterer. Jeg er blot ikke sikker på, at det gælder for 

hhx-elever i 2008. Mange lærere klager over, at eleverne ikke redigerer i deres besvarelser. Hvad 

der én gang er kommet på papiret, bliver stående. Dette kan også hænge sammen med den 

skematiske tilgang til analysebegrebet. Alle analysepunkter bliver lige vigtige. Og endelig er det 

en følge af, at eleverne skriver på computer. Tidligere tiders kladdeskrivning med efterfølgende 

indskrivning havde nok sin virkning på mindre dygtige elevers lyst til at skrive lange stile. 

  

Hvis jeg undersøger forskellen på længden af besvarelserne fra 2007, 2008 og 2009, er jeg i tvivl 

om, hvilket resultat jeg vil finde, men min hypotese vil dog være, at grundighed kræver ord, så 

min forventning vil være, at de danske stile bliver kortere. 

 

Ud over disse undersøgelser, som jo er rent kvantitative, vil jeg gerne undersøge, om eleverne så 

er blevet dårligere til skrive opgaver i litterær analyse. Hvis eleverne får mindre træning i denne 

opgavetype, og der ikke kan ske transfer fra flerfaglige opgaver, på grund af at disse ikke træner 

litterær analyse, må jeg formode, at eleverne rent faktisk bliver dårligere til denne disciplin. 

Det er svært at opstille målbare parametre for en undersøgelse af kvaliteten af de litterære 

opgaver. For at kunne dette vil jeg først behandle nogle af de undersøgelser, der allerede er lavet. 

Dette vil jeg gøre i et efterfølgende teoriafsnit, hvorefter jeg vil opstille min metode. 

 

Som afslutning på problemanalysen kan jeg nu præcisere min hypotese: 

I besvarelserne af eksamensopgaver i dansk på hhx efter reformen, vil jeg forvente: 

 

 at der vil være færre elever der vælger litterære opgaver efter reformen end før reformen 

 at der vil være flere besvarelser med bestemte fejltyper efter reformen end før reformen 

 at besvarelserne vil være kortere efter end før reformen 

 at de litterære opgaver vil være af en dårligere kvalitet efter end før reformen 

  

I de følgende afsnit vil jeg præcisere nærmere, hvordan jeg vil undersøge, om der er belæg for 

min hypotese. 

 

 

3. Teori om skriftligt arbejde 
Som teoribaggrund for min undersøgelse har jeg valgt forskere, der har sat sig for at undersøge 

kvaliteten af det skriftlige arbejde. Jeg har valgt Lisbeth Birde Wiese
50

, der i 2004 – altså før 

reformen skrev en ph.d.-afhandling med følgende titel: Skrivning og studium – en undersøgelse 

af opgaveskrivning i gymnasiet i et spændingsfelt mellem undervisning og kulturel kapital”.  

Derudover er Peter Hobel
51

 i færd med at skrive en ph.d.-afhandling om skriftlighed i almen 

studieforberedelse. Denne afhandling er endnu ikke færdig, men han har præsenteret 

tankegangen på en didaktikkonference på Syddansk Universitet. Denne undersøgelse tager 
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udgangspunkt i skriftligheden efter reformen og vil derfor være et fint supplement til Lisbet 

Wieses undersøgelse. 

Endelig vil jeg bruge en norsk undersøgelse af eksamensopgaven i norsk i grundskolen. 

Undersøgelsen er beskrevet af Lars Sigfred Evensen
52

 og er en del af det såkaldte KAL-

forskningsprojekt. 

 

Jeg vil først gennemgå de tre forskeres undersøgelse, og efter hver gennemgang vil jeg diskutere 

deres relevans for min undersøgelse. 

 

3.1 Lisbet Birde Wiese: Skrivning og studium 

Lisbeth Birde Wiese har skrevet en afhandling
53

, hvor hun undersøger, hvordan eleverne i det 

almene gymnasium gennem opgaveskrivning forberedes og forbereder sig til at fortsætte på de 

videregående uddannelser. Hendes vægt ligger altså på de store skriftlige opgaver i gymnasiet 

før reformen – nemlig danskopgaven i 1.g, historieopgaven i 2. g og den store skriftlige opgave i 

3. g.  Desuden ser hun på udviklingen og udviklingspotentialet hos den enkelte elev, og hun 

inddrager også  - med anvendelse af Bourdieu - elevernes kulturelle kapital.  I sin afhandling 

undersøger Wiese opgaverne ved hjælp af thema-rhema på makroplan, hvor hun er inspireret af 

Michael Hallidays funktionelle sprogteori. Hendes forudsætning er, at en opgave skal dække 

følgende krav: 

 
1. teksten skal udgøre en afsluttet indholdsmæssig helhed. 

2. teksten skal have et overordnet emne, som dens underemner relaterer sig til. 

3. teksten skal have sammenhæng, dvs. at den må opleves kohærent af læseren. 

Der skal være sammenhæng inden for det enkelte afsnit, mellem afsnittene, 

mellem indledning og hoveddel og mellem hoveddel og konklusion. Deraf 

følger at det er muligt at sammenligne indledning og konklusion i forhold til 

sammenhæng. 

4. teksten skal have et kommunikativt og socialt formål, dvs. være udtryk for 

kommunikativ handling og indgå i en social sammenhæng.
54

 

 

I de enkelte opgaver gennemfører hun en Thema – Nyt-analyse af de enkelte opgavers 

indledning og konklusion for at vise, hvordan teksten introducerer sit emne. Med udgangspunkt i 

et vurderingsark, som er udarbejdet af Eksamensforsøgsgruppen
55

 viser hun, hvordan man med 

en makrotekstuel analyse kan vise en given teksts emnebehandling, struktur og formidling samt 

selvstændighed og formidling. Den makrotekstuelle analyse baseres på en tekstlingvistisk tilgang 

til teksten. Metoden fokuserer på, om teksten udvikler ”Nyt”, dvs om den på baggrund af en 

thematisk præsentation og en thematisk udvikling udvikler relevante informationer og viden 

frem mod konkluderende afsnit. 

 

En af Wieses konklusioner på afhandlingen er, at der er en tydelig sammenhæng mellem 

elevernes kulturelle kapital og karakterniveauet i den skriftlige studentereksamensstil. Hun 

påviser også, at pigerne er bedre til at bryde den sociale arv i forbindelse med 3. årsopgaven, 

mens drengene klarer dette dårligst. 

 

Min opgave adskiller sig på flere områder fra Wieses. Jeg har ingen mulighed for at se på 

udviklingen af den enkelte elevs besvarelser. Jeg har et færdigt produkt, hvor eleverne uanset 
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deres standpunkt og formåen igennem gymnasiet bliver bedømt af to fremmede censorer. 

Desuden bedømmer Wiese en helt anden type opgaver. De tre store opgaver i gymnasiet gør 

eleverne klar til en akademisk tilgang til opgaveskrivning. Her er det ikke blot de danskfaglige 

kvaliteter, der måles, men mere hvordan eleverne formår at arbejde videnskabeligt med 

problemformulering og dokumentation, mens de danske stile i stedet skal vurdere de rent 

danskfaglige mål. 

 

Wieses påvisning af den kulturelle kapitals betydning for eksamensresultatet i skriftlig dansk har 

jeg ingen mulighed for at anvende i forbindelse med hhx-eleverne i Nykøbing, men det er meget 

tydeligt, hvis man ser på karaktergennemsnittet ved den skriftlige eksamen i dansk, at hhx-

eleverne ligger under stx-eleverne. I 2008 havde en gennemsnitlige stx-student 6,9 i kvotient på 

sit bevis, mens en hhx-student havde 6,0. En af årsagerne til dette kan meget let tænkes at være, 

at hhx-elevernes kulturelle kapitel er langt mindre end stx’ernes. Det er flere gange 

dokumenteret – senest i undersøgelsen om gymnasiefremmede elever, at en hhx-elev ofte bliver 

den første i familien med en studentereksamen.
56

 

 

Ideelt set burde danske stile have en indledning og en konklusion, således at eleven introducerer 

læseren til, hvad denne kan have i vente, ligesom man kan forvente, at man ved afslutningen af 

læsningen får en opsamling på, hvad eleven så har fået ud af sin opgave.  

 

Men jeg ved, at netop indledninger er problemet i de skriftlige eksamensopgaver. Således skriver 

fagkonsulenten i sine kommentarer de skriftlige danskopgaver i 2008: 

 
Mange elevbesvarelser var ikke stærke formmæssigt eller metodisk. Der var stadig for mange kommenterede 

referater i stedet for essays. Der var manglende indledninger, dårligt disponerede opgaver og bevidstløse 

skematiske analyser. I mange af disse tilfælde er det fristende at pege på manglende øvelse eller systematisk 

øvelse i undervisningen
57

 

 

Dette er tilsyneladende ikke et ”reformproblem” for allerede i 2006 skrev samme fagkonsulent: 

 
Opgaveformuleringerne til nogle af opgaverne er meget korte, fx ”foretag en analyse og fortolkning”, mens andre er 

meget lange og måske med flere delopgaver, fx med en formidlingsopgave eller en bunden perspektivering. Men 

uanset opgavetype og opgaveformulering, gælder det for alle opgaver i skriftlig dansk, at eleven selv skal disponere 

og strukturere sin besvarelse. Det vil sige indlede, henvise til de tekster, der evt. tages afsæt i, konkludere eller slutte 

en ende.  

Censorerne melder tilbage, at mange besvarelser savner indledning og dokumentation i form af henvisninger eller 

citater. 
58

 

 

Selv om det ikke er et nyt problem, kan jeg formodentlig forvente, at det ikke er blevet mindre 

efter reformen. Jeg kan altså med udgangspunkt i Lisbeths Birde Wieses metode undersøge 

kvaliteten af en indledning og en konklusion. Det vil altså indgå i min kvalitetsvurdering og 

sammenligning, om der overhovedet er en indledning, og hvis der er, vil jeg undersøge, hvordan 

den introducerer sit emne. En delkonklusion hos Lisbet Birde Wiese er, at opgavetitlerne eller 

formuleringerne spiller en meget central rolle for elevens strukturering af opgaven. Det ser ud til, 

at det er svært for eleverne selv at udforme en egentlig problemformulering ud fra 

opgaveformuleringen. Det er altså værd at undersøge, om det samme gør sig gældende i 

                                                 
56

 Det ses f.eks. i ”Når gymnasiet er en fremmed verden” s. 30 
57

 Evaluering af skriftlig eksamen 2008 
58

 Evaluering af skriftlig eksamen 2006 



 17 

eksamensstilene – at eleverne bliver styret af opgavetitlen og at de selv har svært ved at udfolde 

den instruks der er i titlen. 

 

Lisbth Birde Wieses makroteksuelle analyse virker umiddelbart relevant, fordi den bygger på 

vurderingsark, der er udarbejdet til en vurdering af den skriftlige eksamensopgave i dansk. 

Hendes undersøgelse af henholdsvis thema og nyt minder på nogle områder om Peter Hobels 

kausale koblinger, som jeg vender tilbage til i næste afsnit. Hun analyserer, om themaet leder 

frem til et konkluderende afsnit og kan derved undersøge om eleverne konkluderer noget på 

deres iagttagelser. Metoden kan måske bruges til at undersøge, om eleverne bruger deres 

iagttagelser til at udfolde en egentlig litterær analyse af en tekst. 

