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FORORD 
Målet med denne censorvejledning er kort og godt at sikre ensartede 
bedømmelseskriterier i skriftlig dansk! 

Censorvejledningen er målrettet til censorer ved prøven i skriftlig dansk, men 
forhåbentlig kan man også som underviser finde inspiration og hjælp til den didaktiske 
tilrettelæggelse af det skriftlige arbejde i den daglige undervisning. 
 
I læreplanen til dansk står der om bedømmelsen af den skriftlige prøve: 
Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges vægt på eksaminandens dokumenterede 
evne til sprogligt at bearbejde komplekse sammenhænge klart og forståeligt og til at 
disponere, analysere, argumentere og formidle viden og erfaring. 
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens skriftlige 
præstation. 
 
Hensigten med denne vejledning er at udfolde og konkretisere disse linjer fra læreplanen 
og give den enkelte censor en række praktiske redskaber til censureringen. Særligt er det 
hensigten at give nogle konkrete eksempler på, hvordan begrebet ”helhedsbedømmelse” 
skal forvaltes i praksis. 
 
Når man er beskikket som censor af ministeriet, skal man medvirke til at sikre en 
ensartet bedømmelse på tværs af landet. Som beskikket censor skal man samtidig sikre 
den enkelte eksaminands retssikkerhed, fx ved at påse, at der ved censureringen 
udelukkende anvendes faglige bedømmelseskriterier.  
 
Denne censorvejledning består af to hovedafsnit. I det første hovedafsnit gennemgås de 
opgavetyper og skrivehandlinger, der er i spil ved prøven i skriftlig dansk. Desuden 
udfoldes de bedømmelseskriterier, der skal danne grundlag for censureringen. 
Vejledningens andet hovedafsnit indeholder eksemplariske bedømmelser af autentiske 
besvarelser af de forskellige opgavetyper og på forskellige karakterniveauer (selve 
besvarelserne findes som bilag). 
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1: GENERELT OM OPGAVETYPER OG BEDØMMELSESKRITERIER 

Prøveformen 

I dansk A kan eleverne komme til en afsluttende skriftlig prøve på grundlag af et centralt 
stillet opgavesæt. Et opgavesæt indeholder i reglen fire opgaver fordelt på tre 
overordnede opgavetyper. Opgavesættets indhold dækker i vidt omfang fagets kernestof, 
om end de faglige stofområder kan være prioriteret forskelligt fra et opgavesæt til et 
andet. Eksaminanden vælger én af opgaverne til besvarelse. Prøvens varighed er 5 timer, 
og alle hjælpemidler må benyttes. Prøven er individuel, og eksaminanderne må ikke 
kommunikere indbyrdes eller med omverdenen under prøven. Der er ikke krav om et 
bestemt omfang for besvarelsen (med mindre det præciseres i opgaven, typisk i 
delopgave 2 ved kronikken). Erfaringer fra censorkorpsets evalueringer viser, at et 
omfang på 3-4 sider i de fleste tilfælde er passende. Meget korte besvarelser vil ofte 
være mangelfulde, og meget lange besvarelser vil typisk savne fokus og progression. Et 
omfang på 3-4 sider kan derfor være en rettesnor, men ikke en generel regel, og det er 
vigtigt at fastholde, at det er kvaliteten af form og indhold, der er afgørende. 

 

Opgavetyper og skrivehandlinger 

Ved prøven i skriftlig dansk på htx kan eksaminanden vælge mellem tre overordnede 
opgavetyper, nemlig: 

 Analyse og fortolkning 
 Redegørelse og diskussion 
 Kronik + refleksionstekst 

I alle opgaver stilles der krav om anvendelse af danskfaglige kompetencer, men i sagens 
natur kan ikke alle danskfaglige kompetencer være i fokus i samme opgave. Når 
eksaminanden vælger opgave, indebærer det derfor samtidig en beslutning om, hvilke af 
fagets metoder og stofområder, der skal gøres brug af. Dermed er eksaminanden selv 
med til at sætte dagsordenen for prøven, og det er afgørende for en retfærdig og 
retvisende bedømmelse, at censorerne sætter sig ind i, og som udgangspunkt accepterer, 
eksaminandens dagsorden. 

 

Faglige mål 
Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges vægt på eksaminandens 
dokumenterede evne til sprogligt at bearbejde komplekse sammenhænge klart og 
forståeligt og til at disponere, analysere, argumentere og formidle viden og erfaring. 
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Bedømmelsen ved den skriftlige prøve i dansk er ”en vurdering af, i hvilket omfang 
eksaminandens præstation lever op til de faglige mål”. De faglige mål, som mest direkte 
indgår ved den skriftlige prøve, er følgende: 
 
Eleven skal kunne: 
 

– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og 
korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest 
hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation 

 
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed    
om muligheder og begrænsninger 

 
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, 
perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster 
 
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte 
dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår 
 
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. 
 
(læreplanen for dansk, bilag 9 til htx-bekendtgørelsen, 1.aug. 2010) 

 

Opfyldelsen af det faglige mål om at læse hurtigt og sikkert og vælge læsestrategi bliver 
prøvet ved den skriftlige prøve, idet det ved nogle opgaver vil være nødvendigt, og i alle 
tilfælde hensigtsmæssigt, at have sat sig ind i opgavesættets tekster. Enten skal der 
perspektiveres eller på anden måde relateres til det overordnede emne, eller også vil 
eksaminanden have erhvervet sig relevant viden eller kendskab til holdninger om emnet 
ved læsning af teksterne. Det er derfor hensigtsmæssigt for eksaminanderne at kunne 
anvende relevante læsestrategier ved læsning af opgavesættets tekster. De tekster, der 
skal analyseres og fortolkes, skal læses intensivt, hvorimod tekster, der fx skal inddrages, 
skal læses ekstensivt.    

 

Overordnede bedømmelseskriterier 
I indledningen til opgavesættene oplistes følgende indholdsmæssige og 
formidlingsmæssige aspekter: 
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• Emnedækning 
• Disponering 
• Brug af tekstmateriale 
• Selvstændighed 
• Abstraktionsniveau 
• Sproglig/grammatisk kompetence 
 
Det skal understreges, at disse bedømmelseskriterier indgår i en helhedsbedømmelse af 
besvarelsen. Det er således ikke meningen, at eksaminanden skal ”bestå” hvert af de seks 
kriterier for sig! Kriterierne skal heller ikke nødvendigvis tillægges samme vægt i den 
samlede bedømmelse. I praksis skal vægtningen i høj grad afhænge af den dagsorden, 
eksaminanden har sat for sin besvarelse. 
 
Emnedækning 
Opgavernes ordlyd stiller krav til eksaminanden om at anvende en bestemt genre og/eller 
bestemte skrivehandlinger. I visse tilfælde indeholder opgaven også mere specifikke 
krav til, hvad eksaminanden skal fokusere på, fx: Du skal bl.a. analysere tekstens 
opbygning, sproglige stil og argumentationsform. Men opgaveordlyden er ikke en 
spændetrøje, der skal indkapsle personligt prægede og originale besvarelser. Ved 
bedømmelsen er det derfor vigtigt at gøre sig følgende klart: 

 Er opgaveformuleringens krav dækket ind? 
 Hvis ikke – hvad mangler, og i hvilket omfang trækker det ned i bedømmelsen? 
 Opvejes den pågældende mangel af andre kvaliteter ved besvarelsen? 
 Hvilke afsæt indeholder besvarelsen, som når ud over minimumskravene? 

 
Disponering 
Disponeringen af en besvarelse afhænger af opgavetypen og de dertil hørende 
skrivehandlinger. En analyse- og fortolkningsopgave kræver fx en anden disponering af 
besvarelsen end en kronikopgave (jf. beskrivelserne af de tre opgavetyper hver for sig i 
2. hovedafsnit). For de fleste besvarelser gælder dog et minimumskrav om: 

 Indledning 
 Hoveddel  
 Afslutning  

Indledningen skal lede læseren ind på teksten eller emnet på en måde, der giver læseren 
appetit på at fortsætte læsningen, og derfor må det omvendt opfattes som en mangel, hvis 
eksaminanden som det første giver sig i kast med den eller de tekster, der er 
omdrejningspunkt for den valgte opgave.  
Hoveddelen skal især bedømmes på, om den er velstruktureret med afsnit og 
progression, om overordnede synspunkter træder tydeligere frem end underordnede 
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detaljer, om delemner behandles færdigt, før næste trin i besvarelsen påbegyndes, om 
besvarelsen er ordentligt gennemarbejdet i form af en kritisk gennemlæsning og 
redigering, og om eksaminanden undgår ”tomgangskørsel”.  
Afslutningen skal lede læseren ud af teksten, og det kan ske i form af en opsummering, 
der lukker teksten, eller i form af fx en punchline eller et interessant spørgsmål, der 
snarere åbner teksten i et bredere perspektiv.  
 
Brug af tekstmateriale  
Opgavetyper hvor der arbejdes med et tekstmateriale, indebærer næsten altid en 
afsmitning mellem tekst og læser. I bedste fald er der tale om et løft, hvor teksten 
trækker eksaminanden ind i en ny erfaringsverden, der indebærer ny viden og nye 
synsvinkler på et givet emne og derfor højner niveauet. Men afsmitningen kan også have 
den uheldige bivirkning, at eksaminanden sprogligt og indholdsmæssigt lægger sig så tæt 
op ad tekstforlægget, at det bliver svært at skelne mellem tekst og besvarelse. Ved 
bedømmelsen gælder følgende hovedregler: 

 Citater skal markeres, fx med citationstegn eller kursiv 
 Skjult citat vidner om uselvstændighed   
 Tekstens/teksternes og eksaminandens egne holdninger og synsvinkler skal 

kunne adskilles 
 Tekstinddragelse betyder, at eksaminanden aktivt skal bruge relevante aspekter 

fra de valgte tekster og derfor ikke kan nøjes med at referere til eller resumere 
disse tekster. 

 
Selvstændighed 
Evnen til at udvikle og udtrykke selvstændige tanker er et af de væsentligste mål i det 
skriftlige arbejde. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at selvstændighed ikke må 
forveksles med originalitet, som var et bedømmelseskriterium, der blev afskaffet med 
indførelsen af den gældende karakterskala. En topkarakter forudsætter ikke en original 
besvarelse, men en besvarelse, hvor eksaminanden udtrykker sig selv selvstændigt som 
en reflekteret htx-student, og dermed som en person, der udviser evne til kritisk at vælge 
danskfaglige metoder og værktøjer i forhold til det genrebestemte skriveformål og sin 
egen afsenderrolle.  
 
Abstraktionsniveau 
Besvarelsens abstraktionsniveau kendetegnes blandt andet ved tekstforståelse, 
abstraktions- og argumentationsevne samt vidensniveau.  
Fælles for de opgavetyper, der kræver, at en eller flere specifikke tekster gøres til 
genstand for analyse og fortolkning eller redegørelse og diskussion, gælder et krav om, 
at eksaminanden har forstået tekstens eller teksternes indhold, form og egenart. Ved 
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niveaufastlæggelsen må der derfor tages hensyn til, hvor omfattende og hvor komplekst 
et tekstmateriale, eksaminanden forventes at behandle.  
Eksaminandens abstraktionsevne kommer forskelligt til udtryk i forskellige 
skrivehandlinger: Redegørelser og analyser har en tendens til at fastholde besvarelsen 
inden for den forståelsesramme, som tekstforlægget afgrænser, mens diskussioner, 
fortolkninger og tekstinspirerede kronikrefleksioner i højere grad åbner mulighed for, at 
eksaminanden kan løfte sig ud over tekstforlægget. Her er det derfor værd at fastholde, at 
selvom opgavens krav sætter bestemte rammer for besvarelsens form og indhold, så er 
der altid et frirum for eksaminanden til at udlede og bearbejde perspektiver, som kun er 
latent til stede i teksterne. En besvarelse på et højt abstraktionsniveau vil derfor oftest 
være kendetegnet ved: 

 Overblik 
 Evne til at se et emne fra flere indfaldsvinkler 
 Evne til at sammenfatte komplekse forhold til klare begreber 

 
I bedømmelsen af eksaminandens argumentationsevne skal niveauet blandt andet 
vurderes ud fra følgende: 

 Er der tale om en selvstændig argumentation, eller er argumenterne hentet fra 
tekstmaterialet og serveret som eksaminandens egne? 

 Er oplagte oplysninger og argumenter fra tekstmaterialet inddraget og diskuteret? 
 Er besvarelsen centreret om afgørende forhold, eller er den fyldt med 

selvfølgeligheder? 
 Begrundes eksaminandens synspunkter, eller er der tale om løse, ukvalificerede 

påstande? 
 
Bedømmelsen af abstraktionsniveau skal også vurderes på eksaminandens evne til at 
trække på egen viden om emnet. Det er nærliggende at inddrage viden, erfaringer og 
metoder fra både danskfaget og de øvrige htx-fag, men eksaminandens viden behøver 
ikke at være snævert bundet til skoleverdenen, idet en god besvarelse også er 
kendetegnet ved, at eksaminanden kan inddrage en bred almen viden eller en 
specialviden, som har relevans for emnet. 
 
Sproglig/grammatisk kompetence 
Til bedømmelsen af eksaminandens sproglige kompetencer hører blandt andet en 
vurdering af, om sproget er farvet af et personligt og engageret ordforråd med sikre 
pletskud i form af sammenligninger, levende metaforer og bevidst anvendelse af fx slang 
eller sociolektformer, eller om eksaminandens sprog snarere er præget af et begrænset og 
upræcist ordforråd, der ikke svarer til emnets egenart, og med hyppig brug af 
klichépræget billedsprog.  



8 
 

Eksaminandens grammatiske kompetence har betydning i forhold til den samlede 
bedømmelse, men vurderingen heraf skal ikke foretages på baggrund af en systematisk 
søgen efter fejl og uregelmæssigheder. Det overordnede mål er, at sproget er flydende, 
læsevenligt og harmonisk. Med grammatisk kompetence tænkes der først og fremmest 
på følgende fire forhold: 

 Syntaks 
 Ordforråd 
 Stavning og tegnsætning 
 Ordbøjning  

 
Syntaks: Mange eksaminander får problemer med sætningsopbygningen, når de forsøger 
at udtrykke sig gennem syntaktiske strukturer, som de kun delvist mestrer. Et andet 
problem er manglende variation i sætningsopbygningen og en utilsigtet sammenblanding 
af tale- og skriftsprog. De vigtigste syntaksproblemer grupperer sig inden for følgende 
kategorier: forkert placering af relativsætninger, kongruensfejl, opremsningsfejl, 
pronomenfejl, præpositionsfejl, udeladelse af adverbier, udeladelse af subjekt og 
ufuldstændige sætninger.  
Ordforråd: Et udviklet ordforråd er et plus for en skriftlig fremstilling, hvis det benyttes 
på en indholdsmæssigt og stilistisk fornuftig måde, men det er ikke noget krav for at 
opnå en høj karakter, at eksaminanden demonstrerer et sådant ordforråd. Det afgørende 
er, at eksaminanden benytter et personligt ordforråd, der er nogenlunde dækkende og 
fyldestgørende i forhold til skriveformålet. De vigtigste fejl viser sig her i form af 
semantiske fejl eller skævheder, eller ved at eksaminanden utilsigtet benytter vendinger, 
som ikke er i overensstemmelse med almindelig sprogbrug (fx kontaminationer eller 
andre idiomatiske fejl).  
Stavning og tegnsætning: Der optræder ofte en del stavefejl i eksaminandernes 
besvarelser. Disse fejl har forskellig vægt i bedømmelsen. Mest tyngende er således fejl, 
der viser mangelfuld beherskelse af det danske sprogs bøjningssystem. Det gælder fx 
forveksling af udsagnsordenes nutids- og navneform, forveksling af tillægsformer og 
navneordsendelser samt forkerte genitivformer. Også betydningsbærende stavefejl som 
fx tryk/tryg, synes/syntes, ligge/lægge og for/får må tillægges en vis vægt i 
bedømmelsen. Derimod bør enkeltstående stavefejl i fx fremmedord eller låneord 
tillægges en mindre betydning. Hvad angår tegnsætning er det vigtigt, at eksaminanden 
anvender især punktum korrekt, og derfor bør det vægtes negativt, hvis besvarelsen viser 
sig mangelfuld på dette felt. En læserforstyrrende kommatering har også negativ vægt, 
mens enkeltstående kommafejl eller en inkonsekvent kommatering ikke i sig selv 
forhindrer, at besvarelsen kan opnå en høj bedømmelse.  
Ordbøjning: Den hyppigst forekommende fejl ses i forbindelse med verberne, fx når 
infinitivformen bruges, hvor verbet står i præsens. Der opstår også en del fejl i 
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forbindelse med substantivernes genitivform og i forbindelse med adverbiernes 
bøjningsform (-t).  
 
Nogle grammatiske fejl er alvorligere end andre. Til den lette ende hører fejl som 
kommafejl, orddelingsfejl og lettere syntaksfejl. Alvorligere stiller det sig med fejl, som 
får kommunikationen til at bryde helt eller delvist sammen.  
 
Som censor skal man betragte prøven i skriftlig dansk som en prøve i (blandt meget 
andet) anvendt sproglig og grammatisk kompetence og ikke en færdighedsprøve i 
grammatik og retskrivning. 
 