 

3.2 Peter Hobel: Skriftlighed i almen studieforberedelse 

Peter Hobel er i færd med at skrive en ph.d.-afhandling om skriftlighed i almen 

studieforberedelse. I forbindelse med en konference om fagdidaktik på SDU i 2008, havde han 

en workshop om sine undersøgelser. Workshoppens indhold er gengivet i artiklen Skriftlighed i 

almen studieforberedelse 
59

.  Peter Hobel tager udgangspunkt i AT i stx, hvor han har fulgt 1.g-

klasser på tre almene gymnasier gennem deres grundforløb. Hans undersøgelse knytter sig til den 

afsluttende rapport i grundforløbet, hvor eleverne selv skal lave problemformulering. Han ønsker 

at undersøge, om eleverne udviser innovation i deres rapporter, og om lærerne, der stiller 

opgaven, positionerer elever som innovative, eller om de i stedet fastholder dem i en fagspecifik 

gengivelse af lært viden. Hans påstand er, at der sker innovation, når eleverne med udgangspunkt 

i egne problemformuleringer producerer ny viden i det faglige samspil. Af undersøgelsen 

fremgår det, at Peter Hobel, når han skal undersøge kvaliteten af elevernes rapporter og 

synopser, opererer med elevernes brug af fire medierende redskaber. Han undersøger, hvilken 

betydning elevernes problemformuleringer, de fagspecifikke genrer, anvendelsen af fagbegreber 

og fagspecifik brug af kausal kobling spiller i de skriftlige opgaver, når skrivehandlingens mål er 

innovation. Han opererer med tre niveauer af problemformuleringer: De kognitivt mindst 

komplekse problemformuleringer er dem, der lægger op til referat af fagenes bidrag til rapporten, 

de kognitivt mere komplekse problemformuleringer er dem, der lægger op til tænkning i 

kausalitet og de mest komplekse er dem, der lægger op til fagligt samspil. 

 

Peter Hobels ærinde er se på det faglige samspil og om eleverne anvender deres faglige viden til 

at få svar på deres problemformulering.  

 

Dette adskiller sig en del fra den undersøgelse, jeg vil lave. Peter Hobel undersøger fagligt 

samspil, hvor jeg undersøger fagspecifik viden og kunnen. Alligevel mener jeg godt, jeg kan 

bruge dele af hans metode. Han beder faglærerne om at pege de fagspecifikke begreber ud for at 

afgøre, om eleverne anvender, hvad de har lært inden for de forskellige fag. Noget jeg gerne vil 

undersøge er kvaliteten af elevernes litterære analyser. I den forbindelse kan det godt være en 

parameter, om eleverne anvender fagspecifikke analysebegreber, når de skal analysere en litterær 

tekst. Problemet ved den metode kan være, at den ikke nødvendigvis viser noget om kvaliteten af 

de litterære analyser. Noget som fagkonsulent og censorer påpeger er, at eleverne ofte foretager 

mere eller mindre bevidstløse skematiske analyser. Her vil der formodentlig være en høj 

anvendelse eller i hvert fald opremsning af analysebegreber og dermed af fagbegreber. På den 

anden side er det svært at forestille sig, at eleverne kan lave en god litterær analyse, hvor de 

demonstrerer genre- og metodekendskab uden at bruge danskfaglige begreber, så jeg mener 
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alligevel, at mængden af forskellige fagbegreber kan være en parameter, når man skal måle 

kvaliteten af litterære analyser.  

En anden af Peter Hobels medierende redskaber er fagspecifik brug af kausal kobling. Han 

undersøger simpelthen, om eleverne rent sprogligt forklarer/anvender de iagttagelser, de gør ved 

brug af udtryk som ”det betød”, ”så”, ”derfor”, altså en slags argumentmarkører, der viser, at 

eleven drager en konklusion ud fra det, der iagttages. Den metode vil også være meget 

anvendelig i forbindelse med litterær analyse. Hvis eleven kan koble anvendelse af fagbegreber 

med fagspecifik brug af kausal kobling, vil det være et tegn på, at de ikke blot nævner faglige 

begreber, men at de også anvender dem på den givne tekst. Jeg vil altså mene, at hvis begge dele 

er til stede, skulle det være en indikator af, at eleverne ikke blot registrerer de forskellige 

analysebegreber, men at de også anvender dem i deres forsøg på at nå til en fortolkning af 

teksten. 

 

3.3 Lars Sigfred Evensen: Relief i elevernes eksamensskrivning 

I Norge er der lavet et omfattende forskningsprojekt om ungdommens skrivekompetence – det 

såkaldte KAL-projekt
60

. I ”Ungdommers skrivekompetance”, som dokumenterer dette 

forskningsprojekt, er der en artikel af Lars Sigfrid Evensen
61

, som opstiller en model for, 

hvordan man kan analysere elevstile fra grundskolens afgangseksamen.  

I artiklen tager han udgangspunkt i, at gode tekster ikke blot er kendeegnet ved at have et 

indhold. De må også signalere, at de har et gennemgribende perspektiv på indholdet. Hvis vi skal 

underbygge en påstand, angiver vi også, hvilken tolkningsmæssig position vi har. Han mener, at 

en god tekst har en slags forgrund, som får sin mening gennem at den bliver sat i relief mod en 

kulturel baggrund. Hans overordnede idé er, at graden af relief i teksterne siger noget om 

kvaliteten af teksterne. Hans tanke er, at der er perspektiv i gode stile, og at perspektiv i 

udredende eller argumenterende tekster opstår gennem samspil mellem påstande på den ene side 

og eksempler, analyse eller anden uddybning på den anden, mens perspektiv i fortællende tekster 

fremkommer mellem hændelsesforløb på den ene side og beskrivelse, skildring, eller dialog på 

den anden. Visse dele af teksten tjener altså som baggrund for andre dele, som derved kan kaldes 

forgrund. 

Han opererer med flere niveauer af relief – nemlig globalt relief, relief på mellemniveau og 

lokalt relief. På en teksts helhedsnivaeu findes relief mellem forskellige afsnit i teksten, hvor 

enkelte dele – kaldet global baggrund underbygger andre – kaldet global forgrund. Samspillet 

mellem disse kalder Evensen for globalt relief. Inden for afsnittene kan enkeltheder også have en 

funktion i forhold til hinanden, som f.eks. ved betingelsessætninger. I gode tekster kan der være 

hele afsnit med denne sammenhæng. Dette kalder Evensen for releief på mellemniveau. Og 

endelig opererer han med lokalt relief, når det optræder mellem enheder på sætningsniveau. 

 

Evensen har udviklet en række hypoteser om forekomsten af relief. Den overordnede hypotese 

er, at diskursive reliefelementer er en kvalitetsdimension, som bliver belønnet, når censor skal 

bedømme eksamenstekster. Desuden findes relief på globalt og mellemniveau hos gode skrivere, 

mens svage skrivere som regel kun mestrer den lokale relief.  

 

Denne undersøgelse ligner min på den måde, at den tager fat i eksamensstile, der skal evaluere  

modersmålsundervisningen. Den ser på kvaliteten af disse stille og har den overordnede påstand, 

at elever der kan skrive med globalt relief får en højere karakter, end elever der kun kan skrive 
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med et lokalt relief. Forskellen på den norske undersøgelse og min er, at han undersøger elever, 

der forlader folkeskolen – altså elever på 15-16 år, mens jeg har fat i studenter på 18-19 år. Man 

må altså forvente, at gymnasieeleverne bedre er i stand til at skabe globalt relief i deres 

eksamensopgaver end folkeskoleeleverne. På den anden side er det fagkonsulent og dansklæreres 

påstand, at eleverne er dårlige til at dokumentere deres analyser og at anvende deres påstande til 

at hæve analyserne op til et højere niveau, og det er vel netop det, Evensen måler, når han måler 

relief i tekster. Evensen beskæftiger sig med flere opgavegenrer, hvor min undersøgelse vil 

koncentrere sig om de litterære analyseopgaver, hvilken svarer til de tekster, som Evensen kalder 

udredende. 

Hans tanke er, at perspektiv i udredende eller argumenterende tekster opstår gennem samspil 

mellem påstande på den ene side og eksempler, analyse eller anden uddybning på den anden. 

Evensens metode kan altså anvendes, hvis jeg vil undersøge, hvor gode eleverne er til at 

dokumentere deres analyser.  

 

 

4. Metode 
Som nævnt i problemanalysen har jeg fire delhypoteser. At få af- eller bekræftet dem vil kræve 

forskellige undersøgelser. I dette kapitel vil jeg opstille metoder til, hvordan jeg vil gennemføre 

disse. 

 

4.1 Metode ved undersøgelse af delhypotese 1. 

Min delhypotese 1 er, at der vil være færre elever, der vælger litterære opgaver efter reformen. 

Denne undersøgelse vil være forholdsvis nem at gennemføre. Min empiri for at gennemføre den 

vil være fagkonsulentens rapport, der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside. Af den 

fremgår det, hvor mange elever der har valgt de forskellige opgavetyper. Som allerede nævnt i 

problemanalysen er den skriftlige eksamen i dansk ikke blevet evalueret i 2007, og jeg har derfor 

ingen mulighed for at undersøge, hvilke opgavetyper eleverne har valgt i dette år. 

 

Jeg vil i stedet se på, hvordan fordelingen var i 2006 og i 2008. Begge år har der været et forsøg 

med IT-opgaver, hvor eleverne på forhånd har kunnet vælge, om de ville skrive med 

udgangspunkt i et traditionelt stilesæt, eller om de ville skrive ud fra et stilesæt med en CD-rom. 

Da de konkrete tekster selvfølgelig kan spille ind på elevernes valg, vil jeg inddrage elevernes 

valg både fra det traditionelle opgavesæt og IT-sættet. 

 

På min hhx-afdeling har eleverne normalt valgt IT-sættet så længe det har eksisteret
62

. Det 

betyder, at de besvarelser, jeg er i besiddelse af fra hhx i Nykøbing alle er skrevet med 

udgangspunkt i et IT-sæt. I 2008 valgte dansklærerne dog at lade eleverne skrive den 

traditionelle opgave
63

. I 2009 fandtes der kun ét sæt. IT-sættet er blevet gjort obligatorisk, 

således at alle elever nu skriver med baggrund i en CD-rom. 

 

For at supplere undersøgelse af valgmønstre blandt samtlige hhx-studenter i 2006 og 2008, vil 

jeg undersøge, hvordan fordelingen er på hhx i Nykøbing i henholdsvis 2007, 2008 og 2009. 

                                                 
62

 Det første IT-typeopgavesæt er fra 2000 
63

 Det skyldtes, at der først meget sent – da eleverne var godt i gang med deres 3. år – kom et typeopgavesæt med 

CD-rom. Dansklærerne mente derfor, at eleverne havde fået for lidt træning i denne opgavetype, så besvarelserne fra 

2008 er altså skrevet på basis af et traditionelt sæt. 



 20 

Jeg kan formodentlig ikke bevise, at der er sket ændringer i valgmønstrene, men jeg vil mene, at 

den skitserede undersøgelse med en vis sandsynlighed kan vise det, hvis der er ændrede 

valgmønstre. 

 

4.2 Metode ved undersøgelse af delhypotese 2 

Min delhypotese 2 er, at der vil være flere besvarelser med bestemte fejltyper efter end før 

reformen 

 

Jeg har som bekendt spurgt andre dansklærere, om de mener, eleverne er blevet dårligere til at 

skrive efter gymnasiereformen. Langt de fleste mener, at de er blevet dårligere, men desværre er 

mange af dem ret i diffuse i deres svar på, hvordan de er blevet dårligere. Dette fremgår af min 

problemanalyse i kapitel 2. Heraf fremgår det også, at fagkonsulenten ikke i 2008 gennemførte 

en systematisk opgørelse over de hyppigste sproglige fejl. Det gjorde hun til gengæld i 2006 (og 

i de foregående år), og selv om det var før reformen, mener jeg godt jeg kan tage udgangspunkt i 

denne oversigt, fordi det åbenbart er disse fejl , man kan konstatere i de danske eksamensstile. 

Jeg vil formode, at der bliver flere af disse fejl, når der ikke længere er tid til at træne dem, så 

fagkonsulentens bud fra 2006 suppleret med min egen fornemmelse vil altså danne baggrund for 

min stikprøveanalyse af fejltyper. Jeg har yderligere været i kontakt med Eva Heltberg, der 

venligst har sendt mig sine opgørelse fra de sidste års eksamensopgaver. I 2008 omtaler hun kun 

præsens-r som et problem, mens hendes opgørelse fra 2007 ligner fagkonsulentens fra 2006.  

 

Jeg vil altså undersøge følgende fejltyper: 

 

Grammatiske fejl 

Manglende fornemmelse for ordklasser: 

får i stedet for for 

og i stedet for at 

af vide i stedet for at vide 

endelserne ene og ende bruges vilkårligt 

 

Bøjningsfejl: 

Problemer med at skelne mellem synes/syntes 

Nød(t) til 

Problemer med nutids-r 

 

Talesprogsfordærvelser: 

Både…men 

Både…som 

Sin hans/hendes 

Grunden er ….fordi 

Grunden skyldes 

 

Syntaksproblemer: 

Ledsætninger påbegyndes uden hovedsætning: 

Fordi …. 

Hvilket…. 
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Ufuldendte/ufuldkomne sætninger
64

 

 

Angloficeringer 

Sammensatte ord skrives i to ord
65

 

 

 

Jeg vil opstille en oversigt over disse fem fejltyper, og jeg vil så lave en optælling af disse fejl i 

repræsentativt udvalgte besvarelser fra 2007, 2008 og 2009.  Når jeg vælger at medtage 

besvarelser fra alle tre år, er det fordi jeg forestiller mig, at første år efter reformen let kan 

betragtes som et ”undtagelsesår”. Lærerne har måske ikke opdaget, at den skriftlige dimension 

har ændret sig, og der var så meget turbulens med den første årgang efter reformen, at man let 

kan forestille sig, at denne årgang vil være noget særligt og at det derfor kan være svært at tage 

disse elevers resultater som repræsentative for en tendens. 

 

4.2.1 Valg af opgaver 

Jeg har besluttet, at der skal udvælges 20 procent af de i alt (94+77+106) 277 besvarelser, jeg er i 

besiddelse af. Det vil sige, at jeg skal undersøge ca. 55 stile fordelt ligeligt på de tre årgange – 

altså i runde tal 20 besvarelser for hver årgang. 

Disse 60 stile skal udvælges repræsentativt for hver årgang. Det vil sige, at jeg skal undersøge 

opgavefordeling, kønsfordeling og karakterfordeling på hver årgang og så foretage et 

repræsentativt udvalg af disse opgaver. Hvordan jeg har udvalgt opgaverne fremgår af bilag V. 

 

4.3 Metode ved undersøgelse af delhypotese 3. 

Min delhypotese 3 er, at besvarelserne vil være kortere efter end før reformen. 

 

Her må jeg igen tage udgangspunkt i min egen skoles besvarelser, da der – så vidt jeg ved – ikke 

er lavet centrale opgørelser over længden af eksamensbesvarelserne. Jeg kunne selvfølgelig 

undersøge samtlige 277 besvarelser, men vil i stedet undersøge længden af opgaver i det 

repræsentative udvalg, som jeg har fat i i forbindelse med stikprøveanalysen om fejltyper. 

Undersøgelsen vil foregå ved en simpel optælling. Alle elever skriver på computer med 

skriftstørrelse 12. Selvfølgelig kan der være forskel på afsnit og margener, men jeg mener 

alligevel godt, jeg kan tælle antallet af sider. Jeg vil tælle de hele sider, og så vil jeg afgøre, om 

den sidste side er en kvart side, en tredjedel, en halv, 2 tredjedele eller tre fjerdele. Denne 

undersøgelse vil være en repræsentativ stikprøveundersøgelsen af længden af elevernes 

eksamensbesvarelser. Desuden vil det være interessant at koble en længdeundersøgelse på 

undersøgelsen af opgaverne i litterær analyse, så min delhypotese 3 vil altså bliver undersøgt 

både i forbindelse med undersøgelsen af delhypotese 2 og delhypotese 4. 

 

4.4 Metode ved undersøgelse af delhypotese 4. 

Min delhypotese 4 er, at de litterære opgaver vil være af en dårligere kvalitet efter end før 

reformen. 

 

                                                 
64

 Denne type fejl fremgår ikke af fagkonsulentens evaluering fra 2006, men jeg er stødt på den så mange andre 

steder i både dansklærernes besvarelser for spørgeskemaer og i Eva Heltbergs kommentarer, så jeg har valgt at 

medtage denne også. 
65

 Denne type fejl er heller ikke med i fagkonsulentens oversigt, men igen er det en fejltype, som jeg er stødt på i 

andre sammenhænge. Eva Heltberg nævner, at det er en fejl, der ikke eksisterede for år tilbage, men som nu er 

meget udpræget, og det er også min egen fornemmelse 
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Her vil jeg tage udgangspunkt i mit teoriafsnit, hvor jeg vil designe en metode til at gennemføre 

en undersøgelse. 

 

Min tese er, at det må have konsekvenser for elevernes skrivekompetence, at det skriftlige 

arbejde i dansk er beskåret så drastisk. Selv om andre fag er tildelt mere skriftligt arbejde i takt 

med at danskfaget er blevet beskåret, er der ingen af de øvrige fag, der kan tænkes at træne 

litterær analyse som disciplin
66

. Mit ærinde er derfor at undersøge, om der er forskelle på 

litterære analyser i eksamenssammenhæng før og efter eksamen. 

 

Jeg har gennemgået Hobel, Wiese og Evensen og har fundet metoder, der kan være relevante for 

min undersøgelse. Min opgave er ikke udelukkende at definere, hvad en god opgave er, men at 

undersøge, om opgaverne er blevet dårligere. Derfor vil det være godt med en kvantitativ 

undersøgelse i stedet for en kvalitativ. Jeg kan ikke på den tid, jeg har til rådighed gennemføre en 

kvalitativ analyse, der kan påvise kvalitetsforskelle mellem opgaver før og efter reformen, hvis 

jeg skal benytte mig af de metoder, som Hobel, Wiese og Evensen gør, hvor de alle går ind i 

teksten og analyserer denne på et sætningsniveau. På den anden side synes jeg, deres metode er 

relevant og interessant for det, jeg vil finde ud af.  

 

Jeg derfor gennemføre en kvantitativ undersøgelse af et antal eksamensstile fra før og efter 

reformen. Her vil jeg tage udgangspunkt dels i dansklæreres og fagkonsulents kommentarer til 

kvaliteten af opgaverne efter reformen, og dels vil jeg benytte mig af dele af Wieses, Hobels og 

Evensens metoder – nemlig de dele der kan gøre til genstand for en kvantitativ undersøgelse. 

 

Jeg vil altså med udgangspunkt i Wiese undersøge, om eleven overhovedet har en indledning, og 

hvis der er en indledning, vil jeg undersøge, om denne indledning siger noget om 

sammenhængen mellem indledning og selve opgaven. Her vil jeg altså registrere typen af 

indledning, hvor jeg vil operere med tre slags indledninger: 1) en præsentation af teksten (og evt. 

forfatter), 2) en præsentation af tekstens tema, 3) en angivelse af, hvordan eleven vil forsøge at 

besvare opgaveformuleringen.  

 

Med udgangspunkt i Hobels metode, vil jeg undersøge, hvorvidt  og i hvor stort omfang eleverne 

bruger fagbegreber i deres analyseopgaver. Hobel bad som bekendt faglærerne om at understrege 

de anvendte fagbegreber, men da dette drejer sig om en faglig opgave, vil jeg koncentrere mig 

om at registrere og optælle faglige begreber fra danskundervisningen – altså begreber der kan 

vise, at eleven begiver sig ud i en faglig analyse af teksten. Jeg vil registrere, hver gang jeg 

støder på et nyt danskfagligt begreb, som kan tjene som en hjælp til at gennemføre en litterær 

analyse 

 

Ligeledes med udgangspunkt i Hobel vil jeg registrere og optælle, hvornår eleven skaber kausal 

kobling i teksten. Her vil jeg undersøge, hvorvidt eleverne anvender deres analyseiagttagelser, 

eller om de blot registrer dem, uden at de tjener til at sige noget (fornuftigt) om teksten. Det kan 

være lidt svært at gøre dette til en genstand for en kvantitativ analyse, da jeg ved enhver 

anvendelse af en kausal kobling bliver nødt til at vurdere, om eleven rent faktisk udleder noget af 

sin iagttagelse.
67

 Når denne er vurdering er foretaget, mener jeg, at elevernes brug af kausale 

koblinger vil være et udtryk for, at de eksplicit er klar over, hvad meningen med deres 

                                                 
66

 Det skulle lige være Engelsk, men dette fag har hele tiden haft en skriftlig dimension. 
67

 Det er således ikke nok at se efter ord/udtryk som ”fordi”, ”da”, ”Det viser”, ”Grunden er”, da disse ord/udtryk 

blot kan tjene som et alternativ til en linjehenvisning eller et citat. 
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analyseiagttagelser er
68

. Men jeg vil altså foretage denne vurdering uden at vurdere, om det er en 

god eller dårlig iagttagelse, derved bliver det et led i en kvantitativ undersøgelse. 

 

Med udgangspunkt i Evensens metode om relief i tekster vil jeg undersøge og registrere, 

hvorvidt eleven dokumenterer sin analyse. Dette kan gøres på flere måder: Eleven kan citere fra 

teksten, eleven kan henvise til teksten ved hjælp af linjehenvisninger og endelig kan eleven 

referere til teksten. Her vil jeg lave en simpel optælling af henvisningerne, uanset om eleven 

dokumenterer på den ene eller den anden måde 

 

I censorkommentarerne til årets stile bliver det påpeget
69

, at alt for mange analyser afsluttes uden 

en samlet fortolkning. Tidligere var det ofte sådan, at eleven blev bedt om at foretage en analyse 

og det forventedes så, at eleverne også fortolkede teksten. De senere år – altså også før reformen 

– har der ofte været et eksplicit krav om en fortolkning, hvilken formodentlig vil hjælp med til, at 

eleverne husker dette krav. På den anden side er det nok værd at undersøge, om eleven foretager 

den fortolkning – altså får samlet op på sin analyse, eller om eleven blot angiver, at dette gøres. 

 

Endelig er det et krav i målene i læreplanen for dansk både før og efter reformen, at eleven skal 

kunne perspektivere sin analyse. Det angives ikke eksplicit i opgaveformuleringen hverken i 

2007 eller i 2009, at eleven skal perspektivere. Men i læreplanen før gymnasiereformen var der 

et krav om, at eleven skulle læse en emnekreds, hvis tekster lå inden for de sidste 10 år, og i 

læreplanen efter reformen skal der læses et fokusområde om tendenser i samtiden. Det vil 

således være relevant for eleverne både i 2007 og 2009 at foretage en litteraturhistorisk 

perspektivering, da jeg har planer om at vælge nyere tekster som tekstgrundlag. Jeg vil altså 

undersøge, om der er en perspektivering og hvis der er, vil jeg registrere, om eleven 

perspektiverer til inspirationsmaterialet (2), til litteraturhistorien  eller andet fagligt relevant (3), 

eller om eleverne perspektiverer til noget mere alment (1). 