Eksplicitte bedømmelseskriterier 
Ud over de overordnede bedømmelseskriterier, som er beskrevet ovenfor, er der til hver 
opgave formuleret eksplicitte bedømmelseskriterier. 
Disse bedømmelseskriterier er tænkt som en hjælp til både eksaminand og censor, idet 
eksaminanden får udbygget selve opgaveformuleringen (hvad er vigtigt at få med i 
besvarelsen, og hvordan bliver den bedømt?), og censor får et skarpere fokus at 
censurere ud fra. 
 
Eksempel på eksplicitte bedømmelseskriterier:  
 
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at fremlægge og diskutere de 
væsentlige synspunkter i tekst 1. Du vil også blive vurderet ud fra din evne til at 
argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter samt ud fra din 
evne til at fremdrage relevante aspekter fra opgavesættets tekster. (sygeeksamenssættet 
august 2011). 
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2: EKSEMPLARISKE BESVARELSER 

Opgavesættene 

I denne censorvejledning indgår eksamenssættet fra 18. maj 2011: Ungdomsliv – 
forskellige bud og sygeeksamenssættet fra 18. august 2011: Den lille forbryder i os alle.  
Fælles for de to sæt er, at de hver indeholder fire opgaver fordelt på opgavetyperne: 
analyse og fortolkning, redegørelse og diskussion, kronik og refleksionstekst. 
Opgavesættene vil naturligvis undergå løbende, mindre forandringer, men de tre 
overordnede opgavetyper vil der ikke blive lavet om på uden forudgående udmelding. 
 
Det er desuden et særkende for dansk på htx, at opgavesættene er bygget op omkring et 
alment emne, som eksaminanderne forventes at kunne forholde sig til. 
Opgavekommissionen bestræber sig på at finde emner og tekster, der har en bred appel, 
og som er vedkommende for eksaminanderne.  
  

Censurering og karaktergivning 
I det følgende beskrives de tre opgavetyper og i alt 9 besvarelser censureres: tre 
besvarelser af opgavetypen analyse og fortolkning, tre besvarelser af opgavetypen 
redegørelse og diskussion og ligeledes tre besvarelser af opgavetypen kronik og 
refleksionstekst. De tre besvarelser inden for hver opgavetype fordeler sig over 
karakterskalaen med karaktererne 12, 7 og 02.  
 
Besvarelserne er udvalgt, fordi de samlet viser den spændvidde, der er inden for alle 
karakterer. Det er vigtigt at pointere, at alle karakterer kan opnås på mange måder. Med 
andre ord: der findes mange forskellige slags 02-taller, 7-taller og 12-taller. Der er 
således tale om besvarelser, der er typiske eksempler, men ifølge sagens natur ikke 
repræsentative.  
 
Det er ligeledes vigtigt at pointere, at det overordnede princip for benyttelsen af 
karakterskalaen er, at helhedsbedømmelsen tager afsæt i en søgning efter de forhold ved 
besvarelsen, der demonstrerer målopfyldelse. Karakteren er således et udtryk for graden 
af målopfyldelse, og for en afvejning af besvarelsens kvaliteter og mangler. Fx gives 
karakteren 12 for ”den fremragende præstation … med ingen eller få uvæsentlige 
mangler”. (BEK nr. 262 af 20/03/2007,§2). Med andre ord drejer censuren sig ikke om 
fejlfinding, og en besvarelse til 12 er ikke nødvendigvis fejlfri. 
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I censureringen af de eksemplariske besvarelser (eksempler på 12, 7 og 02) er følgende 
karakterbeskrivelser (jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala 
og anden bedømmelse), anvendt: 
 
12: Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende         
      opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 
7:   Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål   
      med en del mangler.    
 
02: Karakteren gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt    
      acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 
 
 
Ud over de overordnede principper for brug af karakterskalaen er nedenstående skema 
brugt som rettesnor til bedømmelsen af besvarelserne. (Skemaet findes i 
vejledningen/råd og vink til læreplanen).  
 
 
Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 

 

 

Fremragende 
 

De væsentligste aspekter af den stillede opgave besvares med 
fremragende anvendelse af danskfaglig viden og fagets 
grundlæggende metoder med kun uvæsentlige mangler. 

Disposition, analyse og argumentation er relevant og velbegrundet. 
Den sproglige bearbejdning af komplekse sammenhænge og 
genrebevidste formidling er klar og velovervejet. Skriftsproget er 
overvejende korrekt. 

7 Godt 

Flere, men ikke alle væsentlige aspekter af den stillede opgave 
besvares med en vis sikkerhed i anvendelsen af danskfaglig viden 
og fagets grundlæggende metoder. 

Disposition, analyse og argumentation er god, men har mangler i 
forhold til relevans og tilstrækkelighed. Den sproglige behandling af 
komplekse sammenhænge og genrebevidste formidling er rimelig, 
men ikke altid klar og velovervejet. Skriftsproget er ikke altid 
præcist i udtrykket og har flere fejl. 

02 Tilstrækkeligt 
Få væsentlige aspekter af den stillede opgave besvares med nogen 
anvendelse af danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder.  
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Disposition, analyse og argumentation er acceptable, men ofte 
utilstrækkelige. Den sproglige behandling af komplekse 
sammenhænge og genrebevidste formidling er acceptabel, men ofte 
usammenhængende. 

Sproget mangler ofte præcision, og der er flere alvorlige fejl. 

 

 

Analyse og fortolkning 
I opgavetypen analyse og fortolkning er en eller flere tekster i opgavesættet i fokus for 
eksaminandens skriftlige besvarelse. Der er tale om en skriftlig genre, hvor evnen til 
tekstlæsning og tekstforståelse skal dokumenteres. Tekstanalysen handler om 
dybdelæsning, og i opgaven skal eksaminanden demonstrere og dokumentere sin evne til 
at slå ned på passager, som er centrale for forståelse af tekstens helhed.  

Eksaminanden skriver som fagperson, og hans/hendes personlige holdninger er 
tekstanalysen og fortolkningen uvedkommende. Imidlertid er det vigtigt at pointere, at 
eksaminandens vinkling og eventuelle valg af fortolkningshypotese skal respekteres som 
præmis for dokumentationen af læsningen. Imidlertid skal fremstillingen og den 
sproglige tone overholde krav til objektiv dokumentation og ikke være personligt 
fokuseret. Således vil redegørelser for personlige synspunkter ikke være relevante. 

Opgavetypen analyse og fortolkning kan have fiktive teksttyper, sagprosa, filmklip mm. 
som genstand. At kunne analysere og fortolke en bred variation af teksttyper, herunder 
teksttyper i elektroniske og digitale medier, er en væsentlig del af htx-uddannelsens 
profil og i særlig grad danskfagets genstand. Ligeledes lægger mange af nutidens 
mangfoldige blandingsformer og -genrer naturligt op til såvel analyse som fortolkning 
som en del af læsekompetencen.  

Der er naturligvis forskel på hvilke iagttagelser og hvilken fagterminologi, der er 
relevante i analyse og fortolkning af forskellige teksttyper. Således bør eksaminanden 
demonstrere en bevidsthed om fundamentale forskelle på genrer indenfor fiktion og 
sagprosa. 

Analysere 
I opgavetypen analyse og fortolkning er det, uanset den tekstgenre der skal analyseres og 
fortolkes, tekstlæsningen og dokumentationen af denne, der er i fokus. Eksaminanden 
skal demonstrere det grundlæggende tekstkendskab, der sætter ham/hende i stand til at 
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afgøre, om det er fx sagprosaanalyse, filmanalyse, litterær analyse eller retorisk analyse, 
der skal anvendes. Eller måske kræver genren en blanding af flere måder at analysere på.  
I analyse af sagprosa er det centrale for analysen tekstens budskab og formål, samt en 
vurdering af forholdet mellem afsender, modtager, budskab, medie og tekst, herunder 
grafiske og sproglige virkemidler. I den litterære analyse er det centrale en præsentation 
af de forhold i teksten, der udgør den fiktive verden: personer, miljøer, temaer, 
fortæller(e), holdninger mm. I analyser af film er det fx virkemidler som klipning, 
perspektiv, billedkomposition, lyd m.m., der samles i en fortolkning af filmens rum. 

Mange eksaminander opererer med skematiske analysemodeller, bevidst eller ubevidst. 
En mekanisk eller skabelonagtig fremstilling af elementerne i en tekst vurderes ikke 
umiddelbart positivt, da det vidner om en uselvstændig tilgang til teksten. Eksaminanden 
skal demonstrere, at han/hun kan identificere de elementer i en tekst, der er centrale for 
helhedsforståelsen, og prioritere disse i besvarelsen. Derimod vil anvendelse af og 
inspiration fra relevante modeller bedømmes positivt, når anvendelsen fører til en dybere 
tekstforståelse og præcisering af tekstiagttagelser og faglig terminologi. 

Fortolke 
At fortolke tekster handler om at afdække og vurdere formålet med og virkningerne af 
virkemidler, ordvalg, disposition og fremstillingsformens sammenhæng med og 
betydning for tekstens samlede budskab. Fortolkningen handler også om at identificere 
tekstens eventuelle skjulte lag. Det centrale for fortolkningen er at afdække tekstens 
hensigt og dokumentere denne med analytiske iagttagelser. Det skal pointeres, at 
besvarelsen ikke nødvendigvis skal disponeres således, at analyse og fortolkning 
fremstilles i separate afsnit. Eksaminanden kan vælge at veksle løbende, således at der 
fra analyseiagttagelser foretages fortolkende udblik. 
 
Perspektivere 
At perspektivere sin læsning af tekster drejer sig om at vurdere en tekst i en større 
helhed, der udgøres af samfundsmæssige omstændigheder, litteratur- eller idéhistoriske 
strømninger og/eller tendenser i tekstens samtid. Perspektivering kan også handle om 
inddragelse af eksaminandens egen viden, hvis denne er relevant. Endvidere kræver 
opgaveformuleringen ved analyse og fortolkningsopgaver ofte, at der perspektiveres til 
opgavesættets overordnede emne, fx i form af at en eller flere tekster fra opgavesættet 
inddrages i besvarelsen.  

Den fremragende besvarelse af denne opgavetype er præget af en klar og konsekvent 
dokumentation af en læsning med forståelse af sammenhæng mellem form og indhold. 
En sådan dokumentation demonstreres med velbegrundede fortolkninger og 
henvisninger/citater til relevante og centrale passager i den eller de tekster, der arbejdes 
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med. Den fremragende besvarelse er ligeledes karakteriseret ved et tydeligt 
abstraktionsniveau og en selvstændig, afrundende pointering af analysens iagttagelser. 
 

Bedømmelser af analyse og fortolkning 
I bedømmelseskriterierne til analyse og fortolkningsopgaver fremgår det, at besvarelsen 
vil blive bedømt ud fra evnen til at fremdrage væsentlige aspekter af den tekst, der skal 
analyseres, og ud fra evnen til at dokumentere fortolkningen. Herudover fremgår det 
også typisk ved denne type opgaver, at besvarelsen også bedømmes ud fra 
eksaminandens evne til at perspektivere til det pågældende opgavesæts overordnede 
emne. Der er altså i virkeligheden tale om tre aspekter: 1) fremdragelse af væsentlige 
aspekter, 2) dokumentere fortolkning og 3) perspektivering til overordnet emne. 

De tre følgende besvarelser er alle besvarelser af opgave 1 fra opgavesættet Ungdomsliv 
– forskellige bud, maj 2011. Her skulle eksaminanden analysere og fortolke en kronik. 
Af opgaveformuleringen fremgår det direkte, at det bl.a. er tekstens opbygning, sproglige 
stil og argumentation, der skal analyseres. I perspektiveringen skal eksaminanden 
forholde sig til opgavesættets overordnede emne gennem inddragelse af mindst én tekst. 
 

Karakteren 12 (besvarelsen findes i bilag 1) 
Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.  

Bedømmelse  
I den korte indledning fremgår det med to sætninger, at eksaminanden har forstået, at 
Sigurd Plaetner i sin kronik tematiserer unges higen efter rampelys, og at kronikøren 
endnu ikke selv har befundet sig i rampelyset. Dette uddybes i de følgende linjer, idet en 
central passage i kronikken citeres. Man ved altså allerede efter de første 8 linjer, at én af 
kronikkens centrale hovedpointer og synspunkter er læst og forstået.  

Herefter analyseres tekstens komposition. Det bemærkes, at eksaminanden bruger 
analysebegrebet komposition og fortæller både om tekstens ydre og indre komposition. 
Eksaminanden bruger begreberne korrekt og kobler skribentens komposition med 
virkemidler og argumentationsformer – patos, logos, etos. Herunder skrives om 
forskellige læsergruppers forventninger og forudsætninger i forhold til kronikkens 
hensigt. Generelt er der opmærksomhed på sammenhængen mellem sproglige og layout-
mæssige virkemidler og indhold i kronikken.  

Foruden tematiseringen af mange unges behov for 15 minutters berømmelse handler 
primærteksten i høj grad om politikeres og andre meningsdanneres krav til unge om 
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præstationer og resultater. Kronikøren anfægter ironisk i denne sammenhæng samme 
politikeres dobbeltmoral og ikke særlig agtværdige adfærd. Denne dimension har 
eksaminanden fint fat i, og han citerer velvalgte passager. Generelt demonstrerer 
eksaminanden en forståelse for sproget i kronikken, idet han skriver både om ironien 
som sproglig stil og om kronikørens velformulerede sprog. 

Eksaminanden demonstrerer sin viden om modtagergrupper og segmenter samt om 
avistyper, ligesom han er opmærksom på mediers rolle i samfundet.   

I perspektiveringen inddrager eksaminanden to andre tekster, der begge tematiserer 
tendensen blandt nogle unge til at søge den hurtige berømmelse. Disse to tekster 
inddrages blot, og eksaminanden koncentrerer sig om de passager i disse tekster, der er 
relevante i forhold til primærteksten, nemlig disse teksters brug af appelformer samt 
paralleller til beskrivelser af forhold, som også kronikken beskriver. Der er altså tale om 
en perspektivering, som opgavesættets andre tekster udpeger. 

Alt i alt opfylder eksaminanden på fremragende vis de faglige mål. Han lykkes med at 
fremlægge sin faglige viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt 
skriftsprog, om end med få uvæsentlige mangler. Han formår tilmed at anvende 
relevante tekstanalytiske begreber og terminologi til at give en nuanceret og 
veldokumenteret analyse og fortolkning. Samtidig demonstrerer besvarelsen en god 
tekstlæsning, idet både primærteksten og de to inddragne tekster er læst med stor og 
nuanceret forståelse. 

På den negative side kan besvarelsens lidt bratte slutning samt enkelte sproglige fejl 
anfægtes. Imidlertid er der ikke tale om fejl, der overstiger ”få uvæsentlige mangler”. 
Konkluderende må det slås fast, at besvarelsens disposition, analyse og argumentation er 
relevant og sammenhængende, ligesom eksaminanden demonstrerer en stor 
genrebevidsthed og netop skriver som fagperson og dokumenterer sin kompetente 
læsning. Besvarelsen lever op til alle bedømmelseskriterier, både de overordnede, der 
fremgår af opgavesættets indledning, og de specifikke, der er formuleret i forbindelse 
med opgaven. 
 

Karakteren 7 (besvarelsen findes i bilag 2) 

Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med 
en del mangler.  

Bedømmelse 
Det er tydeligt, at eksaminanden gør sig umage med at opfylde opgaveformuleringen, 
idet han inddeler sin besvarelse i underafsnit, som han giver overskrifter. Overskrifterne 
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er ”Analyse af tekstens opbygning”, ”Sproglig stil”, ”Argumentationsform” og 
”Perspektivering”. Således signaleres eksaminandens disposition, og han sikrer sig, at 
han besvarer opgaveformuleringen.  

Denne besvarelse er præget af det rutineprægede og usikre, og opdelingen i afsnit 
bevirker et brud på den flydende fremstilling. Kronikken gennemgås minutiøst fra første 
afsnit til sidste, og de relevante citater, der tjener som argument for eksaminandens 
udsagn om teksten, udgør en stor del af den samlede besvarelse.  

I besvarelsen er der mange diskursive kommentarer til kommende afsnit (”I det næste 
afsnit vil den sproglige stil blive beskrevet”). Det vidner om omhu, men omvendt 
fungerer det som brud på den flydende fremstilling. Alt i alt virker besvarelsen 
atomistisk og uden konkluderende kommentarer til primærtekstens hensigter eller 
budskaber. Der er ingen tvivl om, at eksaminanden har læst kronikken med god 
forståelse, og at han med de mange citater dokumenterer dette. Imidlertid er der tale om 
en mekanisk og ikke særlig selvstændig besvarelse.  

Eksaminanden er omhyggelig med fodnoter, bibliografiske oplysninger, 
teksthenvisninger, citationstegn og korrekt afskrivning af citater. Der er tale om grundigt 
og godt håndværk, men også om mangler i forhold til relevansen, idet flere af citaterne er 
unødvendige og vidner om manglende selvstændighed i fortolkningen. 

Til perspektiveringen har eksaminanden valgt en relevant tekst. Denne bruges imidlertid 
ikke til en perspektivering, men snarere til sammenligning, hvorfor der ikke peges på 
større sammenhænge eller tendenser i tiden, hvilket ellers havde været oplagt med dette 
emne. 

I forhold til fagets mål er der tale om en opfyldelse med en del mangler. Således 
dokumenterer eksaminanden en vis tekstforståelse på et analytisk niveau, men ikke på et 
fortolkende. Der er tale om en sammenhængende fremstilling - dog ikke i et selvstændigt 
sprog, men i en omhyggelig gengivelse af kronikørens sprog, nemlig i kraft af rigtig 
mange citater. Eksaminanden anvender ingen tekstanalytiske begreber eller terminologi 
til en vurdering af kronikken. 

Sammenfattende må det konkluderes, at eksaminanden lykkes med at fremdrage 
væsentlige sider af tekstens form og indhold, dog er der ingen dokumentation af en 
forståelse af sammenhængen mellem form og indhold. Eksaminanden bruger ikke de 
mange citater til at dokumentere nogen fortolkning. I forhold til de overordnede 
bedømmelseskriterier: emnedækning, disponering, brug af tekstmateriale, 
selvstændighed, abstraktionsniveau samt sproglig og grammatisk kompetence vidner 
besvarelsen navnlig om manglende selvstændighed og abstraktionsniveau. 
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Karakteren 02 (besvarelsen findes i bilag 3) 

Karakteren gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

Bedømmelse 
Helt overordnet må det slås fast, at denne eksaminand helt undlader at analysere og 
fortolke kronikken. Han undlader helt at kommentere kronikkens opbygning, sproglige 
stil og argumentation. Heller ikke alle kronikkens synspunkter behandles. Eksaminanden 
tager afsæt i kronikkens passus om den ældre generations uvilje mod den yngre 
generation og skriver en lidt indigneret fristil om mange unges opdragelse og de krav, de 
udsættes for. Dog kommenteres kronikken nogle gange i besvarelsen (”Som Sigurd så 
fint siger…”), og i eksaminandens beskrivelser af sine holdninger lykkes det at signalere 
en vis tekstforståelse, idet der bruges vendinger og pointer fra kronikken. 
Eksaminandens sprog er stort set fejlfrit, og han skriver forholdsvist flydende. 

Eksaminanden inddrager i sin perspektivering en relevant tekst. Han motiverer dette valg 
fornuftigt, og i behandlingen af denne tekst fremgår tekstforståelsen af flere af 
primærtekstens hovedsynspunkter indirekte. Endelig afsluttes besvarelsen lidt originalt, 
omend en smule klichéfyldt, med en opfordring til forståelse og forsoning mellem 
generationerne. 

Med hensyn til fagets mål lykkes det altså i et nogenlunde klart og korrekt skriftsprog at 
formidle nogle holdninger, der tydeligvis er inspireret af en sammenhængende og 
relevant læsning af primærteksten. Imidlertid fremlægges der ikke nogen 
sammenhængende argumentation, og der er ingen fornemmelse for 
kommunikationssituationen, men øjensynligt et ønske hos eksaminanden om at gøre rede 
for sine egne holdninger. Der anvendes ingen tekstanalytiske begreber til vurdering af 
kronikken. 

Sammenfattende må man konkludere, at opgaven at analysere og fortolke ikke er udført, 
men alligevel lykkes det eksaminanden at demonstrere en fornuftig brug af 
tekstmaterialet, både primærteksten, som han tager afsæt i, og som han har forstået 
budskabet i, og den perspektiverende sekundærtekst. Ydermere er eksaminandens 
sproglige og grammatiske kompetence acceptabel. Alt i alt en tilstrækkelig præstation 
med acceptabel demonstration af danskfaglige kompetencer.  
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Redegørelse og diskussion 
Denne opgavetype er som regel knyttet til én primærtekst fra opgavesættet og har et 
dobbelt sigte, nemlig at eksaminanden skal foretage en redegørelse af tekstens 
hovedsynspunkter, hvorefter eksaminanden skal diskutere disse. Ofte bliver der er også 
stillet krav om, at eksaminanden skal ”inddrage mindst to af opgavesættes øvrige tekster 
i din diskussion”, hvilket udfordrer evnen til at overbliks- og nærlæse andre af 
opgavesættes tekster og bruge disse i en diskuterende og perspektiverende kontekst. Der 
er således to specifikke skrivehandlinger i spil, nemlig at redegøre og at diskutere.  

Når eksaminanden skal redegøre for hovedsynspunkterne i en given tekst, er modtageren 
i fokus, og eksaminanden skal gennem sit arbejde lægge teksten og dens 
hovedsynspunkter struktureret og fokuseret frem for læseren. Eksaminanden skriver som 
fagperson og skal demonstrere evne til at foretage en systematisk og struktureret læsning 
og præsentation af tekstens hovedsynspunkter, som præsenteres neutralt, men prioriteret, 
for læseren. Eksaminanden benytter sit eget skriftsprog, og det er hans egen forståelse og 
prioritering af tekstens udsagn, som skal præsenteres.  

Redegørelsen handler udelukkende om den pågældende primærtekst, og gennem sin 
redegørelse skal eksaminanden demonstrere evne til at præsentere og sammenfatte 
tekstens overordnede budskab, hovedsynspunkter og underordnede synspunkter. 
Redegørelsen skal ikke referere primærteksten. Kravet er, at eksaminanden kan løsrive 
sig fra tekstens sprog og indhold og præsentere dette på en selvstændig og 
sammenhængende måde. Redegørelsen er derfor en prioriteret og sammenfattende 
fremstilling, som ikke nødvendigvis følger primærtekstens opbygning og kronologi. Det 
er muligt at benytte sig af få og velvalgte citater fra teksten, men disse bør ikke være det 
skelet, som eksaminanden bygger sin besvarelse op omkring.  

Ofte vil primærteksten lægge op til, at eksaminanden redegør for tekstens argumenter og 
virkemidler, hvilket fx kan gøres gennem konkrete tekstnedslag og citater. Igen er det 
afgørende, at det er tekstens pointer og hovedsynspunkter, og ikke eksaminandens egen 
stillingtagen og vurdering, som behandles i redegørelsen.  

De tekster, som eksaminanden skal redegøre for, er oftest sagprosatekster (fx kronik eller 
artikel), men kan også være forskellige former for fiktion eller blandingsgenrer, hvis 
disse benytter sig af en sagsfremstilling, der gør dem velegnede som genstand for 
redegørelse. 

Den anden skrivehandling, som er i spil i denne opgavetype, er at diskutere. Her skriver 
eksaminanden subjektivt, tager stilling, og demonstrerer evne til at diskutere ud fra den 
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redegørelse, som er gået forud. Primærteksten er altså stadig omdrejningspunkt, men 
fokus er nu flyttet til eksaminandens selvstændige sagsfremstilling. Eksaminanden skal 
diskutere emnet og de præsenterede synspunkter på en selvstændig og reflekteret måde. 
Det handler således om at kunne se en sag fra flere forskellige vinkler, både for og imod, 
og om at kunne argumentere for egne synspunkter. Eksaminanden skriver som kritisk 
reflekterende tekstlæser i et sagligt og personligt sprog, som afspejler egen tone og stil. 
Der er plads til en både en faglig og en personlig skriverolle, idet eksaminandens egne 
holdninger og pointer indgår i diskussionen, som dog ikke bør reduceres til at være en 
ukritisk erklæren sig enig eller uenig i tekstens forskellige udsagn. 

Diskussionen bør være systematisk opbygget og forholde sig kritisk til det givne emne 
(emnefokus), signalere overblik over materialet og udfolde de centrale problemstillinger. 
Eksaminandens evne til at argumentere for sine påstande er derfor i fokus, og der er tale 
om en højere grad af selvstændighed end i redegørelsen. Ligeledes er der i 
diskussionsdelen tale om et højere abstraktionsniveau, som giver god plads til både 
faglighed og saglighed i en velargumenteret diskussion, der således kan dokumentere 
anvendelse af logiske ræsonnementer (pro et contra). 

Normalt vil diskussionsdelen udgøre en større del af eksaminandens besvarelse end 
redegørelsen, idet der ofte også er krav om at inddrage andre af opgavesættets tekster i 
diskussionen. Det står eksaminanden frit for hvordan disse sekundærtekster behandles i 
besvarelsen, men det er ikke tilstrækkeligt blot at nævne et par titler og ukritisk bringe 
citater. Sekundærteksterne skal bruges aktivt i diskussion, hvilket udfordrer 
eksaminandens danskfaglige kompetencer og stiller krav til selvstændighed og 
abstraktionsniveau. 

Den fremragende besvarelse af denne opgavetype er indrammet af en indledning og 
afslutning, som åbner og lukker besvarelsen, og som bidrager til at opretholde en rød 
tråd i besvarelsen. I det indledende afsnit kan der således være fokus på emnet og dets 
relevans og aktualitet, ligesom primærteksten præsenteres for læseren. I de afsluttende 
bemærkninger opsamler eksaminanden sine synspunkter og sin diskussion, hvorved hele 
besvarelsen får et færdigt og afrundet udtryk. 

 

Bedømmelser af redegørelse og diskussion 
I bedømmelseskriterierne til redegørelses- og diskussionsopgaver bliver det præciseret, 
at besvarelsen bedømmes ud fra flere kriterier, nemlig 1) evnen til at fremlægge de 
væsentligste synspunkter i primærteksten, 2) evnen til at diskutere de fremlagte 
synspunkter, 3) evnen til at argumentere sammenhængende for egne iagttagelser og 
synspunkter, samt 4) evnen til at fremdrage relevante aspekter fra opgavesættes øvrige 
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tekster. Der er således tale om fire eksplicitte krav, der sammen med de overordnede 
bedømmelseskriterier indgår i den samlede bedømmelse af denne opgavetype. 

De tre følgende besvarelser fordeler sig på to opgavesæt, nemlig en besvarelse fra 
opgavesættet Ungdomsliv - forskellige bud, maj 2011, og to besvarelser fra Den lille 
forbryder i os alle, august 2011. Opgaveformuleringen er fælles for de to opgavesæt. 
Opgaven går ud på, at eksaminanden skal redegøre for og diskutere hovedsynspunkter i 
en primærtekst samt inddrage to af opgavesættets øvrige tekster i besvarelsen.  

 

Karakteren 12 (besvarelsen findes i bilag 4) 

Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.  

Bedømmelse 
Allerede i indledningen demonstreres et stort overblik og en præcis forståelse af 
opgavesættets tema i almindelighed og primærtekstens (”Er unge virkelig så dumme?”, 
tekst 3) indhold i særdeleshed. Indledningen befinder sig på et højt abstraktionsniveau, 
hvor der reflekteres over ungdommen som en livsfase, indflydelse fra familien og de 
nærmeste, teenageårene, medierne og idolisering. 
En sådan åbning kunne nemt ende i en banal snik-snak og en refererende inddragelse af 
primærtekstens indhold, men eksaminanden evner både at vise sprogligt overskud, sikker 
læsning af teksten samt stor indsigt i det overordnede emne. 

Ved at stille spørgsmålet ”Men er ungdommen i virkeligheden så ”dumme”...?” kommer 
eksaminanden elegant i gang med at redegøre for tekstens hovedsynspunkter, og der 
demonstreres her stor indsigt i hvad det vil sige at redegøre for hovedsynspunkterne i en 
tekst. Eksaminanden viser således beherskelse af fagets grundlæggende metoder (her 
redegørelse), og formår både at holde fokus på primærteksten og redegøre objektivt på 
en personlig og sammenhængende måde. Eksaminanden har redskaber til at hæve sig 
over primærteksten og slå ned på de helt centrale pointer og udsagn. Han undgår desuden 
at overtage tekstens sprogtone, idet redegørelsen tydeligt viser en egen stil og tone, alt 
sammen ved hjælp af et sagligt og personligt sprog. 

I diskussionsdelen demonstrerer eksaminanden igen et højt abstraktionsniveau. Det er 
således helt centrale emner der diskuteres, og diskussionen tager naturligt udgangspunkt 
i redegørelsen. Også i denne del af besvarelsen demonstrerer eksaminanden sprogligt 
overskud og fastholder den personlige, men også saglige, sprogtone. Diskussionen 
kommer vidt omkring, fra Meyrowitz’ begreber om backstage og frontstage til Warhols 
15 minutes of fame, fra den ”narcissistiske iscenesættelse” til ”hverdagens stress og jag” 
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og til sikker diskussion af ”unges ordforråd”. Eksaminanden har en veludviklet 
argumentationsform, hvilket igen viser stor danskfaglig metodebevidsthed og samtidig 
signalerer, at eksaminanden har overblik over den aktuelle ungdomsdebat, der ligger 
uden for de specifikt danskfaglige grænser. 

Der er ikke i besvarelsen en konsekvent eller skarp opdeling af redegørelse og 
diskussion, hvilket heller ikke kræves, så længe eksaminanden viser bevidsthed om de to 
skrivehandlingers særtræk og formål. Eksaminanden mestrer ganske overbevisende at 
skabe sammenhæng mellem de enkelte afsnit. Det resulterer i en læsevenlig og flydende 
besvarelse, som hele tiden bevæger sig videre og naturligt fører frem til afslutningen. 

Der er tale om en stram disposition, som behændigt giver plads til at inddrage andre af 
opgavesættets tekster. Således inddrages tekst 2 (”Se mig, hør mig…”), tekst 7 
(UngRejs-reklame: ”Don’t be a bore”) og tekst 9 (Voxpop fra Christiansborgs 
Slotsplads) alle i diskussionen, og bruges som belæg for egne påstande og iagttagelser, 
uden at det kommer til at virke påklistret eller fortænkt. 

På den negative side skal anføres nogle enkelte fejl, som ligger i stedet for lægger, 
Warhole i stedet for Warhol, denation i stedet for denotation. Disse fejl ændrer dog ikke 
på, at der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, præcis og moden tekstforståelse, klar brug af danskfaglig viden, 
klar genrebevidsthed og en stringent disposition med et tydeligt anslag, velovervejet 
hoveddel og en opsamlende afslutning. 

 

Karakteren 7 (besvarelsen findes i bilag 5) 

Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med 
en del mangler. 

Bedømmelse 
Denne besvarelse er ganske velskrevet, og det er tydeligt at eksaminanden har noget på 
hjerte. Eksaminanden kommer vidt omkring i emnet. Der åbnes med en diskuterende 
indledning, der sætter fokus på dobbeltmoralen i forhold til dagligdagens kriminalitet – 
fra ”småkriminelle hændelser” til at ”glemme at betale en vare i Bilka” og til ”ham der 
stjal 20.000 fra en bank”.  
 
Men problemet er, at eksaminanden herefter ikke besvarer den stillede opgave. Opgaven 
er som nævnt en toleddet størrelse, nemlig at redegøre for de væsentligste synspunkter i 
teksten og herefter diskutere disse. Problemet er den manglende redegørelse.  
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Eksaminanden demonstrerer nemlig ikke særskilt evne til at redegøre, idet det, der skulle 
have været en redegørelse, ender med at blive et kommenteret referat af primærteksten. 
Redegørelsen for teksten er således blevet reduceret til et referat, eller i bedste fald en 
meget tynd og usikker redegørelse. I stedet for at give en sammenfattende og prioriteret 
fremstilling af tekstens hovedsynspunkter, giver eksaminanden et ufokuseret referat.  

Primærteksten bliver kort præsenteret i en note, men derudover er der ingen 
tekstreferencer. Eksaminanden lykkes derfor ikke med at få præsenteret 
hovedsynspunkterne og budskabet i teksten, men forfalder til en løs fortælling om Brian 
Sandbergs liv og gerninger. 

Eksaminandens skrivelyst og gode formuleringsevne kommer meget bedre til udtryk og 
berettigelse i næste del af besvarelsen, nemlig i diskussionsdelen. Her løfter 
eksaminanden sit faglige niveau og demonstrerer god danskfaglig indsigt gennem en 
nuanceret diskussion. Diskussionsdelen er velskrevet og forholder sig loyalt til teksten, 
samtidig med at den viser et solidt abstraktionsniveau. Der argumenteres på et 
danskfagligt grundlag, og der diskuteres problemstillinger, der er centrale for emnet. 
Flere steder diskuteres der med en underliggende humoristisk tone, men samtidig er 
diskussionen også af og til generaliserende og lettere naiv. I afsnittet om piratkopiering 
og downloading af musik er eksaminanden tydeligvis på hjemmebane, om end der er tale 
om nogle lidt letkøbte og indforståede holdninger. Eksaminanden inddrager tekst 3 og 
tekst 5 i sin diskussion, og disse tekster bruges udmærket som afsæt og ammunition til 
den samlede diskussion. Denne del af opgaven er således præget af relevans og 
sammenhæng. 

Besvarelsens sproglige og grammatiske niveau er tilfredsstillende og rimeligt sikkert. 
Der er enkelte talesproglige træk, stavefejl og enkelte problemer omkring nutid/datid og 
ental/flertal, ligesom tegnsætningen ikke er helt præcis. 

Besvarelsen afsluttes med nogle opsamlende og diskuterende bemærkninger, som dog 
virker fortænkte og intetsigende: ”Dette kan være i forhold til mange ting og vi burde 
ikke dømme folk pga. én enkelt handling, fordi en forbryder er i virkeligheden ikke en 
forbryder. Forbryderen findes ikke, men forbrydelsen de udførte findes”. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at eksaminanden besvarer diskussionsdelen 
tilfredsstillende, hvorimod der er store mangler hvad angår redegørelsen. Besvarelsens 
disposition er fornuftig med indledning, hoveddel og afslutning, mens usikkerheden 
omkring genreforståelsen er iøjnefaldende.  
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Karakteren 02 (besvarelsen findes i bilag 6) 

Karakteren gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

Bedømmelse 
Besvarelsen starter med et forsøg på en diskuterende og præsenterende indledning, 
hvilket ikke lykkes særligt overbevisende. Der er tale om en løs og ”snakkende” 
indledning, som tydeligt spejler eksaminandens faglige niveau og tekstlæsning. Således 
misforstår eller fejllæser eksaminanden Rune Lykkebergs pointer om ”den metafysiske 
linje, den sociale orden og samfundets moral”, hvor i øvrigt moral bliver til morale i 
eksaminandens besvarelse. 
 