 

Min tanke vil være, at jo flere af de ovenstående parametre der er til stede, jo bedre er eleverne 

til at skrive en eksamensopgave i litterær analyse. Der er særligt en sammenhæng mellem 

parametrene fagbegreber, kausal kobling og dokumentation, så det ikke er nok med mange 

fagbegreber, hvis de ikke følges op af kausal kobling og dokumentation.  Jeg er klar over, at da 

dette er en kvantitativ undersøgelse, er det ikke sikkert, at opgaverne er kvalitetsmæssige gode. 

Det kan jo tænkes, at eleverne fejltolker teksten, men jeg mener nu, at med en høj grad af 

dokumentation og sammenhæng mellem dokumentation og analyse vil der være en overvejende 

sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og kvantitet.  

 

Jeg har ikke tænkt mig at anvende karaktererne til at bedømme, om der er tale om gode eller 

dårlige besvarelser. Jeg registrerer ikke kvaliteten af elevernes fortolkninger, og det indgår 

                                                 
68

 Man kan forestille dig elever, der blot registrerer, at en person i teksten er på en bestemt måde uden yderligere 

dokumentation eller angivelse af, hvad dette viser om personen. Man kan også forestille sig elever, der 

dokumenterer ved hjælp af teksten, at personen er på en bestemt måde, og så kan man endelig forestille dig elever, 

der både dokumenterer og også eksplicit giver udtryk for, hvad dokumentationen viser om personen, da det kun er, 

når eleven fortolker tekstens udtryk, at det er nødvendigt at skabe en kausal kobling mellem dokumentation og 

udlægning. Det er min antagelse, at sidstnævnte elever vil være elever der forestår, hvad formålet er med at 

analysere og dokumentere. 
69

 F.eks. i kommentarerne til besvarelserne i 2006: ”Det er nok også på sin plads her at indskærpe kravet til 

fortolkning, som ligger i opgaveformuleringen. En del elever skriver omfattende tekniske analyser uden at komme 

frem til en samlende fortolkning. ” 
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således ikke i undersøgelsen, om eleverne er gode tekstlæsere. Jeg undersøger heller ikke, 

hvordan de formulerer sig og om de har mange stavefejl, og disse parametre vil jo indgå, når 

censorerne skal bedømme eksamensstilene. Alligevel registrerer jeg for hver elev, om det er en 

pige eller en dreng og hvilken karakter eleven har fået. Dette gør jeg mest, fordi det jo kunne 

tænkes, at karaktererne kunne bruges i min diskussion af resultaterne i kapitel 6. 

Min forventning er altså, at studenterne før reformen vil være mere trænede i at skrive litterære 

analyseopgaver end studenterne efter. Dette skulle gerne afspejle sig i min kvantitative 

undersøgelse af de litterære analyseopgaver. 

 

4.4.1 Udvælgelse af opgaver 

Som tidligere nævnt skiller eksamensopgaven fra 2008 sig lidt ud på hhx i Nykøbing, fordi 

eleverne ikke fik mulighed for at vælge en IT-opgave. Dette er en af årsagerne til, at jeg vælger 

at sammenligne en opgave fra 2007 og en fra 2009. Desuden er der – også som tidligere nævnt – 

sandsynlighed for, at gymnasiereformen og dens konsekvenser har slået tydeligere igennem i 

2009 end i 2008.  

 

I sættet fra 2007 var der en opgave, hvor eleverne skulle foretage en analyse af en novelle fra  

nyeste tid: 

I denne opgave skal eleven foretage en analyse og fortolkning af Marina Cecilie Ronés ”Brevet” 

fra novellesamlingen ”Blomsterbørnene”. Som inspirationsmateriale er der en omtale af 

”Blomsterbørnene” fra DR’s hjemmeside og et interview med Marina Cecilie Roné fra P1 

Morgen. 

Denne opgave blev valgt af 16 procent af eleverne 

 

I sættet fra 2009 var der ligeledes en litterær analyseopgave, hvor eleverne skulle foretage en 

analyse af en tekst fra nyeste tid 

I denne opgave skal eleven foretage en analyse og fortolkning af Pia Juuls ”En flinker fyr”. 

Som inspirationsmateriale er der interview med forfatteren samt et portræt fra 

www.forfatterweb.dk. 

Denne opgave blev valgt af 50 procent af eleverne 

 

Da jeg mener, disse analyseopgaver er sammenlignelige på grund af opgaveformuleringens 

ordlyd, tekstgrundlaget og inspirationsmaterialet, har jeg valgt at lave en dybdeundersøgelse af 

alle besvarelser på denne opgavetype fra 2007 og et systematisk udvalg af disse besvarelser fra 

2009. 

 

Begrundelser for udvalget kan ses i bilag VI 

 

Mit empiriske materiale til denne del af undersøgelsen er således 15 eksamensopgaver fra 2007 

og 15 eksamensopgaver fra 2009 – altså i alt 30 opgaver. 

 

 

5. Undersøgelse af delhypoteser 
I dette kapitel vil jeg fremlægge og dokumentere resultatet af min undersøgelse. 

 

5.1 Undersøgelse af delhypotese 1: 

Min delhypotese 1 er, at der vil være færre elever der vælger litterære opgaver efter reformen. 

http://www.forfatterweb.dk/
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Jeg har valgt at gennemgå stilesættenes opgaver i både 2006, 2007, 2008 og 2009. I 2009 er det 

kun et sæt at vælge imellem, mens der de tre foregående år har været en valgmulighed mellem et 

IT-sæt og et traditionel sæt baseret på et opgavehæfte. Gennemgangen og kommentarer ses i 

bilagene VII, VIII, IX og X. Gennemgangen tjener det formål at jeg skal kunne afgøre, hvilke 

typer af opgaver der findes i de forskellige sæt. Ud fra gennemgangen kan jeg rubricere 

opgaverne som opgaver i litterær analyse, essayopgaver, opgaver i analyse af journalistiske 

genrer, formidlingsopgaver, medieopgaver og reklame/annonceopgaver . Fordelingen på de 

forskellige opgaver ses i nedenstående oversigt: 

 

Landsdækkende undersøgelse i 2006 og 2008 
 

2006 – traditionelt sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 1 og 

5) 

Essayopgave 

(opgave 2) 

Journalistisk 

opgave (opgave 

3 og 4)
70

 

   

31 procent 43 procent 26 procent    

  

2006 – IT-sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 1, 3 

og 6) 

 Journalistisk 

opgave 

(opgave 5) 

Medieopgave 

(opgave 4) 

Reklame/annonce-

opgave 

(opgave 2) 

 

36 procent  26 procent 30 procent 8 procent  

 

2008 – traditionelt sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 2 og 

5) 

Essayopgave 

(opgave 1) 

Journalistisk 

opgave 

(opgave 4) 

  Opgave i sprog 

eller 

kommunikation 

(opgave 3) 

28 procent 58 procent 9 procent   5 procent 

 

2008 – IT-sæt 

 

Litterær 

analyse 

(Opgave 2 

og 6)
71

 

Essayopgave 

(opgave 3) 

Journalistisk 

opgave 

(opgave 4) 

Medieopgave 

(opgave 5) 

Reklame/annonce-

opgave 

(opgave 1) 

 

37 procent 27 procent 16 procent 13 procent 7 procent  

 

 

Undersøgelse på hhx i Nykøbing i 2007, 2008 og 2009 

                                                 
70

 Opgave 3 er en blanding af en analyse- og en formidlingsopgave 
71

 Opgave 6 er en blanding af en litterær opgave og en formidlingsopgave 
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2007 – IT-sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 3 og 

opgave 6) 

Essayopgave 

(opgave 2) 

Journalistisk 

opgave  

 opgave 4) 

Medieopgave 

(opgave 1) 

Reklame/annonce-

opgave 

(opgave 5) 

 

31,9 procent 28,7  procent 10,6 procent 12,8 procent 15,9 procent  

 

2008 – traditionelt sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 2 og 

5) 

Essayopgave 

(opgave 1) 

Journalistisk 

opgave 

(opgave 4) 

  Opgave i sprog 

eller 

kommunikation 

(opgave 3) 

46,8 procent 24,7 procent 24,7 procent   3,9 procent 

 

2009 – IT-sæt 

 

Litterær 

analyse 

(opgave 2 og 

6
72

) 

Essayopgave 

(opgave 4) 

Journalistisk 

opgave 

(opgave 1) 

Medieopgave 

(opgave 5) 

Reklame/annonce-

opgave  

(opgave 3) 

 

54,7 procent 26,4 procent 8,5 procent 7,5 procent 3,8 procent  

 

 

Som det ses både af den landsdækkende undersøgelse og af den lokale undersøgelse, er der ikke 

belæg for min delhypotese 1. Der er slet ingen tendens til, at eleverne fravælger opgaverne i 

litterær analyse til fordel for de mere pragmatiske opgaver som reklameanalyser og 

sagprosaanalyser.  

 

Det eneste sted, der rent faktisk sker et fald i valget af litterære analyseopgaver, er fra den 

traditionelle opgave i 2006 til den traditionelle opgave i 2008. I 2006, hvor der kunne vælges 

mellem to litterære opgave, har 31 procent valgt en litterær opgave, mens kun 28 procent har 

valgt en af de to litterære opgaver i 2008. Her er altså tale om et lille fald. Men hvis vi ser på IT-

sættet, er der stort set ingen forandring. I 2006 valgte 36 procent en af de 3 litterære 

analyseopgaver, mens der i 2008 var 37 procent der valgte en af de to litterære analyseopgaver. 

 

På hhx i Nykøbing er tendensen tydeligvis det stik modsatte af det forventede. I 2007 valgte 31,9 

procent en litterær analyseopgave, i 2008 var der 46,8 procent der valgte en litterær opgave, og i 

2009 var tallet helt oppe på 54,7 procent altså klart over halvdelen. 

 

Jeg kan altså ikke få bekræftet min delhypotese 1 om, at færre elever vil vælge en litterær 

analyseopgave til den skriftlige eksamen i dansk 

 

 

                                                 
72

 Opgave 6 er en blanding af en litterær og en formidlingsopgave 
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5.2 Undersøgelse af delhypotese 2: 

Min delhypotese 2 er, at der vil være flere besvarelser med bestemte fejltyper efter end før 

reformen. 

 

Jeg har opstillet en række fejltyper, som jeg ved, at gymnasieelever ofte har problemer med. Min 

forventning er, at der vil være mindre tid til at få elimineret disse fejltyper efter reformen, da der 

er mindre elevtid til at få trænet sprogrigtighed. 

 

Jeg har foretaget en optælling i 60 stile: 20 fra 2007, 20 fra 2008 og 20 fra 2009. Resultatet ses 

som bilag XI, XII og XII. Her kan man se, hvor mange elever der har problemer med de 

forskellige fejltyper, men derudover kan man se, hvor hyppigt fejlene forekommer hos de enkelte 

elever. Jeg har dog valgt at tolke resultatet på den måde, at hvis man har fejl i f.eks. præsens-r, så 

har man problemer med det uanset antallet af fejl. 