Der bliver ikke foretaget en egentlig præsentation af primærteksten, men blot forsøgt 
med nogle få citater som en slags reference til teksten. I det hele taget er eksaminanden 
ganske usikker på skrivehandlingen at redegøre, og besvarelsen indeholder mere et 
kommenteret referat af teksten end den ønskede redegørelse. Redegørelsesdelen fylder 
ca. en halv side, hvor eksaminanden ikke formår at trække de egentlige 
hovedsynspunkter frem, men nøjes med det kommenterede referat.  

Det går noget bedre i diskussionsdelen, hvor eksaminanden faktisk formår at få 
diskuteret flere relevante aspekter af teksten, men igen er der tale om et noget 
refererende niveau. Der er heller ikke tale om noget særligt højt abstraktionsniveau, og 
den selvstændighed, som forventes på et A-niveau, lader også meget tilbage at ønske. 
Eksaminandens argumenter er ikke funderet på belæg, men fremstår i vidt omfang som 
udokumenterede påstande, så det at argumentere sammenhængende for egne iagttagelser 
og synspunkter lykkes ikke for eksaminanden. 

Opgaveformuleringen stiller også krav om, at eksaminanden skal inddrage mindst to af 
opgavesættets øvrige tekster. Det er ofte en fortolkningssag at afgøre, hvor 
overbevisende denne brug af øvrige tekster er, men det forventes som minimum, at der i 
diskussionsdelen tages afsæt i argumenter, synspunkter eller vinkler fra andre af sættets 
tekster, og at inddragelsen tilfører noget til diskussionen og bringer denne videre. Heller 
ikke dette lykkes særligt overbevisende for eksaminanden, og indgår derfor heller ikke 
positivt i helhedsbedømmelsen af besvarelsen. 

Sprogligt og grammatisk er opgaven præget af mange elementære fejl og mangler. I den 
alvorligere afdeling kan nævnes, at eksaminanden har problemer med sammensatte 
navneord, nutids-r, hans/sin samt ental/flertal. Desuden er der flere helt elementære 
stavefejl. Tegnsætning og især kommatering er også problematisk, og der er endvidere 
stor usikkerhed omkring brugen af store og små bogstaver. 
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Sammenfattende kan det konkluderes, at opgaven med at redegøre for og diskutere 
hovedsynspunkterne i primærteksten ikke er udført særligt overbevisende, men der er 
trods alt tale om en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fagets mål. Eksaminanden har forstået tekstens hovedsynspunkter, 
om end redegørelsen for disse er tynd, og eksaminandens diskussion er tilstrækkelig til at 
demonstrere nogen anvendelse af danskfaglig viden og af fagets grundlæggende 
metoder, så alt i alt er besvarelsen bestået, og karakteren 02 er opnået. 

 

Kronik + refleksionstekst 
Kronikopgaven er i modsætning til de to andre opgavetyper ikke direkte defineret ved 
bestemte skrivehandlinger. Formuleringen ”Skriv en kronik om…” giver således 
eksaminanden en stor grad af frihed mht. hvordan opgavesættets tekster kan inddrages, 
men stiller omvendt også betydelige krav til selvstændighed mht. vinkling og 
præsentation af kronikkens indhold. Hvor de to øvrige opgavetyper først og fremmest 
bygger på dokumentation for og formidling af en tekstlæsning, er kronikopgavens formål 
primært at give rum til eksaminandens sags- og holdningsformidlende 
skrivekompetencer.  

Kronikopgaven handler derfor for eksaminanden om at ’kode’ og præsentere et emne på 
en engageret og reflekteret måde, snarere end om at afkode og vurdere tekster. 
Eksaminanden skal dog ”hente inspiration til vinkling af emnet i opgavesættets tekster”, 
hvilket betyder at eksaminanden aktivt skal bruge relevante aspekter fra opgavesættets 
tekster. Disse aspekter skal præsenteres og behandles hensigtsmæssigt i henhold til den 
dagsorden, eksaminanden behandler emnet ud fra i sin kronik. Det er i den forbindelse 
ikke tilstrækkeligt blot at gengive et synspunkt eller referere til en interessant pointe, da 
det skal være klart for den intenderede modtager, hvor og hvordan eksaminanden 
anvender en given tekst. Omvendt er der heller ikke noget krav om, at eksaminanden 
skal foretage udtømmende analyser eller nærlæsninger af mediesekvenser eller 
tekstpassager.   

Eksaminanden skal også bedømmes på evnen til at skrive ”sammenhængende og 
velargumenteret”. Heri indgår ikke blot en vurdering af, om eksaminanden inddrager og 
aktivt bruger dele af opgavesættets tekster, men også om han i sin argumentation selv 
bidrager med interessante undersøgelser eller overvejelser af både danskfaglig, htx-
faglig og almen karakter, og om det sker i en form, hvor der er et fokus og en klar linje i 
sagsfremstillingen. Der stilles i højere grad end i fx læserbreve og debatindlæg krav om, 
at eksaminanden med afsæt i både opgavesættets tekster og sin egen viden argumenterer 
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sagligt og overbevisende for sine synspunkter frem for blot at fremføre subjektive og 
ubegrundede påstande. Det bedømmes med andre ord positivt, hvis eksaminanden 
gennem inddragelse af egen viden og verdensopfattelse evner at give kronikken et mere 
selvstændigt og personligt præg. Det bedømmes derimod negativt, hvis antagelser og 
vurderinger primært bygger på erfaringer fra eksaminandens egen privatsfære.  

Da kronikken indgår i en mere virkelighedsnær kommunikationssituation end de to andre 
opgavetyper, skal eksaminanden også bedømmes på sin ”evne til at målrette” kronikken 
til typiske læsere af et selvvalgt medie. Det betyder ikke, at eksaminanden primært skal 
bedømmes på sin evne til at efterligne det valgte medies grafiske fremstillingsform, fx 
spalteopsætning, faktabokse, billeder osv. (men omvendt trækker et velvalgt grafisk 
layout naturligvis heller ikke ned). Derimod skal eksaminandens hensyntagen til 
kommunikationssituationen vurderes på, om den intenderede læser kan følge 
sagsfremstillingen og behandlingen af de udvalgte tekster og vinkler. Det bedømmes 
derfor negativt, hvis eksaminanden refererer indforstået eller formulerer sig uklart over 
for sin læser med hentydninger som fx: ”Der står i tekst 1, at…”.  

Som opinionsgenre levner kronikken plads til personlighed og engagement i både 
indhold og form, og derfor bedømmes retorisk bevidsthed og en velvalgt brug af 
stilistiske virkemidler særligt positivt her. Eksaminandens kommunikative kompetencer 
vil fremgå implicit af selve kronikkens udformning, og i delopgave 2 forventes 
eksaminanden tillige at reflektere eksplicit over og begrunde sine formidlingsmæssige 
valg med ca. 400 ord.  Delopgave 2 fordrer således, at eksaminanden i klar og koncis 
form skriver en danskfaglig forklaring til, hvorfor kronikken er udformet, som den er, og 
derfor bedømmes det som en mangel, hvis eksaminanden blot nøjes med at gøre rede for, 
hvordan kronikkens ”opbygning, sproglige stil og argumentation” tager sig ud.  
Eksaminandens overvejelser må gerne være disponeret over en kommunikationsmodel, 
men det er i så fald vigtigt at bruge modellen vejledende og selektivt frem for slavisk at 
kommentere hvert enkelt punkt i modellen, uden at det fører noget med sig.  

Delopgave 2 indeholder således gode muligheder for at demonstrere 
metakommunikative refleksioner på et højt danskfagligt og taksonomisk niveau. Her er 
det dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom delopgave 2 tæller med i 
bedømmelsen, så skal det primære bedømmelsesgrundlag altid være selve kronikken. 

Den fremragende besvarelse af denne opgavetype åbner med en velvalgt og fængende 
rubrik/overskrift samt en manchet/indledning, der i pointeret form sammenfatter 
kronikkens hovedsynspunkt, ligesom den afrundes med en slutning, der opsummerer 
pointerne eller peger fremad mod et videre perspektiv uden at forfalde til tomme klichéer 
(i stil med ”Det er svært at spå om fremtiden”).  
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Bedømmelser af kronik + refleksionstekst 
I beskrivelsen af bedømmelseskriterierne til kronikbesvarelser med tilhørende 
refleksionstekst angives det, at besvarelsen bliver bedømt ud fra fem specifikke kriterier: 
1) Evnen til at skrive sammenhængende og velargumenteret, 2) Evnen til at målrette 
kronikkens indhold og form til det selvvalgte medies læsere, 3) Evnen til at præsentere 
emnet på en engageret og reflekteret måde, 4) Evnen til at fremdrage relevante aspekter 
fra opgavesættets tekster, 5) Evnen til at reflektere over og begrunde de 
formidlingsmæssige valg, eksaminanden har truffet i forbindelse med udarbejdelsen af 
selve kronikken.  

De tre følgende besvarelser er alle besvarelser af opgave 3 fra opgavesættet Den lille 
forbryder i os alle, august 2011. Eksaminanden skal skrive en kronik om hverdagens 
almindelige snyd. Opgaveformuleringen angiver hverken bestemte tekster eller et 
bestemt antal tekster, som eksaminanden skal inddrage, men understreger dog, at 
eksaminanden skal hente inspiration til vinkling af emnet i opgavesættets tekster, og at 
emnet skal præsenteres på en engageret og reflekteret måde gennem inddragelse af 
relevante tekstaspekter. Desuden påpeges det, at refleksionsteksten blandt andet skal 
indeholde formidlingsmæssige refleksioner over og begrundelser for kronikkens 
opbygning, sproglige stil og argumentation. 

 

Karakteren 12 (besvarelsen findes i bilag 7) 

Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

Bedømmelse 
Eksaminandens kronik demonstrerer allerede fra begyndelsen, at der er tale om en 
velovervejet og genrebevidst formidling. Kronikkens nøgternt konstaterende overskrift, 
”Fremtidens kultur stagnerer”, ville næppe have gennemslagskraft i en sensationsbåren 
tabloidavis, men er netop meget velvalgt i forhold til den intenderede målgruppe, dvs. 
Politikens særligt kulturinteresserede læsere. En egentlig argumentation for det heri 
indlejrede hovedsynspunkt – at piratkopiering er udtryk for et moralsk forfald, som 
medfører et kulturelt og i sidste instans et samfundsmæssigt forfald – sker ganske vist ret 
sent i kronikken (side 2, spalte 2). Eksaminanden præsenterer imidlertid allerede i de to 
indledende afsnit meget præcist sin opfattelse af hovedproblemet (”kulturen er i fare”) 
og de konkrete følgevirkninger (”en indskrænkelse af privatlivet er en nødvendighed, 
hvis ikke danskernes moral øges”). Fokusset og den klare linje i sagsfremstillingen 
fastholdes desuden med stor sikkerhed igennem hele kronikkens hoveddel, hvori 
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eksaminanden opsummerende påpeger, at hovedproblemet ”ligger i forbrugerens moral – 
eller mangel på samme”. Kronikken afrundes herefter elegant med en perspektiverende 
sammenligning med kunstens betydning for indførelsen af ”kvinders rettigheder og 
pornografiens lovliggørelse”, der således på én gang styrker den gennemgående 
argumentation og udvider perspektivet på relationen mellem kunst, kunstnere og 
samfund til at handle om andet og mere end piratkopiering.  

I sin vinkling af emnet piratkopiering er eksaminanden fortrinsvis inspireret af tekst 2 
(”Unge er flittige ved kopitasterne”) og tekst 3 (”Det er uacceptabelt at snyde sin nabo”), 
men det indebærer ikke, at eksaminanden på nogen måde lægger sig for tæt op ad 
tekstforlægget. Tekst 2 anvendes primært som indirekte støtte for karakteristikken af den 
unge generations respektløse indstilling til ophavsret og originalitet (Susan D. Blum), 
men også som grundlag for eksaminandens refleksioner over den generelle opfattelse af, 
at der er forskel på fysiske og digitale kulturprodukter (Sarah Brookover). Fra tekst 3 
hentes på mere direkte vis pointen om, at det er internettets anonymisering af kunstneren 
og den hertil knyttede opfattelse af, at alt er gratis, der er årsag til, at piratkopiering 
opfattes som den mest tilgivelige form for fifleri (Johannes Andersen), men det er stadig 
eksaminanden selv, der på en engageret og reflekteret måde ansporer sine læsere til at 
ændre denne opfattelse ved at påpege en række af piratkopieringens negative 
følgevirkninger.  

I den tilhørende refleksionstekst demonstrerer eksaminanden ligeledes et højt fagligt 
niveau. Her er der ikke blot tale om en opremsning af, hvilke formidlingsmæssige valg, 
der er truffet, men også en gennemtænkt refleksion over hvorfor og hvordan disse valg 
får betydning i forhold til målgruppe, opbygning, argumentation samt sproglig stil.  

Eksaminanden besvarer således de væsentligste aspekter af den stillede opgave med 
fremragende anvendelse af danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder med kun 
få uvæsentlige mangler. Der optræder således enkelte syntaksfejl og stavefejl i 
besvarelsen, som dog rigeligt opvejes af et generelt veludviklet ordforråd og en solid 
sprogbehandling. Desuden kan man på indholdssiden anfægte, at eksaminanden i en 
enkelt sætning sammenligner udsigten til kulturel stagnation med et samfundsmæssigt 
tilbagefald til 1800-tallet. Også her er der dog tale om en uvæsentlig fejl, idet den klart 
overskygges af en ellers velargumenteret og veldisponeret besvarelse. Desuden vidner 
den selvstændige anvendelse af opgavesættets tekster og eksaminandens egen viden om, 
at besvarelsen befinder sig på et højt abstraktionsniveau.  
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Karakteren 7 (besvarelsen findes i bilag 8) 

Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med 
en del mangler.  

Bedømmelse 
Med overskriften ”Hvor går grænsen?” og den tilhørende manchet med en række 
læserhenvendte spørgsmål demonstrerer eksaminanden en rimelig forståelse af den 
genrebestemte formidlingssituation. Det står desuden fra begyndelsen klart, at det er 
afsøgningen af grænsen mellem accepterede og ikke-accepterede lovovertrædelser, der 
danner grundlag for eksaminandens vinkling af emnet, ”Hverdagens almindelige snyd”. 
Dog introducerer manchetten kun læseren for den ene af kronikkens to cases, nemlig sort 
arbejde, og ”glemmer” de internetbaserede lovovertrædelser.  

Brugen af de tre mellemrubrikker vidner om, at eksaminanden både er god til at 
strukturere sin besvarelse og til at synliggøre strukturen over for den intenderede læser: 
En indledning, der lægger sig i naturlig forlængelse af manchetten, følges op af en case 
om, at ”Den digitale teknologi fører os i den gale retning”, hvorefter fremstillingen 
bevæger sig fra det konkrete niveau til et mere abstrakt niveau (”Hvornår er man en 
forbryder?”). Herefter vender eksaminanden tilbage til det konkrete niveau med en ny 
case (”Er sort arbejde grænsen?”), hvorefter kronikken afrundes med en form for 
konklusion.  

Til sin vinkling af emnet benytter eksaminanden en række aspekter fra tekst 1 (”En 
forbryder er ikke en forbryder”), tekst 2 (”Unge er flittige ved kopitasterne”) og tekst 3 
(”Det er uacceptabelt at snyde sin nabo”). Eksaminanden demonstrerer derigennem en 
god evne til at analysere sig frem til relevante pointer i tekstforlægget, men viser også 
visse mangler i forhold til i tilstrækkelig grad at kunne læse på tværs af teksterne og 
anvende den indhentede viden på selvstændig vis i kronikken. I flere passager lægger 
eksaminanden sig således både sprogligt og indholdsmæssigt lidt for tæt op ad de 
anvendte tekster. Desuden inddrages der kun i begrænset omfang viden, der rækker ud 
over selve tekstforlægget.  

Eksaminandens argumentation for kronikkens hovedsynspunkt – at ingen kan sige sig fri 
for at begå noget ulovligt engang imellem – er god, men har også mangler. 
Eksaminanden støtter sig fint til Rune Lykkebergs argumenter for, at rendyrkede 
forbrydere ikke findes (tekst 1: ”En forbryder er ikke en forbryder”), og påstår så selv, 
med eksempler fra tekst 2 og tekst 3 som relevante belæg, at helt igennem lovlydige 
personer heller ikke findes. Den selvstændige argumentationsevne viser sig imidlertid at 
have sin begrænsning, når eksaminanden på side 2 formulerer sig noget uklart i sit forsøg 
på at overføre Lykkebergs skelnen mellem forbryder (moralsk) og forbrydelse (juridisk) 
til sin egen dagsorden.  
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I den tilhørende refleksionstekst demonstrerer eksaminanden en rimelig, men ikke altid 
klar og velovervejet bevidsthed om formidlingssituationen. Her er der ikke blot tale om 
en opremsning af, hvilke formidlingsmæssige valg, der er truffet, men også refleksioner 
over hvorfor. Eksaminandens evne til at reflektere over hvordan dette får betydning i 
forhold til målgruppe, opbygning og argumentation er imidlertid meget mangelfuld.  
Desuden gør eksaminanden sig ingen overvejelser omkring valget af sproglig stil.  

Sammenfattende må man konkludere, at eksaminanden besvarer flere, men ikke alle 
væsentlige aspekter af den stillede opgave med en vis sikkerhed i anvendelsen af 
danskfaglig viden og af fagets grundlæggende metoder. Besvarelsens struktur er god, og 
abstraktionsniveauet er acceptabelt. Den genrebevidste formidling er rimelig (jf. 
refleksionsteksten), men ikke altid klar og velovervejet. Skriftsproget er desuden ikke 
altid præcist i udtrykket og har flere fejl – især vedrørende stavning og tegnsætning.  

 

Karakteren 02 (besvarelsen findes i bilag 9) 

Karakteren gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  

Bedømmelse 
Det lykkes i nogen grad for eksaminanden at skrive en sammenhængende kronik. Der 
indledes med en lidt uklar formulering af hovedsynspunktet – at det ikke kan undgås, at 
alle både snyder og bliver snydt, ”fordi samfundet er som det er” – som i kronikkens 
hoveddel konkretiseres med tre eksempler: reklameretorik, plagiering i skoleopgaver og 
snyd med SU. Som afslutning på kronikken resumerer eksaminanden sit hovedsynspunkt 
og agiterer dernæst for, at der er behov for en ikke nærmere defineret ændring af 
samfundet for at komme snyderiet til livs.  

Som antydet ovenfor bærer kronikken præg af en utilstrækkelig argumentationsevne. 
Eksaminanden fremfører flere ubegrundede påstande om, at alle angiveligt både snyder 
og bliver snydt, idet der primært refereres til egne og dermed ganske private erfaringer 
med snyderiet. Eksaminanden søger kun i meget begrænset omfang belæg i 
opgavesættets tekster.  

Eksaminanden fremdrager relevante aspekter fra tekst 2 og tekst 3, men det sker kun i 
form af et citat fra hver tekst. Brugen af citatet fra tekst 3 er acceptabel i den forstand, at 
det er eksaminanden selv, der knytter tekstens omtale af socialt bedrageri sammen med 
SU-snyderi. Anvendelsen af citatet fra tekst 2 er derimod noget usikker og medfører kun 
en række banale og delvist misforståede betragtninger over, hvorfor kildeangivelser er 
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vigtige i skoleopgaver. I det hele taget bærer besvarelsen præg af et kun netop 
acceptabelt abstraktionsniveau. 

I den tilhørende refleksionstekst demonstrerer eksaminanden en nogenlunde acceptabel 
bevidsthed om formidlingssituationen. Her er der primært tale om en opremsning af, 
hvilke formidlingsmæssige valg, der er truffet, idet refleksionerne over hvorfor disse valg 
er truffet er temmelig overfladiske. Eksaminandens refleksion over hvordan dette får 
betydning i forhold til målgruppe, opbygning og argumentation er stort set fraværende. 
Desuden angiver eksaminanden slet ikke, hvilken avis kronikken er tiltænkt.  

Sammenfattende må man konkludere, at kun få aspekter af den stillede opgave besvares, 
og at anvendelsen af danskfaglig viden og af fagets grundlæggende metoder er meget 
mangelfuld. Besvarelsens struktur er acceptabel, men argumentationsevnen er 
utilstrækkelig. Den genrebevidste formidlingsevne er acceptabel i minimal grad, idet der 
er afgørende mangler. Skriftsproget er desuden upræcist og behæftet med mange 
grammatiske fejl.  
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Bilag 1  Analyse og fortolkning til 12 

  

Shit – hvor er mit holdepunkt? 

Unges behov for at blive set og hørt er større end nogensinde før. Vi taler her om de ”15 minutters 

berømmelse”, og mange unge er villige til at sætte deres privatliv og personlighed på spil. I 

kronikken, som er bragt i Politiken d. 6. november 2010, fortæller Sigurd Hartkorn Plaetner, at han 

ikke har fundet frem til sine 15 minutter i rampelyset i en alder af 20 – endnu.  

Sigurd Hartkorn Plaetner (herefter SHP) er en typisk ung mand, som ikke har fundet sin mening 

med livet endnu. Han bliver konstant mindet om i diverse tv-programmer, at han skal huske at 

”deltage i ”Paradise Hotel”, lave en tarvelig CD, blive partypromotor og DJ, sige noget ubegavet i 

tv og opføre sig som en idiot i byen – helst nøgen” (side 6, l. 100)  

Tekstens ydre komposition er vigtig, da kronikken er bragt i en avis. Det er den, der skal fange 

læserens interesse, og til dette har SHP brugt en fængende overskrift samt et stort billede af en 

fødselsdagskage med tallene ”21”. Dette indikerer, at han muligvis har fødselsdag. Dette appellerer 

til læserens patos. SHP bruger også et billede af sig selv, som giver artiklen et personligt præg. Her 

kan man se hvilken type mand kronikkens forfatter er.  

Overskriften: ”Shit – hvor er mit holdepunkt” er meget fængende. Den signalerer både til de unge 

læsere (jf. ”Shit”) men også ældre mennesker, der er usikre på den unge generation. Mange unge 

mennesker ved ikke hvad de står for, samt hvad deres mål er med deres liv. Derfor tiltrækker denne 

overskrift deres opmærksomhed, da de kan se en kontekst imellem overskriften og deres private liv. 

SHP bruger kapitalære bogstaver, når der sker et nyt afsnit. Dette medvirker til, at man lægger 

mærke til overgangen mellem to afsnit. 

Tekstens indre komposition starter med en sjov og sjofel sammenligning mellem sex og livet. Dette 

er en typisk introduktion for argumentationsanalysen, hvorved forfatteren udleder iagttagelser og i 

dette tilfælde erfaringer. Sex sælger, og dette udnytter SHP da denne sammenligning lynhurtigt 

fanger læseren, og SHP har nu læserens fulde opmærksomhed. Når læseren er blevet grebet af 

teksten, begynder kronikkens alvor og egentlige mening at tage form. SHP beskriver sin 

livssituation og sit syn på Danmarksbilledet, som det ser ud i dag. Han beskriver sine synspunkter 

og holdninger med et retorisk velformulerende sprog, som har korrekthed og kortfattethed. Dette 

ses bl.a. på side 5, linje 66, hvor han viser sit ordforråd, og han viser, at han følger med i samfundet 

(etosappel).  

SHP opbygger mere og mere troværdighed i løbet af kronikken. Hans velformulerende og 

velvidende sprog gør, at hans etos stiger, og dette gør, at det bliver nemmere for ham at bruge og 
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overbevise læseren. SHP bruger mest patos og etos, som bevirker, at man får følelserne over på 

hans side, samt han virker som en troværdig person.  

Patos appellerer til læserens følelser, og dette bruger SHP bl.a. til hans historie om den hjemløse 

kvinde, som dukkede op i S-toget. Da en 65-årige mand bad hende om at ”pille af”, hvor den 

hjemløse kun søgte et smil, sætter det følelserne i gang hos SHP, som dermed videregiver det til 

læseren. Man får medlidenhed med den stakkels kvinde, da et smil ikke koster noget for den 65-

årige, men som har høj værdi hos den stakkels hjemløse kvinde.  

Et andet eksempel på en patosreference er historien om Kristian Jensen og hans medvirken i TV2’s 

danseprogram ”Vild med Dans”. Kristian Jensen fra partiet Venstre dansede ikke sin tango til 

dommernes og seernes smag, og han blev dermed sendt ud af ”Vild med Dans”. Dette var en stor 

byrde for ”Venstres kronprins” (s. 8, l.293), som SHP udtaler, og Kristian Jensen brød ud i gråd. 

SHP syntes det er opsigtsvækkende, at det hverken var finanskrisen, faldne danske soldater eller 

den humanitære krise i Somalia, som fik Venstres dansemus til at græde, men derimod den talent– 

og temperamentsløse tango, der fik Kristian Jensen til at bukke under. Dette taler klart til 

patosappellen, da det er brugen af fortællinger der appellerer til modtagerens følelser samt sproglige 

billeder.   

Kronikken er blevet bragt i Politiken, der som udgangspunkt begår sig i den københavnske del af 

Danmark. Det er en omnibusavis, der dækker det hele, hvori det er en fordel at have meget 

baggrundsviden for at følge med. Denne kronik er heller ikke en undtagelse. I kronikken bliver der 

oplyst et par ungdomsserier som ”Paradise Hotel” og ”De unge mødre”, samt andre folkekære 

mennesker og tv-programmer som ”Sidney Lee”, ”Vild med Dans” og ”Go’ Morgen Danmark”. 

Teksten og hele dens betydning giver et langt bedre indblik, hvis man fulgte med og heppede på 

Kristian Jensen (V) fredag efter fredag i ”Vild med Dans”. Et eksempel på det er vigtigt at kende 

baggrundsviden, er da SHP bruger en tese omkring Sidney Lee. Kronikkens forfatter fortæller, at 

”Sidney Lee er et produkt af manglende kvalitet i dansk fjernsyn”(s. 6, l. 70). Han argumenterer dog 

ikke for det ved eksempler, men herved afhænger påstanden af, at læseren kender Danmarks tv-

stjerne Sidney Lee, og de ligeledes har den holdning.  

SHP bruger en analogi omkring hans oplevelse med den 65 årige mand i S-toget. Vores 

hovedperson, SHP, bliver kaldt ”ubehøvlet ungdom”, og som forsvarsmekanisme tænker SHP et 

citat fra Sokrates, da han levede ca. 400 år før Kristi fødsel. Denne virkning betyder, at der drages 

en eksplicit parallel mellem de unges vaner nu til dags og de unge da Sokrates levede for 2400 år 
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siden, som fremhæver, at der faktisk ikke er nogen forskel. Det fremmer og understøtter 

argumentationen og forståelsen. Han bruger også en ekspressiv funktion, hvoraf man kan se, at han 

udtrykker følelser, tanker og holdninger. Dette kan ses på side 9 linje 403. Der udtrykker han sine 

meninger og følelser omkring mediers virkning, S-toget’s sure kunder og politikernes holdning til 

de unge og deres uddannelser, imens de selv har travlt med at danse efter Danmarks stemmer på 

TV2’s hovedkarter, Kvægtorvet i Odense. Dette har af virkning, at man lever sig mere ind i teksten, 

og man bliver slugt af hans patos. Man kan finde en referentiel funktion i form af hans skabelse af 

billeder af virkelighed, som han refererer til i sine historier omkring hændelsen i S-toget, og når han 

”googler” på Google Earth. Det er noget vi som læsere kan relatere til.  

SHP påpeger i starten af sin kronik, at han ønsker at være en af de ”heldige” unge, som lever og 

ånder for kameraet. Jeg mener dog, at dette er et ironisk træk, da han i slutningen håber, at 

medierne, politikerne og andre vil stoppe med at dyrke dumhed og ligegyldighed. Han mener i 

stedet, at man skal beundre danske borgere, der faktisk gør en forskel som Abde fra Århus. Han 

tager ned til Uganda for at bygge brønde, og han er derved med til at gøre en forskel for de indfødte. 

SHP bruger gentagelser omkring sine underbukser med løst elastik. Dette fremhæver, at det er nogle 

vigtige underbukser, og han virkelig ærgrer sig over, at han har glemt at vaske dem.   

I opgavesættets tekst ”Er unge virkelig så dumme?” (tekst 3) ringer Kenneth Lund og Mette Albæk 

rundt til eksperter i Danmark for at finde ud af, om danske unge virkelig er så unge, som de bliver 

fremstillet i de danske medier. Herved vægter de argumenterne med logos ved at bruge 

ekspertudsagn, som samfundsfagsdebattør, sociolog og programdirektør fra TV3. 

Programdirektøren Pil Gundelach Brandstrup mener dog ikke, i forhold til SHP og de andre 

eksperter i artiklen, at de mange TV-programmer på TV3 viser et negativt uddrag af danskernes 

næste generation. Hun tilføjer, at hun ikke mener deres ”sex og hor” sælger, men hvorfor blev 

TV2’s program ”Inge kære mor” ikke et hit? Det handlede omkring unges mulighed for at være væk 

hjemmefra og prøve at leve uden familien, som Pil Gundelach Brandstrup mener, er emnet der får 

fjernsynene tændt i de små teenageværelser, når de skal se ”Sommer i Sunny Beach’s”. (side 15 l. 

205)  

Malene Lei Raben forklarer i hendes klumme ”Skal ungdommen absolut foregå i en brandert?” 

(tekst 4) i Politiken, at hendes bedste våben er hendes hukommelse. Hun fortæller omkring hendes 

og sine forældres baggrund, og hun fortæller hele hendes livshistorie mht. alkohol. Hendes liv har 

næsten været det liv, som SHP ønsker i starten af hans kronik. Det er livet i overhalingsbanen hvor 
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størstedelen af tiden foregår i fuld tilstand, og man derved nemmere bliver set og hørt. Malene Lei 

Raben’s livshistorie giver hende etos. Hendes sprog er godt formuleret, men det er dog ikke skrevet 

samme velformulerende grad, som SHP har formået. Hun er kommet ud af livet med alkohol, og nu 

har hun en masse livserfaring, som hendes datter aldrig får liv til at få, hvis det står til hende. Hun 

siger ”Mine børn får ikke lov til at drikke så voldsomt som jeg” (s. 17 l. 198). Som læser bliver min 

patos rørt, og jeg føler, at det er utroligt egoistisk at frabede hendes datter om at drikke i de 

mængder. Det lød til det gik for sig men som et gammelt ordsprog siger, så ”lærer man af sine fejl”, 

ligesom ”det der ikke dræber dig, gør dig kun stærkere”. Man skal ud at leve sit eget liv, skabe sine 

egne succeser og prøve sine egne fejl. Om fejlen er, at man er for fuld, for dum til at danse i næste 

sæson af ”Vild med Dans” – eller begge dele på samme tid – så er man bare blevet det klogere. Så 

kan man altid selv efter 15 år fraråde lille sønnike med løftet pegefinger: ”Du skal ikke blive som 

mig - det må du aldrig gøre!”. 
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Analyse og fortolkning af ”Shit - hvor er mit holdepunkt" 
Opgaven starter med at beskrive tekstens opbygning. De efterfølgende afsnit efter 

’Analyse af tekstens opbygning', er 'Sproglig stil' og 'Argumentationsform'. Til sidst 

vil der blive perspektiveret til teksten 'Se mig, hør mig, ros mig - eller jeg skrider'. 

 
 

Analyse af tekstens opbygning 
 

"Det er ikke let at blive 21, når man ikke er blevet realitystjerne, rig eller har fundet me- 
 

ningen med livet- endnu", sådan lyder rubrikken i kronikken- udgivet den 6. november 
 

2010- i Politiken skrevet af kronikøren, Siguard Hartkorn Plaetner. 
 

l dette afsnit vil jeg redegøre for tekstens opbygning, herunder vil hver enkelt  afsnit i 

teksten blive tildelt en overskrift. 

Teksten kan opdele i følgende afsnit: 
 

Første afsnit går fra linie 1-93. Med den selvangivet overskrift 'Første gang'. Afsnittet 

starter med at kronikøren sammenligner livet med at have sex for første gang, idet man i 

begyndelsen ikke helt ved hvad man skal gøre, og er usikker på om man gør noget for- 

kert. Herefter handler  afsnittet  om, at så snart man er sprunget  ud idet, og kommer i 

gang, er det egentlig  meget  let - at have samleje med en anden person. Kronikøren 

kommer erkender  efter  ovenstående, at han ikke ved noget med livet. Halvvejs inde i 

afsnittet konstaterer han, at det er en "alvorlig sag at der er gået et endnu et år, uden at" 

han "er blevet realitystjerne", og har fundet sin niche, drømmestudie og meningen med 

livet. Efterfølgende konstaterer han, at "hvis jeg kender Politikens segment ret" vil 

"mindst en 35-årig" "tænke: slap af Sigurd" "du skal bare nyde din ungdom". Men mod- 

argumenterer dette ved, at sige "Jeg er et produkt af min tid". Til sidst beskriver han på- 

virkningerne udefra (reklamer, politikere, tv-programmer osv.) og at de fortæller ham, at 

han skal 'bedst til alt' m.m.. Modargumentet til dette, baseret på baggrund af de få 

idealer\ som han ikke opfylder angivet af de før nævnte medier. Dette gør skribenten i 

et stadie af dårligt "humør over at fylde 21 i morgen". 

 
 

Næste afsnit tager begyndelse fra linie 93 og ender i linie 121. Med den selvvalgte over- 

skrift 'Virkeligheden'. Dette afsnit begynder konstateringen "DET HANDLER om at blive til 
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noget".  Herefter beskrives unges deltagelse i diverse arrangementer såsom 'Paradise 

Hotel' m.m., som "håbløs" af skribentens konstatering, at der altid vil "være en bred 

skare gamle tosser", "der vil fortælle mig, at min generation er håbløs". l afsnittet frem- 

går også tankegangen, at "det er ikke let at blive 21, når man ikke er blevet realitystjer- 

ne, rig eller har fundet meningen med livet endnu", 

 
 

Tredje afsnit dækker fra linie 153 til 186 med den selvangivet overskrift: 'Faktum'.  Af- 

snittet omhandler en konflikt/hændelse imellem kronikøren, en cirka 65-årig mand og en 

hjemløs kvinde. Denne hændelse ender med, at manden udmelder "ubehøvlede 

ungdom". Herefter skriver skribenten direkte til manden, som citeres fra en udtalelse 2 af 

Sokrates (ca. 400 år før Kristi fødsel)". Til sidst i afsnittet udmelder/argumenterer 

skribenten, at "Det er ikke uden grund, at vi bliver kaldt den ældre generations dårlige 

sam- vittighed. Vi er et produkt af det, som l har opdraget os til". 