 

Her ses en oversigt over antallet af elever med fejl fordelt på de 3 år: 

 

2007 

 
Fejltyper Grammatiske fejl   Bøjningsfejl   

 får/for og/at af vide / at vide -ende/ene synes/syntes nød/nødt præsens-r 

Antal elever 4 6 5 3 3 14 10 

 

 

”Talesprogsfordærvelser” Sætningsfejl 

Ufuldstændige sætninger 

Angloficeringer 

både / men 

både / som 

sin/hans/hendes Grunden ..skyldes 

Grunden er fordi 

Fordi…. 

Hvilket… 

sammensatte ord i to 

ord 

1 5 2 8 12 

 

2008 

 
Fejltyper Grammatiske fejl   Bøjningsfejl   

 får/for og/at af vide / at vide -ende/-ene synes/syntes nød/nødt præsens-r 

Antal elever 2 4 0 3 5 1 12 

 

 
”Talesprogsfordærvelser” Sætningsfejl 

Ufuldstændige sætninger 

Angloficeringer 

både / men 

både / som 

sin/hans/hendes Grunden ..skyldes 

Grunden er fordi 

Fordi…. 

Hvilket… 

sammensatte ord i to 

ord 

1 5 1 10 13 
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2009 

 
Fejltyper Grammatiske fejl   Bøjningsfejl   

 får/for og/at af vide / at vide -ende/-ene synes/syntes nød/nødt præsens-r 

Antal elever 0 4 2 0 2 0 8 

 

 

”Talesprogsfordærvelser” Sætningsfejl 

Ufuldstændige sætninger 

Angloficeringer 

både / men 

både / som 

sin/hans/hendes Grunden ..skyldes 

Grunden er fordi 

Fordi…. 

Hvilket… 

sammensatte ord i to 

ord 

0 5 4 9 11 

 

 

 

Med hensyn til de grammatiske fejl er det tydeligt, at der er flest fejl i 2007 – altså før reformen, 

og det gælder i alle fire målte kategorier. Det er også tydeligt, at der er klart færre fejl i 2009, 

mens 2008 ligger lige imellem.  

 

Hvad angår bøjningsfejlene er tendensen ikke helt den samme. Her er der lidt flere fejl i 2008 

end i 2007. Eleverne er dårligere til præsens-r og synes/syntes, mens problemer med nød/nødt er 

blevet bedre. I 2009 ser vi igen, at der er klart færre fejl. Ikke én af de 20 elever har skrevet ”nød 

til” og selv problemerne med præsens-r, som ellers er et massivt problem, som mere end 

halvdelen af eleverne havde problemer med i 2008, ser ud til at være på retur. 

 

Med hensyn til det, som fagkonsulenten kalder talesprogsfordærvelser, er der ikke den tydelige 

forbedring. Problemer med sin/hans/hendes (som vel egentlig ikke er en talesprogsfordærvelse
73

) 

er uforandret gennem alle 3 år og ses hos en fjerdedel af eleverne, mens problemer med 

”grunden ..skyldes” eller ”grunden er fordi” ser ud til at være forstærket. 

 

Problemer med ufuldstændige sætninger er et ret massivt problem. 8 har denne type fejl i 2007, 

10 i 2008 og 9 i 2009 – altså et temmelig stabilt mønster. Det samme gælder for problemet med 

at skrive sammensatte ord i to ord. Mere end halvdelen af eleverne har problemer med det i alle 

tre årgange.  

 

Undersøgelsen viser ikke noget meget entydigt mønster. Dertil er materialet måske for lille. Men 

det viser med al tydelighed ikke det, jeg havde forventet – nemlig at der ville være flere fejl i 

2009 end i 2007.  

 

5.3 Undersøgelse af delhypotese 3: 

Min delhypotese 3 er, at besvarelserne vil være kortere efter end før reformen. 

 

Som nævnt i metodeafsnittet vil jeg dels undersøge, om der er en generel tendens til at stilene 

bliver kortere, og dels om de litterære stile bliver kortere. 

                                                 
73

 I hvert fald ikke for elever fra Lolland-Falster 
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Den generelle tendens har jeg undersøgt i forbindelse med undersøgelsen af elevernes fejltyper. 

Her har jeg haft fat i et repræsentativt udvalg af de 277 eksamensopgaver, og en undersøgelse af 

længden af de 60 udvalgte besvarelser burde således også vise en generel tendens. 

 

Resultatet – altså længden af de 60 repræsentativt udvalgte besvarelser ses i bilag XI, XII og XIII 

Den gennemsnitlige længde fremgår af denne tabel 

 

Årstal 2007 2008 2009 

Antal sider i gennemsnit 4,19 3,75 4,3 

 

Af denne tabel ses, at elevernes eksamensbesvarelser i 2007 var på ca. 4,2 side. I 2008 var de på 

3,75 side – altså klart kortere i gennemsnit, mens de i 2009 var en smule længere end i 2007 og 

klart længere end i 2008. 

 

Der er er altså ingen tydelig tendens til, at stilene generelt skulle være blevet kortere. 

 

Så første del af min delhypotese 3 kan ikke bekræftes. 

 

I forbindelse med undersøgelsen af delhypotese 4 har jeg samtidig undersøgt, om de udvalgte 

litterære analyser er blevet kortere. Jeg har udvalgt 15 litterære analyseopgaver fra 2007 og 15 

sammenlignelige litterære analyser fra 2009, fordi jeg vil undersøge kvaliteten af de litterære 

opgaver. I den forbindelse har jeg også registreret længden på disse stile. Længden af de enkelte 

besvarelser ses i bilag XVI og XVII 

Den gennemsnitlige længde fremgår af denne tabel 

 

Årstal 2007 2009 

Antal sider i gennemsnit 4,9 4,6 

 

I denne tabel ses det, at eleverne i gennemsnit brugte 4,9 sider på deres litterære analyseopgaver 

i 2007, mens de i 2009 brugte 4,6 sider i gennemsnit på en tilsvarende opgave. Her er det ret 

tydeligt, at eleverne i 2009 skriver kortere eksamensbesvarelser end i 2007. Desuden er der 

noget, der tyder på, at elevernes litterære analyseopgaver fylder mere end de øvrige typer. 

 

Ud fra denne undersøgelse er anden del af delhypotese 3 bekræftet. 

 

5.4 Undersøgelse af delhypotese 4: 

Min delhypotese 4 er, at de litterære opgaver vil være af en dårligere kvalitet efter end før 

reformen. 

 

Som nævnt i metodeafsnittet har jeg valgt 30 sammenlignelige besvarelser – 15 fra 2007 og 15 

fra 2009, hvor eleverne har valgt at skrive en litterær analyseopgave om en nyere tekst af en 

kvindelig forfatter.  

 

Med udgangspunkt i Wieses, Hobels og Evensens undersøgelser og i kommentarer fra 

dansklærere og fagkonsulent har jeg opstillet en række kvalitetsparametre, som jeg vil måle på i 

de to årgange. 
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Resultaterne ses som bilag XIV og XV, hvor jeg har registreret: 

 

 Om der er en indledning og i bekræftende fald, hvilket formål indledningen tjener 

 Hvilke danskfaglige begreber eleven anvender 

 Hvilke kausale koblinger der anvendes 

 Hvor meget og hvordan eleven dokumenterer sin analyse 

 Om eleven gør et forsøg på at fortolke teksten 

 Om eleven foretager en perspektivering og i så fald til hvad 

 Hvor mange sider besvarelsen fylder
74

 

  

For at få et overblik over undersøgelsen har jeg lavet en oversigt, hvor man kan se antal og 

rubriceringer for de enkelte elever. 

 

Oversigten over de to årgange ses som bilag XVI og XVII og viser: 

 

 Om der er en indledning og i givet fald om der er tale om en indledning type 1, 2 eller 3
75

 

 Antallet af anvendte forskellige danskfaglige begreber 

 Antallet af kausale koblinger 

 Antallet af henvisninger, som er en opsummering af antallet af citater, linjehenvisninger 

og handlingshenvisninger 

 Om eleven gør et forsøg på at fortolke teksten eller ej 

 Om der er en perspektivering og i givet fald om der er tale om type 1, 2 eller 3
76

 

 Hvor mange sider besvarelsen fylder 

 

For at kunne sammenligne de to årgange har jeg lavet en sammentælling, så det kan ses, 

 Hvor mange elever der skriver indledning 

 Hvor mange fagbegreber eleverne anvender i gennemsnit 

 Hvor mange kausale koblinger eleverne anvender i gennemsnit 

 Hvor mange henvisninger eleverne anvender i gennemsnit 

 Hvor mange elever der gør et forsøg på at fortolke teksten 

 Hvor mange elever der perspektiverer 

 Hvor mange sider eleverne skriver i gennemsnit
77

 

 

Denne sammentælling ses her: 
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 Til undersøgelse af delhypotese 3 
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 Type 1 er en indledning, hvor eleven blot præsenterer tekst og/eller forfatter, type 2 er en indledning, hvor eleven 

præsenterer læseren for tekstens tema og type 3 er en indledning, hvor eleven udfolder opgaveformuleringen til en 

slags problemformulering 
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andet fagligt relevant 
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 Til undersøgelsen af delhypotese 3 



 31 

 

Resultat af kvantitativ undersøgelse af litterære analyseopgaver fra 2007 

 

 

Undersøgelsesparametre Indledning Fagbegreber Kausale koblinger 

Antal/antal i gennemsnit 

i 2007 

14 af 15 elever har 

skrevet en indledning. 6 

har udelukkende 

præsenteret tekst og/eller 

forfatter, mens 7 også har 

anvendt tekstens tema i 

deres indledning 

Eleverne har 

sammenlagt brugt 

239 fagbegreber, 

hvilket vil sige et 

gennemsnit på 15,9 

pr elev 

Eleverne har 

sammenlagt brugt 

82 kausale 

koblinger, hvilket 

vil sige 5,5 i 

gennemsnit pr. 

elev 

 

 

Dokumentation Fortolkning Perspektivering Antal sider 

Eleverne har henvist til 

teksten 158 gange, 

hvilket vil sige 10,5 

gange i gennemsnit 

12 af de 15 

elever har 

forsøgt sig med 

en fortolkning 

5 af 15 elever har 

perspektiveret: de 3 til noget 

alment og de to til 

inspirationsmaterialet 

I alt har eleverne 

produceret 74,8 

sider, hvilket i 

gennemsnit giver 

4,9 side pr. elev 

 

 

Resultat af kvantitativ undersøgelse af litterære analyseopgaver fra 2009 

 

 

Undersøgelsesparametre Indledning Fagbegreber Kausale koblinger 

Antal/antal i gennemsnit 

i 2009 

13 af 15 elever har 

skrevet en indledning, 

der er en præsentation af 

tekst og/eller forfatter  

1 har desuden 

præsenteret temaet 

147 fagbegreber er 

nævnt. Det giver et 

gennemsnit på 9,8 

pr. elev 

75 kausale 

koblinger. Det 

giver et 

gennemsnit på 5 

pr. elev 

 

 

Dokumentation Fortolkning Perspektivering Antal sider 

145 henvisninger. 

Det giver i 

gennemsnit 9,7 pr 

elev 

9 elever ud af 15 

har forsøgt sig med 

en fortolkning af 

teksten 

I alt har 7 af de 15 elever 

foretaget en 

perspektivering. 4 af dem 

til relevant litteratur 

I alt har de 15 elever 

produceret 69,3 sider, 

hvilket i gennemsnit 

vil sige 4,6 side 

 

 

5.4.2 Sammenligning af resultatet fra 2007 og 2009 

 

Indledning 

Den første parameter, eleverne måles på, er indledningen. Ingen hverken i 2007 eller i 2009 

skriver en indledning, hvor der skabes sammenhæng til selve opgaven. Her tog jeg udgangspunkt 

i Wieses undersøgelse, hvor hun undersøger indledninger/problemformuleringer i større 

skriftlige opgaver. Hhx-studenterne i Nykøbing ser altså ikke indledningen som en mulighed for 
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at folde opgaveformuleringen ud, sådan som de ellers er blevet trænet i at gøre det i de rapporter, 

de har skrevet i løbet af deres gymnasietid. 