 
 

Begyndelsen på det fjerde afsnit går fra linie 187-247, hvis selvnævnte overskrift  lyder 

således 'Evolutionsbiologisk  sammenhæng'. l dette afsnit beskrives, at nogen gange er 

presset for stort, "resultaterne for små, forventningerne for høje og tålmodigheden  for 

lav" mht. til at komme videre i uddannelsessystemet- kronikøren selv: Universitet i 

stedet for at vente endnu et år". Til sidst i afsnittet udmelder han, at det ikke gør nogen 

forskel ”i evolutionsbiologisk sammenhæng, er et år til eller fra" ligegyldigt. 

 

 
1 Idealer: "klog,  højt uddannet,  innovativ, økologisk, sund succesfuld, smuk velduftende, rig, røgfri, bedst til alt, 

slank og lykkelig" linie 74-78. 
2  "Vore dages ungdom  elsker luksus. Den har dårlige manerer,  foragter autoritet, har ingen respekt for ældre 
mennesker og snakker,  når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i  et værelse. 
De modsiger deres forældre, skryder op i selskabet, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og 
tyranniserer lærerne" linie 154-167. 
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Herefter starter næste afsnit på linie 248, som slutter på linie 312. Den selvangivet over- 

skrift fremgår således: 'Shit'. Denne titel er valgt på grund af kronikørens ordvalg 'Shit' i 

kronikkens titel, ’Shit - hvor er mit  holdepunkt?’ samt i dette  afsnit på linie 309. Grun- 

Den til at  hans  ordvalg,  er  baseret  på  'Venstres  kronprins'  Kristian Jensen 3   opfør- 
 

sel/"græd  som aldrig før" da han blev stemt ud fra 'Vild med dans'. Det undre skriben- 

ten, at han Kristian Jensen ikke havde grædt som aldrig før over "finanskrisen, faldne 

danske soldater, den humanitære  krise i Somalia eller de systematiske voldtægter  i DR 

Congo". 

 
 

Det næstsidste afsnit tager start i linie 313 og ender i linie 369. Titlen på dette afsnit, er 

"Nutid versus fortid". Kort beskrevet omhandler dette afsnit, at tiderne har ændret sig. 

Og om hvilken konsekvens der kommer af, "at der ikke opmuntres til og forventes, at vi 

gør noget godt for andre end os selv". Kronikøren afslutter med, at konsekvensen kunne 

være, "at et folketingsvalg anno 2050 vil kunne bestå af en gøglerkonkurrence, hvor 

den, der kan rykke flest vodkashots, smide mest tøj, tage flest armbøjninger og fortælle 

den bedste jødejoke, vil få flest sms-stemmer og dermed indtage regeringssædet". 

 
 

Sidste afsnit går fra linie 370, og slutter på linie 435. Dette afsnit har fået titlen, 'Realite- 

ten'. Dette sidste afsnit omhandler skribentens ønske/håb om, at "medier, politikere og 

andre snart vil holde op med denne fuldstændig blinde dyrkelse af dumhed". Og at skri- 

benten selv vil forvente mere af ham selv og den nye generation,"end medier og politi- 

kere er i stand til". 

 
 

l det næste afsnit vil den sproglige stil blive beskrevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Gruppeformand for det ene af landets regeringspartier, og forhenværende skatteminister. 
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Sproglig stil 

 
Den sproglige stil som bliver anvendt er moderne  og ærlig, f.eks. "lmorgen  tidlig opda- 

ger jeg, at jeg har glemt at vaske de hvide underbukser", linie 36-38. Endnu et eksempel 

hertil er,"Sandheden er, at jeg ikke ved noget som helst om ovenstående. Altså ikke det 

med den første gang,men det med livet", linie 28-32. Og "Men hvad ved jeg?", linie 310 

Der anvendes lange sætninger, som både er dækkende, fangende samt humoristisk til at 

påvise ungdommeligheden: "alvorlig sag, at der er gået et endnu et år, uden at jeg er 

blevet realitystjerne, har fundet  min niche, mit  drømmestudie, meningen med livet og 

den jakke, der blev væk i fjor", linie 49-55. Endnu et eksempel hertillyder som således: 

"Jeg får konstant at vide, at jeg skal være klog, højt uddannet, innovativ, økologisk, sund 

succesfuld, smuk velduftende, rig, røgfri, bedst til alt, slank og lykkelig. Det siger politi- 

kerne, reklamerne, idolerne, tv-programmerne, økonomerne, livsstilseksperterne og alle 

de nyreligiøse selvrealiseringspsykopater", linie 72-84 

Der anvendes også indirekte metode til at fortælle, om unges fremvisning/deltagelse på 

diverse tv-programmer o. lign 4,  at være "håbløs", linie 121. Dette kan fremstå som den 

ældregenerations opfattelse af unge. Men skribenten modargumentere/forklarer at dette  

er bl.a. på baggrund af de forventninger  der stilles til den nye generation.  På 

grund af dette fremgår konstateringen - som også er rubrikken: Det er ikke let at blive 
 

21, når man ikke er blevet realitystjerne, rig eller har fundet meningen med livet end- 

nu". Ved et nyt afsnit anvender kronikøren stor skrift, f.eks. "DET HANDLER om at blive 

til noget", linie 93-95. Derudover anvender han også nutid: "men  du får ikke mine pen- 

ge,bare fordi du ikke kan finde ud af tjene dine egne", linie 136-138. Der bliver også delt 

skribentens tanker/spørgsmål, f.eks., "ER DET bare mig, der er ung og naiv, eller var tin- 

gene ikke lidt anderledes før i tiden?", linie 313-316. 

 
 

l det næste vil argumentationsformen blive beskrevet, men der benævnes også den 

sproglige brug. 

 
 

4  'Paradise Hotel', lave en tarvelig cd,blive partypromoter og dj, sige noget ubegavet i tv og opføre  mig 
som en idiot i byen", linie 101-105 



Bilag 2                                      Analyse og fortolkning til 7 

 

 
Argumentationsform 

 
Argumentation i følgende uddrag fra kronikken, anvender tv-kendte til at modargumen- 

tere: "Men at kalde mig afslappet vil svare til at kalde en giraf for velproportioneret, lige 

såvel som Sidney Lee er et produkt af manglende kvalitet i dansk fjernsyn", linie 66-72 

Tilføjer filosoffer til modargumentation: Sokrates tale - se fodnote nr. 2 på forrige side - 

"Det er ikke uden grund, at vi bliver kaldt den ældre generations dårlige samvittighed. Vi 

er et produkt af det, som l har opdraget os til", linie 182-186. Han anvender biologiske 

begreber: "evolutionsbiologisk sammenhæng, er et år til eller fra lige så ligegyldigt som 

det journalistiske indhold i 'Go' Morgen Danmark", linie 239-243. De to ovenstående 

benævnelser, giver troværdighed og gyldighed/validativ for hans meninger. 

Ligeledes anvender han andre danskkendte politikere: "JEG TILHØRER en generation, 

hvor opstillingen af forbilleder og idoler tager lige så lidt hensyn til kompetencer  og be- 

undringsværdige  bedrifter, som Lene Espersens rejsevaner tager hensyn til god timing" 

linie, 248-255 

"Jeg ved det selvfølgelig ikke, men man frygter da, at et folketingsvalg anno 2050 vil 

kunne bestå af en gøglerkonkurrence, hvor den, der kan rykke flest vodkashots, smide 

mest tøj, tage flest armbøjninger og fortælle den bedste jødejoke, vil få flest sms- 

stemmer og dermed indtage regeringssædet" 

 
 

Perspektivering 
 

Teksten som i denne sammenhæng vil anvendes blev indledningsvis nævnt: 'Se mig, hør 

mig, ros mig - eller jeg skrider', artikel i Aahus Stiftstidende, 1. august 2010 af Pia Rich- 

ter. 

Denne tekst beskriver den nye generation, popstars-generationen. For denne generati- 

on handler uddannelsesvalget mere om at skabe sig en identitet end om fag, hvilket 

hænger meget sammen med i den tidligere tekst. Denne bliver dog omtalt på anden 

måde, nemlig  i evolutionsbiologiske sammenhænge.  Udgangspunktet i den tidligere 

tekst, som var" Det er ikke let at blive 21, når man ikke er blevet realitystjerne, rig eller 

har fundet meningen med livet- endnu", kommer til udtryk i denne tekst, hvor unge ser 
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tv-serier som 'Skadestuen', og vil være kirurg - med andre ord går efter 'stjernene'. l 

teksten tidligere vil skribenten ønske/håb om selv at forvente mere af ham selv og den 

nye generation, "end medier og politikere  er i stand til". På samme måde kommer det til 

udtryk i denne tekst, hvor der nævnes følgende: "Mange knokler målrettet af sted". 

Men samtidig nævnes i denne tekst, at "Det er unge, der er vokset op med en uendelig 

række af tv-programmer, der har fortalt dem, at alle kan blive stjerner. Samtidig har de- 

res forældre rost dem ukritisk". Dette kan komme til sammenligning med tidligere tekst, 

hvor dette nævnes: "Det  er ikke uden grund, at vi bliver kaldt  den ældre generations 

dårlige samvittighed. Vi er et produkt af det, som I har opdraget os til".  Begge tekster har 

ligeledes det tilfældes, at de i denne tekst vil "ses og roses og mærke sig selv i det, de 

gør, ellers zapper de hurtigt videre til noget andet". Og kommer til udtryk i den første tekst 

som: "Men hvad er konsekvensen af, at der ikke opmuntres til og forventes, at vi gør 

noget godt for andre end os selv". Afslutningsvis slutter begge tekster på næsten 

samme princip. Tidligere nævnt i dette afsnit, vil skribenten ønske/håb om selv at for- 

vente mere af ham selv og den nye generation, "end medier og politikere er i stand til". 

På samme måde kommer det til udtryk i denne, hvor "hvis forældregenerationen kan 

frigøre sig af egne – forældede – referencerammer, kan det være, de unge vil komme til 

at virke anderledes tiltalende". 
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Shit- hvor er mit holdepunkt? 
 

 
Denne Kronik er skrevet i Politiken d. 6. november 2010 og er skrevet af en ung fyr ved navn Sigurd 

Hartkorn Plaetner på 20 år. Teksten handler om de stigende krav til ungdommen. Hvordan flere 

unge ser mulighederne for at nå deres drømme på en let måde, og at nogle vælger at gå den vej, i 

stedet for at læse videre, og få en god uddannelse. Men han fortæller også, hvordan de ældres syn 

på de unge, bliver værre og værre. Hvordan de ældre bliver mere og mere grove, og får mere 

attitude, både overfor de unge men også overfor deres egen generation. 

 
Ungdommen i dag bliver kastet ud i en masse uddannelser, en masse svære valg og uden lige så 

stor mulighed for, at få et job både under uddannelse, imellem to uddannelser eller efter deres 

uddannelse. Det skræmmer mange unge og gør derfor også drømmene svære at nå. 

 
Hvis man hører den ældre generation snakke om nutidens ungdom, er det tit ikke særlig pænt. Vi er 

for dovne, ikke kloge nok og har nogle urealistiske drømme. Vi er ubehøvlede, rejser os ikke 

længere for de ældre og snakker egentlig heller ikke særlig pænt, hverken til dem, eller til hinanden. 

Men vi er som vi er blevet opdraget. Det er meget forskelligt hvordan børn og unge bliver opdraget 

og hvor deres grænser går. Nogle forældre er mere eller mindre ligeglade med hvad deres børn 

laver, og tænker, at de vel godt kan tænke selv, mens andre forældre har svært ved, at overtale sig 

selv til, at skubbe deres unger ud af reden, selvom de er gamle nok til at kunne have fløjet selv i 

mange år. 

 
 

Man lægger et stort pres på de unge, når det kommer til uddannelser. Det er vigtigt at have en 

uddannelse og vigtigt at have noget at falde tilbage på. Men nogle unge har samtidig en masse 

udgifter, selvom de er i gang med en uddannelse. Når man er fyldt 18 år er man berettiget til at få 

SU, også selvom man ikke er flyttet hjemmefra. Nu kalder de det for cafepenge, men glemmer, at 

selvom du bor hjemme kan du stadigvæk godt have udgifter. Mange hjemmeboende har også 

arbejde ved siden af, for at have råd til de ting som SU'en ikke dækker. De snakker om at fjerne de 

hjemmeboendes SU, og det har fået mange til at føle en slags panik, for hvordan skal du nu kunne 

nå det hele og få det hele til at løbe rundt. Endnu engang lægger man pres på de unge, et pres som 

de slet ikke behøver. 
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Det er også blevet vigtigere for de unge, at blive set og hørt. Enten at komme ud med nogle 

meninger og holdninger i aviser og blade, at fortælle en forfærdelig historie fra deres liv eller at 

komme i fjernsynet og udstille sig selv. Men med de krav folk er begyndt at sætte til ungdommen, 

er det klart det virker indbydende, det er hurtigt, det er nemt og man bliver kendt og hørt uden at 

skulle læse og studere sig til det. Vi har jo set hvordan det ender, den person der kan sige de 

dummeste ting og udstille sig selv mest, får en masse tilbud om at blive sangstjerne, model og 

mange flere ting. Det virker som den nemmeste udvej, som at hoppe over der, hvor man kun lige 

kan få sin lille fine numse med, uden at hænge fast på vejen over, fordi man måske er en lille 

smule tung bagtil og ikke helt har konditionen til at skulle tage det tilløb, der skulle til. 
 
 

Som Sigurd så fint sige, så handler det om at blive rig og berømt, succesfuld og beundret. Men som 

ung virker det som om vejen dertil at snøvlet, hullet og uendelig lang, hvis du bare sidder på 

skolebænken. Så hvorfor ikke bare tage den lette udvej? Man slipper for at kæmpe så meget og 

man slipper for at skulle kæmpe for at blive noget, som andre har sat i hovedet på en. 

 
Han fortæller også, at selvom de ældre kan blive ved med at sige, at det er ungdommen der er 

noget galt med, så er det tit dem, som kan være de mest modbydelige mennesker. Han fortæller 

om sin oplevelse i S-toget og hvordan den ældre herre reagerede da en hjemløs kvinde kom 

igennem toget, i håb om at sælge de blade, som giver hende lidt penge på lommen. Men her var 

det den ældre herre, som på en eller anden sær måde, faktisk var nedladende, og da han fik et 

svar tilbage som ikke passede ham, blev den hjemløse bedt om at pille af. Så det kan godt være vi 

ikke er de gudebørn som ens bedsteforældre altid snakker om de var. Dengang hvor der kun 

fandtes grusveje ved deres boliger og hvor der hverken var vold eller tyverier.  Men som han også 

skriver, så er det måske bare fordi han er blevet de år ældre, og måske ikke helt kan følge med i 

samfundets udvikling, og det kan på nogen punkter, måske også være en skræmmende ting for 

den ældre generation, ligesom kravene til ungdommen kan skræmme de unge. 

 
For at forholde sig til de unges trang til en identitet har jeg valgt en artikel fra Aarhus Stiftstidende 

som blev skrevet d. 1. august 2010 med overskriften, Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg skrider. 

Endnu engang er det kravet til de unge, som får dem til at søge opmærksomhed og prøver, at 

skabe sig en identitet. Som om det er vigtigere for dem at blive husket, end det er for dem at tage 

en uddannelse. Denne tekst handler blandt andet om, at det er de børn som er blevet rost af 
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forældrene fra de var helt små, som søger den opmærksomhed og virkelig selv tror på, at de kan 

blive den næste store stjerne i verden. At det ikke bare er nok med at få drømmeuddannelsen, men 

også er blive den bedst til det, sådan som de har set i fjernsynet og diverse serier. Endnu engang er 

kravene ud over det sædvanlige. Men hvis forældrene hele livet fortæller en man er den bedste og 

at man kan en helt masse, som måske ikke er tilfældet, så vil man automatisk prøve at leve op til de 

syn, der er på en og de forventninger der er fra familie og måske også fra omgangskredsen. 

 
Som Sigurd også skrev i sin tekst, så er ungdommen i dag forelsket i luksus og tankerne om det bedste 

og det vil automatisk være det de stræber efter og sikkert også derfor kravene til sig selv og til andre 

er kommet. 

 
Konklusionen må være, at de forældre, familier og ældre som sætter forventninger, skal holde op 

med at sætte sig så høje forventninger til de unge, det klarer de unge fint selv. Grunden til i kan se 

fejlene er fordi, ier blevet ældre og ikke helt så fokuseret på succes og fremtiden. Men for de unge 

er det vigtigt, for det er det som driver dem og det der holder dem fokuseret på målet. Nogle 

vælger så dog at tage den nemme udvej, men der er også flere der kæmper for det, og det er 

vigtigt at vise dem at det er godt nok det de gør. Vise dem er deres indsats bliver værdsat. Som 

Sigurd siger, så kommer der vel et tidspunkt hvor medier, politikere og andre forhåbentligt vil holde 

op med at dyrke dumhed, ligegyldighed og store bryster og få øjnene op for, at denne generation 

kan andet. At vi skal værdsætte de mennesker der gør noget godt, folk som Abde fra Århus som 

gør noget beundringsværdigt. Men også at vi skal holde op med at skyde skarpt mod hinandens 

generationer bare fordi vi nogle gange ikke forstår hinanden. Der vil altid opstå gnidninger, for vi 

har meget at lære, og i har meget i gerne vil lære os. Men nogle gange er det måske bedst at lade 

os få de slag det kræver når vi stikker næsen for langt frem, det er også det vi lærer grænser af. Vi 

er alle mennesker og selvom vi har forskellige aldre og fra forskellige generationer, har alle på et 

eller andet tidspunkt oplevet en identitetskrise som de fleste unge også gennemgår, og det er 

måske grunden til de dumme ting vi udsætter os selv for, fordi vi ikke tænker over hvordan det vil 

følge os resten af livet. Lige nu virker det jo som en god ide og meget lettere end alt det andet. 

Giv os tid til at tage det i vores tempo, så føler vi os så ikke presset til at lave dumheder. 
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Opgave: 3 

Er unge virkelig så dumme? 

 

Stilesættet ”Ungdomsliv – forskellige bud” omhandler tekster, som giver forskellige vinkler på ungdommen 

i dag. Ungdommen er en fase, som alle må igennem – et stadie i livet, som til tider kan virke legende let, 

men også kan virke så fandens uoverskueligt. Fra barnsben lærer vi at begå os blandt andre mennesker. 

Som barn er det vores familie og nærmeste, som påvirker os med de normer og regler, som gælder inden 

for familien. Som vi vokser op, er det ikke længere kun vores forældre som har indflydelse, men alt i vores 

omgivelser.  Det er ikke længere kun ”mor og far” som betyder mest – men det at være ligesom ”de andre”. 

Netop indflydelsen fra andre sker tidligere og tidligere. Allerede i børnehaveklassen og 

skolefritidsordningerne påvirker børn hinanden med bandeord og opførsel – en opførsel som mange 

forældre taber kampen om at ændre. Som teenageårene skrider ind, ses der også en påvirkning fra 

medierne og idolisering som får større betydning i disse år. Og hvordan kan man opdrage sin dreng til ikke 

at sige fuck, når alle i Tv’et siger det? Og fortælle sin teenagepige at hun ikke skal gå med makeup, når de 

gør det i børneserier? 

Ønsket om at være ligesom andre er stort og finder sted ved alle aldre – dog er det især i ungdommen at 

dette ønske træder frem. Den første beruselse og første seksuelle kontakt med det modsatte køn er 

afgørende skridt i menneskets liv og ungdommens vej til at blive voksen.  I medierne ses dagligt 

udsendelser om unge, som også er igennem disse faser - og behandler dem med druk, hor og masser af 

kammerater, som vejen frem. Nydelse frem for alt – uden at skænke en tanke på konsekvenserne udover 

de uundgåelige tømmermænd. Men er ungdommen i virkeligheden så ”dumme” og kan alle kategoriseres 

som enten en Amalie eller en Sidney Lee?  

I teksten ”Er unge virkelig så dumme?” af Kenneth Lund og Mette Albæk, som er bragt i Politiken den 25. 

september 2010, er svaret nej: hele ungdommen kan ikke præsenteres igennem tv-programmer såsom 

”Sunny beach” eller ”Amalies Verden” mm. – men dog får fremstillingen af vores ungdomskultur 

konsekvenser for alle unge.  Især ses der en påvirkning i form af flere fordomme mod ungdommen igennem 

mediernes fremstilling, hvilket har skabt større skel mellem den yngre og ældre generation. 

Samfundsdebattør Morten Albæk mener, at man ikke kan stille medierne til ansvar for den drastiske 

forandring, der er sket i ”ungdomseliten”, da medierne blot viser hvad der giver god indtjening. Han mener 

tværtimod at forældre generationen burde tage mere ansvar og formindske de unges tilgang til 

realityshows mm og genvinde den ”fundamentale kvalitetsbevidsthed”(side 2, linje 110 – 111). Han 

argumenterer her igennem en logosappel til læseren og forældrene om at genvinde deres indflydelse på de 

unge.  Sociolog Eva Steensig mener ligesom Morten Albæk ikke, at det er mediernes skyld, at der ses et 

større skel mellem de ældre og de unge. På trods af dette siger hun om mediernes fremstilling ”Selvfølgelig 

er det ikke fyldestgørende for den danske ungdom” (side 2, linje 164 – 168) og fortæller at medierne giver 

et ”meget ensidigt og ikke særligt flatterende billede af ungdommen” (side 2, linje 162 – 164). Eva Steensig 

mener dog her, at de unge burde være bedre til at opsøge de ældre hvis de føler, at de ikke bliver forstået.  
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Men hvem skal holdes til ansvar? Hverken Morten Albæk eller Eva Steensig mener det er mediernes ansvar, 

men at vejen til bedre kommunikation skal findes ved bedre kommunikation mellem generationerne. Både 

ved bedre initiativ ved de unge og ved større ansvar for generationen imellem: forældrene. Dog må dette 

siges at være svært at opnå, da det er begge generationer som skal have et ”wakeup call” og med gensidig 

respekt lytte til hinanden mod en forståelse. Et scenarie, som mange ville ønske kunne forløbe, men som 

dog må siges at være urealistisk at forekommer ved et voksende skel og en stigende individualisering, hvor 

familiens rolle glider mere og mere i baggrunden.  

Sofie Rye, som er formand for Yngresagen, mener at medierne i høj grad har stor påvirkning på de ældres 

opfattelse af de unge – såvel som de unges egen selvopfattelse.  Hun pointerer at mediernes fremstilling af 

de unge er et stort problem, ”fordi generationerne i dag kommunikerer igennem medierne. De ældre kender 

os fra tv og vi kender dem fra tv” (side 2, linje 147 – 153). Sofie Rye mener derved, at medierne bør tage 

større ansvar for deres påvirkning. Et ansvar som programdirektør, Pil Gundelach Brandstrup, ikke vil tage. 

Pil Gundelach Brandstrup mener ikke, at programmerne viser udelukkende de ”dårlige” sider af de unge, 

men også fremstiller vigtige værdier såsom venskab, personlig udvikling og frigivelsen fra familien1.  

Dog må man her også se på kendsgerningerne. Ikke blot de ydre rammer for realityshows er blevet ændret, 

men også hvor tæt man kommer på deltagerne, hvilket viser at der har været et knæk i den pæne 

facadepræsentation af ungdommen. Joshua Meyrowitz snakker om forskellige ”stages” indenfor 

fremstilling af deltagere i programmer. Hvor man ved den ældre generation så programmer med 

mennesker med ydre konflikter og havde fokus på ydre handling, såkaldt frontstage, har vi i dag fokus på 

deltagernes indre konflikter ved backstage. Det interessante er altså ikke længere at se ”De fantastiske 

fem”, men at se hvordan en robinsondeltager kan forblive i spillet, efter at have stukket sin ven i ryggen.  

Det er de dystre sider af mennesket og bagsiden bag facaden, som giver underholdning. Ses dette med 

freudianske briller, er det altså det dystre og ubevidste – libido og thanatos – som er interessant og 

menneskets dyriske side. Et perspektiv, som ved den ældre generation slet ikke blev afbilledet offentligt og 

stadig er et tabu, som der ikke snakkes om.  

Pil Gundelach Brandstrup indikerer dog også, at underholdningsværdien i programmet tæller meget, hvis 

ikke mest i sendetiden. Morten Albæk2 kalder de udstillede unge for ”talentløse”, hvilket også understøttes 

af Pil Gundelach Brandestrup, som fortæller at underholdningsmomentet er af stor værdi og pligten til at 

underholde stor. At lave programmer om den uintelligente Amalie eller Sidney Lee giver seeren en følelse 

af overlegenhed, og programmer som ”Paradise Hotel” giver masser af anledning til fælles samtaleemner i 

vennekredsen. Foruden spændingen og intimiteten i at følge andre mennesker så nært, kan man også være 

dem overlegen, hvilket giver seeren en god følelse. ”De unge mødre” bliver ikke set pga. spænding og gode 

råd, men fordi det er sørgeligt melankolsk med et twist af sjove vendinger og sort ironi. 

Overlegenhedsteorien kan passende anvendes her, da man føler sin generation overlegen ved at seernes 

opfatter sig selv som klogere eller bedrevidende. Dette kan yderligere bekræftes af, at man fx under 

Paradise Hotel er bedrevidende, da man ser taktikker og episoder, som normalt de andre deltagere ikke 

kender til.  Morten Albæk forklarer tillige også at ”eliten” har ændret sig fra at være defineret ved politisk 

magt og ekstraordinære evner3, hvor eliten nu må siges at være faldet til almindelige unge, hvis ikke ofte i 

                                                             
1
 Tekst 3 ”Er unge virkelig så dumme?” side 3, linje 208 - 215  

2 Tekst 3 ”Er unge virkelig så dumme? side 2, linje 94-95 
3 Tekst 3 ”Er unge virkelig så dumme?” side 2, linje 95 - 100 
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den talentløse afdeling. Eliten er så at sige blevet mere håndterbar for de unge, og sætter færre krav at leve 

op til det, hvilket også tiltaler de unge, da livet her i det mindste sætter mindre krav til dem. 

De unge kan igennem de kendte, sammen blive enige om hvem der er ”hot” og hvem der er ”not”, hvilket 

giver et godt grundlag for en fælles bevidsthed om vores normer, handlinger og tanker. Pil Gundelach 

Brandstrup siger således også, at mange af programmerne bliver brugt til skolemateriale som oplæg til 

diskussion om hvor grænsen går.  En diskussion som dog glemmes, er når den ældre generation slår over på 

TV3 en torsdag aften og ser to unge have åbenlys sex – optaget ved natlys under akten.  Der ses her mangel 

på dialog som en af de vigtigste konflikter, som er mellem de yngre og ældre, nemlig om grænsen for 

privatlivets fred. På tv ses druk, bræk og sex side om side, mens bedrag, løgne og selvisk tankegang ligger 

dagordenen for mange af programmerne om de unge. Der er sket en kæmpe samfundsmæssig og kultur 

opfattelse af hvad acceptabel opførsel er på TV. Det er ganske vist ikke sikkert, at denne udvikling også er 

sket udenfor skærmen, men det virker således acceptabel at gøre alt – blot man er i rampelyset og får sine 

”15 minuts of fame”, som Andy Warhole så preciøst engang udtalte. Det handler ikke længere om hvorfor 

man er kendt – bare man er det.  

Mange unge, har to forskellige forhold til deres generation. De har et forhold til deres egne virkelighed med 

skole, venner og job og til deres generation, som den bliver fremstillet på TV.  På trods af denne afstand, 

kan de to opfattelser ikke skilles helt ad, og der sker en idolisering – hvad enten det er bevidst eller ej. 

Derfor vil medierne altid, i større eller mindre grad påvirke de unges selvopfattelse, ligeså som den vil 

påvirke de andre generationers opfattelse af ungdommen. Spørgsmålet er hvorvidt mediernes fremstilling 

af unge, mon ikke har fat i noget, som er til stede ved alle unge i større eller mindre grad? De unge som 

deltager i programmerne fremstilles som narcissistiske og uansvarlige, hvilket er to begreber, som man 

kæmper med som ung. Det er her især iscenesættelse som er i fokus ved de unge. Ikke blot af os selv, men 

også af hele vores verden og relationer til omverdenen. I artiklen ”Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg 

skrider” af Pia Richter, som blev bragt i Aarhus Stiftidende 1. august 20104, fortælles om 

”popstarsgenerationen”, som ungdommen er blevet kaldt af fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Hun 

beskriver hvordan de unge kun tænker på dem selv, eller har handlinger, som kommer dem til gavn. De 

mange valgmuligheder og ”frit valg på alle hylder”-konceptet5 fortæller om ungdommen, som en 

generation med et urealistisk billede af både dem selv og deres omverden. Det er en ungdom, som let 

knækkes af modgang, da de både igennem personificering ved medierne og mangel på kritik, tror de er i 

stand til at klare alt. Iscenesættelsen er i fokus, og hvad enten man iscenesætter sig selv igennem blogs, 

facebook, på direkte tv, skal præsentationen gerne fremstå mere interessant, end man i virkeligheden er. 

Når alt kommer til alt manipulerer vi nemlig meget med vores udstråling og mange vil gå langt for at blive 

genkendt på gaden – hvad enten det er for at være uintelligent som Amalie fra Paradise Hotel eller som 

Sidney Lee, for at gå med bandana og drikke cultshakers. Dette ses fx igennem unge som lyver om 

udseende, karakterer eller fritidsinteresser for at virke mere interessante.  For når alt kommer til alt, vil vi jo 

gerne fremstå klogere, smukkere og mere naturlige end vi i virkeligheden er. Det samme ses ved unge som 

har op mod 500 ”venner” på facebook – her er kvantitet frem for kvalitet i fokus og bidrager til vores 

iscenesættelse.  Vores manipulerede identitet afspejler så at sige en verden, hvor narcissismen har fået 

                                                             
4 Tekst 2 ”Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg skrider” 
5 Tekst 2 ”Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg skrider” side 2, linje 84 
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grobund og hvor det er normalt at stikke ”en lille hvid løgn”.  Hvad enten det ved første skoledag i 1.g eller 

når man for fest nr. 100 endnu en gang drikker sig i hegnet, for at være ligesom de andre.  

Samfundsdebattør Morten Albæk6 pointerer at der i dag er flere frivillige og politiske engagerede unge, 

som ikke ligefrem passer ind i billedet af den uansvarlige ungdom. Men hvorfor er det ikke dette billede, 

som vises i medierne? I tekst 8 ”Unge tager ansvar” ses en politisk aktion, et såkaldt flashmob, fra 

Københavns Hovedbanegård som blev afholdt den 28. september 2010. Dette bekræfter Morten Albæks 

udmelding om at mange unge godt vil tage ansvar og gør det. I dag lever vi i et samfund, hvor flere og flere 

familier er præget af splittede hjem med skilsmisser og sammenbragte børn. Foruden dette har 

ungdommen i dag flere muligheder end nogensinde før. Der er tusindvis af valgmuligheder indenfor livets 

små beslutninger såsom mad, tv-programmer og musik, men også ved de svære valg her i livet: uddannelse, 

job og udseende. De mange valgmuligheder har givet ungdommen et puslespil, som kan samles efter lyst 

og behov.  Det hårde ses da heller ikke ved alle de muligheder, som man kan vælge til, men usikkerheden 

omkring det man fravælger. Et puslespil, som for mange kan virke uoverkommeligt at samle, hvis man også 

har andre sociale konflikter eller knas på hjemmebanen.   

Nogle unge vælger at have et ”break” fra hverdagens stress og jag og beslutninger ved at engagere sig 

politisk i en sag, som det sås ved flashmob. Dog ses det også ved modspillet fra Venstre Ungdom7, tekst 9, 

at ikke alle unge egentlig ved, hvordan det politiske spil skal udtænkes. Venstre Ungdom lavede en voxpop 

fra Christiansborgs Slotsplads, hvor ”Unge tager ansvar” holdt demonstration, hvor det ses at mange af de 

unge er vildfarne i hvordan samfundets økonomi skal hjælpes – på trods af de demonstrerede imod 

regeringen. Dette viser igen, hvordan de mange standpunkter her i livet kan være præget af utallige 

muligheder, som kan være svære at overskue. Disse unge må dog siges, at have fundet en niche i det 

sammenhold som det politiske har givet dem. Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl8, siger i forbindelse med 

dette at politisk og frivilligt arbejde i ligeså høj grad er præget af egen vinding i form af højere selvværd og 

muligheden for at kunne fortælle andre om sit arbejde og dermed give en stærk position i et socialt 

netværk9. Dette kunne ses ved Venstre Ungdoms modsvar, da de unge egentlig virkede mere engagerede i 

at være i fællesskab, end motiveret i det politiske. Dette kan for den ældre generation virke overfladisk og 

bidrage til deres opfattelse af en ungdom, som ikke kan tage faste standpunkter her i livet. 

Andre unge ses modsat til de politiske og fornuftige unge. De søger desperat en pause, hvilket alkohol og 

fordybelse og idolisering af ”hjernedøde” jævnaldrende kan give.  Ungdommen er derfor et let offer for 

påvirkning, hvilket medierne i stor stil benytter sig af ved ikke blot realityshows, men også ved reklamer. 

Medierne har en stor magt på de unge både individuelt og som samlet, ligeså vel som de kan påvirke den 

voksne befolkning og skabe en ”trend”. Et eksempel herpå er reklamen ”Don’t be a bore” fra ungrejs.dk fra 

TV4 den 4. januar 201110. Reklamen viser en ung mand, som tydeligvis har været i en stor brandert dagen 

før, fastspændt til en seng i et smadret og festpræget lokale. Selve situationen virker ikke spor behagelig for 

den unge herre, der desperat prøver at forstå nattens hændelser og komme fri fra sengekanten, hvor han 

ligger nøgen inden stuepigen kommer ind. Reklamen udstiller meget godt, hvordan medierne er med til at 

                                                             
6 Tekst 3 ”Er unge virkelig så dumme?” 
7 Tekst 9 ”Voxpop fra Christiansborgs Slotsplads” 
8
 Tekst 2 ”Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg skrider” 

9 Tekst 2 ”Se mig, hør mig, ros mig – eller jeg skrider” side 3, linje 210 - 219 
10 Tekst 7 ”UngRejs-reklame: don’t be a bore”. 
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skabe en feststemning blandt de unge og denne reklame indeholder foruden indikation af alkohol også sex, 

da han sidst står nøgen og rykker i sin fastspændte hånd. Sidst i reklamen siger en speakover: ”Don’t be a 

bore. Tag med ungRejs til sommer og giv den max gas med alle dine venner”(00:24 – 00:27). Ungrejs.dk 

indikerer i denne reklame, at en rigtig ferie bør føre til blackouts og vilde fester på hotelværelser med 

fremmede. De ligger i reklamen stor vægt på pathosappel, da det er følelsen af sammenhold de fokuserer 

på - for hvem kan altid sige stop in medias res, når festen fortsætter, sprutten tiltager og venner presser? 