I 2007 var der 14 elever ud af 15, der skrev en indledning, mens der i 2009 var 13 ud af 15. Her 

er forskellen ikke større, end at der ikke er belæg for at mene, at eleverne er blevet mindre 

trænede i at skrive indledninger. Man må også forvente, at der her vil være en vis transfer fra 

andre fag, hvor der formodentlig også forventes en introduktion til en opgave. Mere markant er 

det, at kun 1 elev i 2009 udfolder tekstens tema i sin indledning, mens dette gøres af 7 elever i 

2007. Det betyder altså, at der er flere elever i 2007, der positionerer sig i forhold til tekstens 

læsere ved at udfolde de temaer, som denne kan have i vente. Dette kan altså være en dimension, 

der kan tænkes at gå tabt i forbindelse med den manglende træning i løbet af de tre år. 

 

Fagbegreber, kausale koblinger og dokumentation 

Anvendelsen af fagbegreber, kausale koblinger og dokumentation skal ses under ét, da et stort 

antal på hver af dem ikke siger meget i sig selv. Der findes elever, der nærmest slavisk opremser 

en analysemodel uden på nogen måde at dokumentere deres iagttagelser. Der findes også elever, 

der dokumenterer alt – også fuldstændig ligegyldige iagttagelser. Det er derfor vigtigt at 

medtænke de kausale koblinger mellem iagttagelserne og analysen. Her vil det blive synligt, om 

eleverne bruger deres dokumentation til at sige noget om teksten og på den måde forsøger at 

folde den ud. Jeg er klar over, at denne kvantitative metode ikke siger noget om kvaliteten af 

iagttagelserne. Der kan være elever, der dokumenterer og udlægger dokumentationen på en 

uhensigtsmæssig måde, men de kausale koblinger viser trods alt, at eleverne gør et forsøg.  

Det ses af undersøgelsen, at eleverne i 2007 i langt højere grad anvender litterære analyse-

begreber end i 2009. I gennemsnit anvender eleverne i 2007 15,9 begreber, mens eleverne i 2009 

anvender 9,8 pr. elev. Som allerede nævnt behøver det ikke være et tegn på dårligere kvalitet i 

2009, men man kan godt overveje, om denne mangel på fagbegreber skyldes manglende øvelse i 

at skrive litterære analyseopgaver. Uden en kvalitativ undersøgelse vil jeg dog ikke konkludere 

dette, da det jo også blot kan være et tegn på, at eleverne i 2009 nøjes med at bruge relevante 

fagbegreber. 

Der er forskel på dokumentationsgraden. I 2007 var der i gennemsnit 10,5 henvisninger pr elev, 

mens der i 2009 var 9,7 henvisninger pr. elev. Det er ikke en stor forskel, og der er heller ikke 

stor forskel mellem brugen af kausale koblinger: 5,5 i 2007 mod 5 i 2009. Forskellen er så lille, 

at det er svært at konkludere en kvalitetsforskel ud fra dette. Der er dog noget, der tyder på, at 

eleverne i 2007 var en smule bedre til at dokumentere deres analyser end eleverne er i 2009.  

 

Som tidligere nævnt er det vigtigt at se på disse tre parametre under et. Af bilag XVI og XVII 

fremgår sammenhængen mellem de tre parametre. Både i 2007 og i 2009 er der to besvarelser, 

der skiller sig ud. 

 

I 2007 er der en elev, der har 14 fagbegreber, 1 kausal kobling og 1 henvisning, og en elev har 21 

fagbegreber og 1 kausal kobling og ingen henvisninger. I 2009 er der en elev, der har 11 

fagbegreber og 1 kausal kobling, og en elev der har 4 fagbegreber og 4 kausale koblinger og 26 

henvisninger Altså burde disse 4 opgaver ifølge mine antagelser være af en ringe kvalitet. Jeg 

har hidtil ikke inddraget elevernes karakterer, fordi jeg jo ikke mener, at karaktererne med den 

nye skala nødvendigvis udtrykker noget om forskellen på opgavernes kvalitet. Desuden er det jo 

en kvantitativ undersøgelse, hvor jeg ikke tager stilling til, hvad eleverne skriver. Men det kan 

dog være på sin plads at nævne, at de to nævnte elever fra 2007 fik 6 og 8 efter gammel skala og 

de to fra 2009 fra 02 efter ny skala. Så der kan være noget, der tyder på, at manglen på 
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sammenhæng mellem fagbegreber, kausale koblinger og dokumentation kan være tegn på en 

ringere besvarelse. 

 

Fortolkning 

Både i opgaveteksten fra 2007 og 2009 var der krav om analyse og fortolkning. De fleste elever 

kaster sig da også ud i et forsøg på en fortolkning både i 2007 og 2009, men hvor det i 2007 er 

12 af de 15 elever, der forsøger sig, er det i 2009 kun 9 af 15, der gør det. Her kunne man godt 

forestille sig, at den manglende træning i litterær analyse spiller ind, så de svage elever ikke får 

samlet op på deres analyse, men er tilfredse, når de har gennemført en analyse. Det kan dog også 

skyldes analyseobjektet. I 2009 er det en novelle med en åben slutning, hvor det essentielle for 

eleverne bliver at finde ud af, hvem af de to deltagende personer, der er morderen. Dette projekt 

bliver så vigtigt for dem, at de glemmer, at de ikke har fortolket teksten ved at lægge sig fast på 

en morder. 

 

Perspektivering 

I ingen af opgaveteksterne bliver eleverne eksplicit bedt om at foretage en perspektivering. De 

burde dog vide fra den daglige litteraturundervisning, at det er noget der normalt honoreres i 

form af en højere karakter. Her er det interessant, at der er flere af eleverne i 2009, der 

perspektiverer, end der er i 2007. Forskellen er ikke stor: 5 i 2007 og 7 i 2009. Det mere 

interessante er, at der ikke er nogen af eleverne fra 2007, der gennemfører en fagligt relevant 

perspektivering, mens der er 4 elever i 2009, der gør det.  

 

Trods alle forbehold om, om man kan måle kvalitet ved kvantitative målinger, mener jeg, at min 

delhypotese 4 må siges til dels at være bekræftet 

 

 

6. Diskussion af resultater af undersøgelserne 
Jeg har med denne opgave forsøgt at påvise, at reduktionen i elevernes tid til at træne skriftlige 

opgaver i dansk nødvendigvis må resultere i, at de bliver dårligere til at skrive. 

Gymnasiereformen har flyttet ansvaret for skriftligheden fra dansklæreren til flere lærere, der nu 

skal løfte det arbejde, det er at give elever skrivekompetence. Uanset om det vil lykkes for alle 

lærere i fællesskab at løfte denne byrde, var det min antagelse, at ansvaret for at dygtiggøre 

eleverne til skriftlig eksamen i dansk alene hviler på dansklæreren. Muligvis kan der være noget 

transfer i form af, at eleverne bliver mere øvede i disciplinen at skrive, men eleverne bliver ikke 

mere trænede i at skrive litterære analyseopgaver af den øgede skriftlighed i Afsætning og 

International økonomi. 

 

Ideen med min undersøgelse var at bekræfte, at det forholder sig sådan. 

Det svære har været at definere, hvordan man måler om studenter fra 2007 er bedre end dem fra 

2008. 

 

6.1 Diskussion af resultatet af undersøgelsen af delhypotese 1 

Min første antagelse var, at danskfaget er ved at flytte dig fra at være et hovedsageligt litterært 

fag til at være et fag, hvor tyngden er mere ligeligt fordelt på litteratur, medier og sprog. Siden 

”Fremtidens danskfag”
78

 kom i 2003 har der været tegn på, at det var den vej, det gik. Hvis man 

undersøger læreplanen i dansk både før og efter reformen er denne tendens ikke særlig tydelig. 
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 En undersøgelse igangsat af Undervisningsministeriet 
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Der er krav om meget litteraturlæsning, og hele kanontankegangen peger jo heller ikke i retning 

af, at det er den vej, det går. Men én ting er læreplaner, noget andet er, hvad der rent faktisk 

foregår i undervisningen. Med min modul 3-opgave viste jeg, hvordan det litterære danskfag var 

trængt på grund af kravet om flerfaglighed i Studieretningsprojektet. Det er i hhx meget svært for 

ikke at sige umuligt at få inddraget litteraturlæsning og fordybelse i forfatterskaber, når kravet er, 

at eleven skal skrive inden for en fællesmængde mellem dansk på den ene side og afsætning, 

international økonomi eller virksomhedsøkonomi på den anden side. Dette har betydet, at 

eleverne ikke længere har den mulighed, de tidligere havde med Den store skriftlige opgave for 

at fordybe sig i litteraturen. Min forventning var så, at eleverne med den manglende træning i 

skriftlig litteraturanalyse, i stedet ville vælge opgaver, der ligner afsætnings- og international 

økonomi-opgaver, fordi de i den daglige undervisning bruger langt mere tid på disse opgaver, 

end de gør på traditionelle danskopgaver. Min forventning var altså, at der ville ske en form for 

transfer fra den ene type opgave til den anden type. 

 

Og hvad viste min undersøgelse så? 

Min hypotese blev absolut ikke bekræftet. Den landsdækkende undersøgelse, der viser 

ændringerne i valgmønstre fra 2006 til 2008 viste stort set status quo. Eleverne udviste hverken 

en større eller en mindre tendens til at vælge litterære opgaver. Man kan selvfølgelig også 

diskutere, om man kunne have forventet det. Hvis man ser på fagkonsulentens kommentarer over 

en årrække, er det tydeligt, at eleverne har deres yndlingstekster hvert år. Her er det ikke 

opgavetypen, de går efter, men teksten der får dem til at vælge netop den opgave. Dette kan jo let 

komme til at spille ind, så eleven ikke nødvendigvis tænker på, om det er en litterær opgave eller 

en essayopgave. 

På hhx i Nykøbing, hvor undersøgelsen strækker sig over tre år nemlig 2007, 2008 og 2009 er 

det endnu tydeligere, at min hypotese ikke kan bekræftes. 2007 var det år, hvor færrest elever 

valgte en litterær opgave. Så var der flere i 2008 og endnu flere i 2009. Her er det altså gået stik 

modsat af, hvad jeg forventede. Her er det igen spørgsmålet, om man kan fæste lid til 

undersøgelsen. Når grundlaget er så lille, som det er, når undersøgelsen kun foretages på én 

skole, bliver det let tilfældigheder, der spiller ind. Det kan tænkes, at en klasse i undervisningen 

tilfældigvis har læst Pia Juul og derfor føler sig tryg ved en tekst af hende. Det kan også tænkes, 

at teksten, der jo har krimitræk, i høj grad appellerer til også ikke litterære elever. Og tanken om 

yndlingstekster kan også spille ind her. I 2007 var der en reklameanalyse, hvor elever skulle 

analysere reklamespot for Grøn Tuborg. Min forventning ville have været, at endnu flere ville 

vælge den type opgave i 2009, men der var næsten ingen der valgte den – måske fordi den 

handlede om reklamespot for forsikringsselskaber, og det har måske ikke lige så stor appel som 

øl. 

 

Jeg kan altså ikke bekræfte min teori om, at eleverne vil fravælge den litterære opgave i langt 

højere grad end de har gjort før reformen, men jeg mener heller ikke, at jeg har vist, at det 

modsatte er tilfældet: at eleverne i højere grad vælger de litterære opgaver, selv om min lokale 

undersøgelse kunne tyde på det. 

 

Hvis eleverne trods mindre træning fastholder de litterære opgaver, hvad kan grunden så være til 

det? Hhx-elever er sjældent elever, der af egen fri vilje læser skønlitteratur. De tre gymnasiale 

uddannelser stx, htx og hhx er blevet ligestillet med reformen, men der er forskel på de elever, 

der vælger hhx og de elever der vælger stx, hvilket jeg allerede har nævnt i afsnittet om Lisbeth 

Birde Wieses omtale af den kulturelle kapital. Det betyder, at hhx-eleverne sjældent kommer fra 

hjem, hvor der bliver læst skønlitteratur. Hvis eleverne fastholder, at litterær analyse er et 
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acceptabelt valg, når der skal skrives eksamensopgaver, må det altså hænge sammen med 

undervisningen. Måske er det en tradition fra folkeskolen – måske en insisteren fra lærerne på, at 

det er i forbindelse med litterær analyse, man bedst udfolder og dokumenterer sin skriftlige 

formåen. I ”Et fag i moderniteten” skriver Ellen Krogh om danskfagets opdeling mellem et 

litterært dannelsesfag og et sprogfag. Hun påviser, hvordan det er forbundetheden mellem 

sprogproduktion og litteraturbeskæftigelse, der skaber danskfaget
79

. Elevernes sprogproduktion 

drejer sig oftest om litteratur. Det er her, de trænes kvalificeret både i mundtlig og skriftlig 

sprogproduktion. Der er, som jeg har påpeget tidligere ikke tegn i læreplanen på, at litteraturen 

har fået en mindre plads i danskundervisningen, hvor konfrontationstimetallet er uændret. 

Ganske vist er det sproglige blevet opprioriteret, men det er ikke sket på bekostning af det 

litterære. Det kan simpelthen tænkes, at mange dansklærere, som en modvægt mod det faglige 

samspil, opprioriterer undervisningen i skønlitteratur. Mange elever forbinder måske simpelthen 

danskundervisning med litteraturlæsning, og koblingen mellem den mundtlige fremlæggelse af 

analyse og fortolkning til den skriftlige er måske ikke lang. 

 

Et andet aspekt kan også gøre sig gældende. Jeg har flere gange været inde på, at det kun er i 

danskfaget, at eleverne kan tænkes at træne litterær analyse. En nyskabelse i læreplanen i dansk 

er, at eleverne nu skal læse ”oversatte og nordiske tekster”
80

 og ”litterære værker med betydning 

for dansk, nordisk eller europæisk kultur og tankegang”. Dette betød, at der i det traditionelle 

eksamenssæt fra 2008 var en opgave, hvor eleverne skulle foretage en analyse og fortolkning af 

en novelle af Ernest Hemmingway. Denne opgave blev på hhx i Nykøbing valgt af 36,4 procent 

af eleverne og på landsplan af 17 procent af eleverne. Jeg tvivler på, at nogen af vores elever har 

læst Hemmingway i danskundervisningen. Der er da heller intet krav om en perspektivering til 

europæisk kultur og tankegange. At eleverne alligevel vælger denne opgave kan være tegn på, at 

de ikke går efter forfatteren – de har ingen forventninger om, at de skal kende forfatteren på 

forhånd, men det kan også skyldes, at de er stødt på Hemmingway i engelskundervisningen. 

Engelskfaget er blevet opprioriteret på hhx – alle elever skal have faget på A-niveau. I 

forbindelse med min gennemgang af ”Fremtidens danskfag” i min Modul 3-opgave påpegede jeg 

netop det bemærkelsesværdige i, at danskfaget blev sammenlignet og sidestillet med et sprogfag. 

Måske er det sådan, at engelskfaget er ved – om ikke at udkonkurrere danskfaget som 

modermålsfaget - så at bliver sidestillet med det. I hvert fald kan det tænkes, at der kan foregå et 

fagligt samspil mellem dansk og engelsk, således at eleverne rent faktisk opnår en øvelse i at 

skrive litterære opgaver fra træningen i engelskfaget. 

 

6.2 Diskussion af resultatet af undersøgelsen af delhypotese 2 

En anden antagelse fra min side var, at eleverne vil være sprogligt dårligere funderet, dels fordi 

de ikke får den træning, de hidtil har fået, og dels fordi afsætningslærere næppe retter sproglige 

fejl i elevernes besvarelser, selv om det faktisk forventes af dem.
81

 

Det er muligt, den antagelse holder stik, men min undersøgelse dokumenterer det i hvert fald 

ikke. 

Måske er de grammatiske fejl ved at være på retur på grund af en øget fokus på grammatik i 

folkeskolen. Måske er det helt andre fejltyper, der nu er ved at blive problemet. En enkelt 

dansklærer fremhæver faktisk også i spørgeskemaet,  at eleverne faktisk er bedre rustet til at 

skrive, når de kommer fra folkeskolen, end de har været tidligere. 
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 ”Danskfaget i moderniteten” side 323 
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Man kan selvfølgelig diskutere, om det er de ”rigtige” fejltyper jeg har taget fat i. Jeg har taget 

udgangspunkt i de fejltyper, som fagkonsulenten påpeger findes i 2006-stilene. Måske er det ikke 

de fejl, der er i 2009. Jeg supplerede fagkonsulentens fejltyper med to, som jeg selv mener meget 

ofte ses i elevernes besvarelser – nemlig de ufuldstændige sætninger, hvor eleverne sætter 

punktum efter forgodtbefindende og ikke skelner mellem hoved- og ledsætninger og således kan 

sætte punktummer rundt om en ledsætning. Den anden er en af de såkaldte angloficeringer, hvor 

jeg synes, der er en øget tendens til, at også habile skrivere skriver sammensatte ord i to ord. 

Uden at jeg har dokumentation for det, mener jeg, at denne fejltype optræder hyppigere og 

hyppigere i takt med, at det engelske sprog får en større betydning både i skolen, i fritiden og i 

erhvervslivet. 

 

Netop disse to fejltyper findes ret massivt i alle tre årgange. Problemet med de sammensatte ord 

har jeg omtalt som en konsekvens af det engelsk sprogs stigende betydning – måske spiller det 

også ind her, at eleverne faktisk skriver mere i engelskfaget på hhx end de gør i dansk
82

. Jeg er 

sikker på, at engelsklærere retter sprogfejl i modsætning til afsætningslærere. Her kan det altså 

tænkes, at eleverne bliver mere trænede i at sammensatte ord skal skrives i to ord end de gør det 

modsatte. Desuden er hhx en erhvervsgymnasial uddannelse, hvor eleverne i mange fag 

beskæftiger sig med et erhvervsliv, som ofte opelsker den engelske måde at skrive sammensatte 

ord på
83

. 

Den anden type fejl, der synes at være stabil, er de ufuldstændige sætninger. Her tror jeg godt, at 

den manglende skrivetræning kan have en betydning. Når eleverne bruger ledsætningerne uden 

hverken foranstillet eller efterfølgende hovedsætning, kan det skyldes, at de oftest udtrykker sig i 

talesprog. Ingen lærere retter elever, der ikke udtrykker sig i formfuldendte sætninger, hvis det 

sker i en klassedialog. Først i det øjeblik sætningerne kommer på papir, bliver fejlen opdaget. 

 

Som jeg allerede nævnte i min indledende problemanalyse, er det faktisk tanken, at alle lærere 

har ansvaret for elevernes skriftlige træning. I Evalueringen af det skriftlige arbejde efter 

reformen
84

 påpeges det, at 37,25 procent af hhx-lærerne siger, at de retter sproglige fejl, selv om 

de ikke er dansklærere og at de følger sig kompetente dertil. Det er jo så trods alt nogle fejl, der 

bliver rettet. Nogle af dansklærerne i min spørgeskemaundersøgelse påpeger, at f.eks. 

afsætningslærerne var ligeglad med de sproglige fejl, men det kan jo være dansklæreres 

opfattelse, at det er sådan. Lærerne på landets gymnasier har en uddannelse på kandidatniveau og 

må siges at være skriftsprogligt trænede både gennem deres uddannelse og gennem deres 

undervisningsgerning. Så måske kan den skriftlige dimension i profilfagene på hhx alligevel 

kompensere for nogle af de sproglige fejl, eleverne laver. 

En anden forklaring kan hænge sammen med, at dansklærerne gør rigtig meget for at 

kompensere for den manglende elevtid. Det vender jeg tilbage til i afsnit 6.4. 

 

6.3 Diskussion af resultatet af undersøgelsen af delhypotese 3 

Min antagelse om, at eleverne skriver kortere stile efter reformen er heller ikke blevet bekræftet 

af min undersøgelse. Den repræsentative stikprøveundersøgelse bekræfter det ikke. Her er 2009-

stilene faktisk en smule længere end 2007-stilene, og selv om det er en ubetydelighed, så 

bekræfter det i hvert fald ikke det modsatte. Min undersøgelse af længden af de litterære opgaver 

viser, at stilene fra 2007 er en smule længere end de tilsvarende stile i 2009. Så her er min 
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antagelse måske korrekt. Mere interessant er det dog, at de litterære analyseopgaver 

tilsyneladende er længere end andre opgaver. 

Lige præcis ved denne delhypotese var jeg ret usikker på resultatet. Jeg tog udgangspunkt i 

Evensen
85

 og hans påpegning af, at kortere stile blev bedømt dårligere end lange til den skriftlige 

eksamen. Desuden har dansklærere i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen påpeget, at 

eleverne skriver mindre. I evalueringen af 2006-besvarelserne påpeger nogle af censorerne dog 

det modsatte. Eleverne redigerer ikke deres besvarelser, men lader alt stå, og det giver lange 

stile. Jeg tror, som jeg allerede har været inde på, at computeren har stor betydning for dette. 

Evensens undersøgelse er lavet på baggrund af folkeskoleelever på et tidspunkt, hvor eleverne 

næppe har kunnet tænkes at skrive på computer til eksamen. Hvis jeg ser på sammenhængen 

mellem karaktererne og længde i de litterære analyser, er det ret tydeligt, at elever, der scorer 

høje karakterer (10 eller mere) har skrevet lange stile. I 2007 er der 2 elever med 10. Den ene har 

skrevet 7 sider – den anden 5½ side. I 2009 er der én elev, der har fået 10 og én, der har fået 12. 

De har begge skrevet stile på 5½ side.  

Men man kan ikke sige, at det omvendte gør sig gældende: at elever der får dårlige karakterer 

skriver korte stile. Her er billedet mere broget. I 2007 er der 3 elever med karakteren 6 (efter 

gammel skala). De har skrevet stile på henholdsvis 31/4 side, 4½ side og 5½ side. I 2009 er der 5 

elever, der har fået 02, og de har skrevet stile på henholdsvis 3, 41/4, 5, 51/3 og 6½ side. Så det 

tyder på, at gode stile fylder meget, mens dårlige stile åbenbart både kan være korte og lange. De 

sidste kunne tænkes at være de uredigerede, hvor der ikke er sorteret i vigtigt og mindre vigtigt. 

 

Jeg tror, uden at jeg har undersøgt det, at den ideelle længde på en dansk stil vil afhænge af 

opgavetypen. Essayopgaver skal være mere sprogligt præcise og klart disponeret og vil fylde 

mindre end analyseopgaver, hvor der skal argumenteres og dokumenteres. Måske er det allerede 

sådan, siden de litterære opgaver er længere end gennemsnittet af dem alle. 

 

6.4 Diskussion af resultatet af undersøgelsen af delhypotese 4 

Min sidste delhypotese har været den, der har været sværest at undersøge, og det er også den, der 

er sværest at diskutere. For hvad viser den egentlig? Jeg har forsøgt at lave en kvantitativ 

undersøgelse af noget kvalitativt, og det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Jeg ville 

undersøge, om eleverne er blevet dårligere til at skrive litterære analyseopgaver efter reformen, 

end de var før. Jeg har fundet nogle parametre, som jeg mener dokumenterer kvalitet, og så har 

jeg undersøgt et repræsentativt udvalg af stile før og efter reformen. I modsætning til de øvrige 

delhypoteser bliver denne faktisk bekræftet ved undersøgelsen. Eleverne før reformen er bedre til 

at skrive indledninger, selv om de lader meget tilbage at ønske. De bruger langt flere 

analysebegreber, de dokumenterer i større grad deres analyser, og de anvender deres iagttagelser 

til at sige noget om teksten, og endelig er de mere tilbøjelige til at samle op på deres analyse 

gennem en fortolkning. Den eneste, 2009-studenterne er bedre til, er perspektivering. Det er 

interessant, fordi der faktisk er flere af eleverne, der laver en fagligt relevant perspektivering til 

en litterær periode – nemlig nyeste tid.  

Når det er interessant, skyldes det, at eleverne faktisk kan takke studieområdet del 2 og dermed 

et flerfagligt forløb for, at de har et forholdsvis stort kendskab til og kan anvende deres viden om 

nyere tids litteratur. Eleverne på hhx i Nykøbing har arbejdet med Europa efter 89 i det 

afsluttende flerfaglige forløb i studieområdet del 2. Her har dansk-, sprog- samtidshistorie- og 

international økonomi-lærere samarbejdet om et forløb med fokus på nyeste tid. Lærerne har 

gennemført kursusforløb og forelæsninger, og afslutningsvis har eleverne skrevet rapporter ud 

fra egne problemformuleringer om et emne i tilknytning til det overordnede emne. Efterfølgende 
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har ca. halvdelen af eleverne været til mundtlig eksamen i dette forløb. Dette er et eksempel på 

vellykket fagligt samspil. Fagene, der deltager i det internationale område, har mere tilfælles, end 

studieretningsfagene har med danskfaget, så her kan der faktisk laves fornuftige forløb om 

postmodernisme, radikalisme og ideologier. Det tyder altså på, at transfer er muligt, når der 

foregår et reelt fagligt samspil, hvor det ikke er et af fagene, der får positioneret sig som 

”overfag”, som det ses i forbindelse med studieretningsprojektet. 

 

Men hvis min delhypotese 4 ellers holder stik, så er det jo problematisk for danskfaget. Af 

svarene på min spørgeskemaundersøgelse vil man se, hvordan mange dansklærere udfolder stor 

kreativitet for at råde bod på den manglende elevtid, og flere af dem arbejder gratis. Langt de 

fleste besvarelser er fra dansklærere, der har undervist mere end 10 år på hhx. De holder nok 

fanen højt et par år, fordi de er vant til andre vilkår, men det bliver de ikke ved med, og man kan 

ikke forvente, at nye lærere gør det
86

. Det kan betyde, at der sker endnu et skridt mod en ændring 

af det litterære danskfag til et fag, der er mere kompetencepræget end dannelsespræget og som i 

stedet for skønlitteratur beskæftiger sig primært med de genrer, som eleverne støder på både i 

deres arbejdsliv og i deres privatliv. Selv om undersøgelsen af elevernes valgmønstre ikke viser, 

at der sker et større tilvalg af reklameanalyser og medieanalyser, tyder denne del af 

undersøgelsen på, at kvaliteten af de litterære analyser bliver dårligere, og det kan dansklærerne 

ikke på længere sigt sidde overhørig.  

Ifølge Ellen Krogh har der ikke i 
danskfaget været tradition for at forstå skrivning i faget ud fra en danskfaglig genretradition. Det hænger 

sammen med de særlige forventninger om at eleverne i dansk udvikler almen skrivekompetence og 

udfolder almendannelse i danske stile. Skrivning i danskfaget forstås således traditionelt som danskfaglig 

når genstanden er litterære tekster og genren er litterær analyse og fortolkning, mens den forstås som 

skrivefaglig når genstanden er ikke-litterære tekster eller forhold.87
 

Denne opdeling, som Ellen Krogh imidlertid opfatter som et forhold, der antageligt svækker 
”danskundervisningens potentialer både for at lære eleverne at skrive godt, for at lære dem at 

skrive danskfagligt og for at lære dem at skrive for at tænke og lære”
88 kan også ses i den danske 

gymnasieskole nu. Hvis en stadig større del af skriveundervisningen skal finde sted uden for 

danskundervisningen, vil det være den skrivefaglige undervisning, mens den danskfaglige 

skrivning udelukkende vil være varetaget af dansklærerne. Måske skal man sætte sin lid til, at 

også andre fag kan være med til at varetage den skrivefaglige undervisning og så i stedet som 

dansklærere koncentrere sig om den danskfaglige skrivning. I min indledning omtalte jeg det 

sidst ankomne tegn på danskfagets tabte status, at eksamen i skriftlig dansk ikke længere skal 

være obligatorisk. På en danskkonference har jeg hørt fra en repræsentant for Undervisnings-

ministeriet, at den kortere eksamensperiode skulle give plads til et obligatorisk skrivekursus i 

starten af grundforløbet. Dette er formodentlig en følge af EVAs evaluering af danskfaget
89

. Jeg 

tager det som et tegn på, at nogen tager det alvorligt, når f.eks. rapporten om skriftlighed 

påpeger, at gymnasieskolerne ikke har taget den nye skriftlighed til sig. Det bør ikke kun være 

op til den enkelte skoleleder at sørge for, at der bliver taget vare på elevernes skriftlighed – slet 

ikke på erhvervsgymnasierne, hvor økonomisk tænkning ofte går forud for pædagogisk. Så jeg 

håber da, at et skrivekursus – meget gerne varetaget af dansklærere - kan råde bod på den 
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manglende skrivefaglige undervisning, så dansklærerne i den særfaglige danskundervisning kan 

koncentrere sig om skriveundervisning i danskfaget. 

 

 

7. Konklusion og perspektiver 
Formålet med denne opgave var at forsøge at få et svar på, om elever, der har fuldført en 

gymnasial eksamen efter gymnasiereformen fra 2005, er blevet dårligere til at skrive, eller om 

den øgede skriftlighed i andre fag vil kompensere for den manglende træning og undervisning i 

skriftlighed i danskfaget.  

For at få svar på dette spørgsmål opstillede jeg fire delhypoteser, som jeg så gennem denne 

rapport har forsøgt at få bekræftet. 

 

Min delhypotese 1 var, at elevernes valgmønstre ved den skriftlige eksamen i dansk ville ændre 

sig, således at eleverne ikke i så høj grad ville vælge litterære opgavetyper. Denne delhypotese 

blev ikke bekræftet i denne undersøgelse. Der er intet i elevernes opgavevalg, der tyder på, at 

eleverne vil fravælge litterær analyse til eksamen. 

 

Min delhypotese 2 var, at der ville være flere sproglige fejl i eksamensopgaverne efter reformen 

end før. Denne delhypotese kunne heller ikke bekræftes, men heller ikke afkræftes. Hvis 

undersøgelsen skulle være valid skulle jeg have rettet samtlige fejl i opgaverne, hvorved jeg 

muligvis kunne af- eller bekræfte min hypotese. 

 

Min delhypotese 3 var, at elevernes eksamensopgaver var blevet kortere efter reformen. Denne 

hypotese kunne ikke bekræftes generelt. Der er intet, der tyder på, at eleverne skriver mindre nu 

end de gjorde før. Måske er der en tendens til, at de elever, der vælger at skrive litterære 

opgaver, skriver lidt kortere besvarelser. 

 

Min delhypotese 4 om, at eleverne er blevet dårligere til at skrive litterære analyseopgaver er 

delvist blevet bekræftet. Her er det dog nødvendigt at tage hensyn til det spinkle grundlag og den 

grad af tilfældigheder, der kan ligge i undersøgelsen. Desuden er det tvivlsomt, om man kan 

gennemføre en kvantitativ undersøgelse, når man skal måle på noget så diffust som ”dårligere”. 

Men undersøgelsen viste, at det tyder på, at eleverne efter reformen er blevet dårligere til at 

anvende litterære analysebegreber, at dokumenter deres analyser og at anvende dokumentationen 

i forbindelse med analysen. 

 

Samlet kan man altså sige, at min overordnede forventning ikke er blevet bekræftet. Spørgsmålet 

er, om det havde været muligt at få bekræftet eller afkræftet den i en opgave som denne. Diverse 

spørgeskemaer, udtalelser fra fagkonsulenten og evalueringer fra både EVA og 

Undervisningsministeriet udtaler sig om, at der er problemer med elevernes skriftlige formåen, 

og det er så spørgsmålet, om det er bekræftelse nok. 

 

Uanset om min formodning holder stik eller ej, så tror jeg ikke, at dansklærerne formår at få den 

tabte rettetid tilbage. Som gymnasiereformen er skruet sammen nu, er der dog mange muligheder 

for danskfaget for at være med i forskellige flerfaglige forløb. Måske er det her, slaget skal slås. 

Som dansklærere kan vi gøre os gældende rent skrivefagligt i disse flerfaglige forløb og skal ikke 

være så bange for at vores fag bliver reduceret til et redskabsfag. Og så lad os bruge den 

danskfaglige undervisning til at træne både den skriftlige og den mundtlige sprogproduktion om 

det, som de fleste af os synes er vigtigst i danskundervisningen - nemlig skønlitteraturen. 
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Abstract 

 

After the reform of the upper secondary school in 2005 the subject Danish’ position as the most 

important subject for writing has been threatened. The students are now supposed to use only 

half the time writing assignments at home, compared to the time before 2005. Instead they have 

to practice their writing in, and especially in interaction with, other subjects.  

 

This paper is meant to examine, if the reduction in the students writing in the subject Danish 

means, that they have become less able to write following the reform, or if the increased focus on 

writing in the other subjects is able to compensate for lack of time spend on Danish as a subject.  

 

The main hypothesis of this paper is, that after the reform the students’ ability to write has 

decreased and that it reflects in the written examination exercises. Furthermore a part of the 

hypothesis is that the choices at the written exam will change, so there will be less students, who 

choose to write the literary exercises. 

 

This hypothesis was tested through work with databases containing grades, evaluation reports, 

questionnaires answered by Danish teachers, comments from the subject adviser and not the least 

a research of 277 examination documents from hhx in Nykøbing Falster through the years of 

2007, 2008 and 2009. 

 

The result of this research is not unambiguous, but it does not confirm that the students do not 

choose the literary exercises and nothing indicates that there is an increase in linguistic mistakes 

in their examination papers. The research indicates that the students are getting worse at writing 

literary analysis papers, when it comes to the use the specific terms from the subject Danish, 

documentation of the analysis, and the use of observations in the text. 

 

Finally the results are discussed compared to the future position of the subject Danish in the 

gymnasium. 
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