Ungrejs.dk spiller især på følelsen af fællesskab ved at indikere, at den unge skal tage af sted med alle sine 

venner, som dog ikke er præsenteret i reklamen. Mange unge danskere vælger netop at tage til Sunny 

Beach, da det er stedet som er ”in”. Ikke blot ved denne reklame, men også igennem tv-programmet 

”Sunny Beach”, som viser en ferie med druk og hor og det ukendte. På samme måde ses der påvirkning fra 

andre reklamer og medierne har en stor tilskyndelse til fastsættelse af ungdomskulturen. Dette ses også 

igennem den større forandring af de unges ordforråd og indførelse af mere hårde termer såsom ”bitch”, 

”so” mm. som har mistet deres oprindelige betydning, denation, og bliver præget af medbetydning, 

konnotation.  Det er altså ikke blot ved vores udseende idoliseringen kan påvirke, men også igennem vores 

holdninger, vaner og normer overfor andre.  

Er vi alle en Amalie eller Sidney Lee et sted langt inde i vores ungdomsår? Mit svar er ja. Hvad enten vi vil 

indrømme det eller ej, er ungdommen en narcissistisk periode og ligesom Narcissus så sig selv i vandet, 

ligeså har vi igennem ungdommen hovedfokus på os selv og har vores eget ego i fokus. Indstillingen til 

ungdommen er, og vil nok altid være at de er oprørske og ubehøvlede. Når ungdommen en dag bliver den 

ældre generation, vil mange sikkert have fortrængt deres grænseoverskridende opførsel og blive 

overraskede over de unges opførsel ”nu til dags”. Som nævnt af Sigurd Hartkorn Plaetner i tekst 1 ”Shit – 

hvor er mit holdepunkt?”, udtalte Sokrates allerede i år 400 f. kr. at ungdommen ”… har dårlige manerer, 

foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde” (s. 2, linje 155 

– 159). Mediernes fremstilling og de unge ”talenter” fra diverse realityshows er med til at fremstille 

ungdommen, og vil altid præsentere en lille del af ungdommen af samtiden. Dog er det vigtigt, at der 

kommer en større dialog og forståelse i fremtiden, så generationerne kan opnå en større fælles bevidsthed. 

Om dette skel mellem den yngre og ældre generation i fremtiden vil blive mindre er svært at sige. Dog tror 

jeg, at mange af de forandringer, som kan forekomme i fremtiden mellem generationerne, vil være præget 

af mindre forskel. For hvor langt kan man yderligere gå i medierne? Vil det næste blive live-porno i bedste 

sendetid? Personligt tror jeg, at vi er ved at nå en grænse, hvor ungdommen ikke længere kan fremstilles 

sindsoprivende. Uanset hvad, vil der dog altid være et skel, hvilket er sundt – for man skulle jo gerne være 

blevet erfaringer rigere igennem årene. 
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 En forbryder er ikke en forbryder 
 
 
 
 
 

I dagens Danmark dømmer vi som gale. Hvis en mand bliver dømt for mord, bliver han, af mange 

mennesker, stemplet som morder resten af hans liv, også selvom han kan være en hårdarbejdende 

familiefar, der spiller golf og ser fodbold i fritiden. Samtidig ser mange dansker bort fra deres egne fejl og 

småkriminelle hændelser, mens de dømmer andre mennesker, som værende kriminelle forbrydere, for at 

begå en lignende kriminel handling i enten højere eller lavere grad. Det kan være man er stor modstander af 

sort arbejde, men man giver alligevel ens nabo 500 kr. for at reparere ens garageport. Det kan være at man 

ikke kan fordrage tyve, men alligevel glemmer man at betale en vare i Bilka og orker ikke til at gå ind igen, for 

at betale den. Dermed dømmer vi andre grusomt meget og glemmer at tænke på, hvad vi selv går og laver. 

Viglemmer samtidig også, at ham der stjal 20.000 fra en bank også har familie. Så er en forbryder i 

virkeligheden kun en forbryder og ikke andet? 

 

I tekst 11 belyses der en del væsentlige eksempler og hændelser fra danske medier og generelt det danske 

samfund. Rockeren Brian Sandberg har, som værende den rocker han nu er, ikke været den mest lovlydige 

mand i Danmark. Han blev omtalt meget i medierne efter hændelsen, hvor han blev skudt på en sandwichbar 

i København. Det ledte til, at der blev skrevet og udgivet en bog omhandlende netop hans liv, altså en biografi 

om Brian Sandberg. Bogen fik utrolig meget kritik og mange folk var forargede over, at man udgav sådan en 

bog, der opfordrede til kriminalitet. Hvis nu børn læste den, kunne de begynde at se op til en mand, som de 

ikke burde se op til. Da bogen omhandler begge Sandbergs liv, altså rockerlivet og familie-/fritidslivet, er det 

ikke kun dårlige og kriminelle ting, der står beskrevet, hvilket ikke gør, at han udelukkende kun er en 

forbryder. Dog mente mange læsere og kritikere det modsatte: At bogen var farlig. Den kunne jo sagtens 

blive læst af folk, der ikke har meget kontrol i deres liv og let bliver fristet af en spændende bog 

omhandlende et liv med nogle lidt usædvanlige daglige hændelser. De kunne udvikle en lyst til at gøre 

noget, som de slet ikke burde få lyst til at gøre i først omgang. Hvilket jo er forkasteligt! Folk dømte direkte 

Sandberg for kun at være en forbryder, og ikke andet. Men det er jo ikke helt sandt; han er stadig en 

familiefar, eksmand til Imam, "mors dreng" fra Slagelse og en der, som ung, så op til de andre muslimer i 

hans omgangskreds. Dette ses overalt i Danmark. At folk bliver overrasket, når de finder ud af, at en person 

de kender, pludselig står frem som værende narkoman, tyv eller pædofil. Sådanne situationer ses tit i det 

danske samfund, hvor folk udtaler: "Han lignede jo slet ikke en kriminel!". 
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Men hvis sådan en bog forargede samfundet burde andre lignende bøger ikke også? Franz Kafkas bog, 

Processen, har samme måde at overskride "linjen"  på, da han bliver  anklaget på falsk vis, men alligevel 

bliver henrettet. Ligeledes har Dostojevskis bog, Forbrydelse og straf en overskridelse af linjen i og med, at 

der planlægges og udføres et øksemord i historien. Disse bøger kunne lige så godt også forarge folket, men 

anses alligevel som klassikere, selvom de er lige så slemme i form af at overskride linjen for, hvad der er 

acceptabelt at udgive og for folk at læse. 

 
Folket har selvfølgelig forskellige holdninger til Brian Sandbergs biografi, men generelt er der dårlig 

stemning omkring den. Han bliver, som sagt, dømt med det samme og stemplet, som værende 100 % 

kriminel og ikke andet, hvilket, kort og godt, jo er at skue hunden på hårene. Oftest vil folk ikke selv bryde sig 

om at blive dømt af samfundet på grund af en enkelt forkert handling man lavede, der ledte til noget 

måske meget større, uventet og uforudsigeligt. Og hvis det så skete, skulle man umiddelbart tro, at de ville 

gøre en indsats for at ændre samfundets holdning og få dem til at se en selv, som værende mere end en 

forbryder og rent faktisk et menneske i stedet for. Der er dermed 2 sider af samme sag. Hvis man står, som 

tilskuer og dømmer andre på en handling og hvis man står, som den dømte.  Den tankegang er der 

umiddelbart mange, der vælger at glemme når de sidder og læser nyhederne og en mand blev dømt for 

pædofili. De ser ham kun som en pædofil mand og ikke andet. Og er ikke det forkasteligt? Det handler om at 

se det fra mere end ens egen indsnævrede synsvinkel og lige tænke over, hvordan den dømte har det, og 

hvordan man selv ville have det i  samme situation. Mange ville ikke nyde det og ville måske blive bange ved 

tanken om at stå i sådan en situation. Det er dog heller ikke alle, der er imod, f.eks. Brian Sandberg eller 

andre personer i lignende situationer. Nogle opbygger også sympati for forbryderne og går måske så langt at 

de glemmer alt om hans forbrydelse, hvilket jo heller ikke er det bedste. De folk kan opbygge så meget 

sympati, at de kun ser på, hvordan han bliver dømt af andre, hvordan medierne udstiller ham og hvordan 

det er at blive hadet af masserne og slet ikke tænke på, at selvom man ikke kun skal dømme folk ud fra en 

dårlig handling, så er han stadig en forbryder, der skal have en straf og altså har gjort en eller anden form 

for forbrydelse. 

 

Som sagt, har folk forskellige holdninger, hvilket jo er en del af et samfund. Et samfund kan ikke blive 

bygget op, hvis alle går og mener det samme om alt. Hvis alle gik og følte en stærk sympati for folk, der blev 

omtalt dårligt i medierne pga. en forbrydelse, ville det måske lede til, at man ikke ville arrestere og dømme 

folk for forbrydelser og samfundet ville ligne den by, der vises i tekst 52.   Man ser en gruppe unge cykel 

igennem en, hvad der ligner, sindsforladt by. Gaderne er mudret til, bilerne er helt rustne, græsset er 

overgroet og vandet er helt brunt, og der afsluttes med teksten "Tænk hvis alle arbejdede sort...". Og tænk, 

hvis alle gjorde. Hvis der ikke var noget system, ville alle kunne gøre, hvad de ville og udføre alt det sort 
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arbejde de ville, uden at betale skat og uden nogen form for kontrol over, hvem der laver hvad. Et samfund 

med de samme, eller sågar ingen, holdninger til alting kunne sagtens ende, som det portrætteres i 

reklamen, hvilket jo er langt fra optimalt  for at skabe og vedligeholde et godt og fungerende samfund. Der 

skal selvfølgelig forskellige holdninger til og nogle til at styre landet, med et folk til at stemme. Politik 

skabes dermed gennem forskellige holdninger til stort set alt tænkeligt. Og lige for tiden ser Danmark 

utroligt godt ud, hvis man sammenligner med byen i reklamen altså. 

 

Men de holdninger, som folk har, skal selvfølgelig modereres og ikke kun omhandle et emne udelukkende 

fra en af siderne. l hvert fald for at få det bedste ud af det. At dømme en person for en forbrydelse og 

efterfølgende kun se ham som forbryder er ikke umiddelbart den mest ideelle holdning. Ligeledes er det at 

glemme alt om hans forbrydelse og føle med ham, for at stå i den situation, måske heller ikke den mest 

ideelle holdning. Manden har begået en forbrydelse. Dette accepteres selvfølgelig ikke i en fungerende 

samfund og han skal dermed straffes. Dette klares i en retssag og dommen varierer alt efter type, kategori, i 

hvor høj grad den er begået, mængden af beviser osv. Hvis han kun bliver bedømt på hans forbrydelse og der 

ikke tages højde for nogen form for grundlag for forbrydelsen eller hans barndom o. lign. ville det i nogles 

øjne anses som værende uretfærdigt.  Og omvendt, hvis man kun fokuserer på hans grundlag og opvækst 

og ikke tager særlig meget højde for forbrydelsen og dømmer ham ud fra ens niveau for sympati, ville det 

også være en løsning, der ville være knap så optimal for at opnå retfærdighed. 

 

Vi dømmer ikke engang kun direkte forbrydere, men generaliserer også grupper af folk der udfører mindre 

og forskellige typer forbrydelser. Dette kan omhandle piratkopiering eller, som nævnt tidligere, at få hjælp af 

sin nabo til at reparere ens garage. Mange folk har en general holdning om de mennesker, der netop 

Begår lignende forbrydelser. Tekst 33  belyser dette emne og snakker om, at danskere har det fint med 

piratkopiering og at tage en gratis tur med bussen, men vi alligevel syntes det er uacceptabelt at snyde i 

skat. Det er meget typisk i Danmark at generalisere sådanne grupper. Mange danskere har holdningen til 

piratkopiering, at man jo hverken skader eller gavner nogen. Og når der alligevel er så mange, der gør det, 

så er det vel egentligt i orden. Men at snyde i skat skader jo samfundet og vores økonomi, så det er 

fuldstændigt uacceptabelt. Der er selvfølgelig nogle, som ikke piratkopierer, som synes det er forfærdeligt 

og der er nogle, der snyder sig til lidt flere børnepenge eller førtidspension, som føler de har behov for det, 

og derfor synes det er acceptabelt. Dette viser igen, at danskere er dårlige til at se tingere fra flere sider. 

Selvfølgelig er det uacceptabelt at snyde i skat, men så kan man måske gå ind og se på, hvorfor personen 

snyder i skat? Personen må have et behov for flere penge, men er måske uegnet til at arbejde mere end 

han/hun allerede gør eller måske kan personen slet ikke finde et job? Selvfølgelig kan alle ikke få 

skræddersyet alt lige efter deres behov, men i stedet for at generalisere og dømme personen udelukkende på 
                                                             
3
 Hanne Fall Nielsen: Det er uacceptabelt at snyde sin nabo. Artikel i Morgenavisen Jyllandsposten, 3. august 2010 
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han/hun snyder i skat, og dermed er en dårlig person, så kig på, hvad grunden er og derefter vurderer om 

personen nu er så slem en person. 

Dette gælder også indenfor generalisering af folk, der piratkopierer. Folk, der gør det, synes det er i orden og 

nogle folk, der ikke gør det, synes det er uacceptabelt. Her skal man både se det fra kunstnerens side og 

piratens side. Hvem ved, måske er nogle kunstnere ligeglade med om, der er nogle der downloader deres 

sange gratis, fordi de ved, at der stadig er mange, der køber dem i butikkerne eller på nettet. Det kan være, 

at personen, der downloadede et album i går, om ingen omstændigheder ville have købt det alligevel, 

hvilket hverken gavner eller skader kunstneren, men gavner personen, da han jo lige har fået nogle nye 

sange. Selvfølgelig støtter man de hjemmesider, der indeholder piratkopieret materiale, men igen, de ville nok 

være der alligevel, med mindre alle stoppede med at piratkopiere, hvilket nok ikke lige sker foreløbigt. Men 

de kunstnere, der derimod har noget imod piratkopiering har det jo selvfølgelig ikke godt med, at det musik, 

som de har brugt meget tid på at indspille, bare bliver givet gratis til hvem som helst med internet. Selvom 

nogle måske ville have købt albummet, hvis de ikke havde mulighed for at downloade det, er der igen, i 

nogle tilfælde, personer, der ikke ville det, hvilket jeg tror, er der, hvor de fleste personer befinder sig og den 

gruppe, der har flertallet. 

 
 
Hvor det er nemt at snakke om at få folk til at moderere deres holdninger, er det selve at gøre det noget 

helt andet. Danskere, og generelt mennesker, vil altid have en holdning til ting. Vi kan prøve at ændre folks 

holdning, hvilket nogle gange lykkedes, og andre gange ikke. Vi kan vælge at acceptere deres holdning og 

leve livet videre. Eller man kan prøve at, uden at ændre deres holdning, bare give dem en ide om, hvordan 

det er på den anden side, for, at de opnår forståelse og måske selv vælger at ændre holdningen, uden 

nogen direkte overtalelse fra en anden. Dette kan være i forhold til mange ting og vi burde ikke dømme folk 

pga. en enkelt handling, fordi en forbryder er i virkeligheden ikke en forbryder. Forbryderen findes ikke, men 

forbrydelsen de udførte findes. 
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En forbryder er ikke en forbryder 
 

 
Morale er en sjov størrelse, hvis en politiker lader skatteyderne betale et bord (Helle Thorning) eller 
betale for en ryge kabine (Lars lykke), så kan man være sikker på aviserne og danskerne er fremme og 
sige det kan ikke være rigtigt, at vi skal betale for det. Mens vi selv går rundt og dyrker sort arbejde og 
piratkopiering uden hæmninger, og som bare skal nydes godt af. Danskernes morale er lidt flyvsk og er 
hurtigt til at dømme, at det ikke er i orden at tage fra kassen mens det er i orden ikke at bidrage til den. 
Vi ser ikke os selv som forbryder når vi laver vores "små ting" i hverdagen, mens vi er hurtigt til at dømme 
andre, som bliver stemplet af loven. 
 
En forbryder er ikke bare en forbryder, vi ser på folk og forventer vi kan gennemskue den på et 
splitsekund. Som om folk går rundt med skilte, alkoholiker, stofmisbruger, som om der kun findes 
steotyper. Vi ser en alkoholiker er en person på kontant hjælp som bruger alle mine penge på alkohol, og 
ikke over klassen som drikker et par glas vin om dagen. Der bliver lagt en metafysisk linje, som skiller de 
lovlydige fra de kriminelle, Fra de intellektuelle journalister og forelægger, som altid er hurtigt til at 
kritisere når bøger som bogen om Brian Sandberg, fordi de mener at man skaber en forbillede for de 
unge, et forbillede af en person som de mener man skulle se ned på. Kritikerne er bange for at bogen kan 
flytte på moralen i samfundet, og at det ikke er sundt for kulturen, at linjen mellem de gode og onde 
ender med at gå ud i et. bogen viser at en "forbryder ikke bare er en forbryder” side 1 linje 70-71, at vi er 
mere end vi ser ud til, vi er ikke bare flade personer som kan få en label. Sanders var ikke bare en rocker, 
han var mors dreng, han var far, han har mere end det billede folk har af en forbryder og det er med til at 
den metafysiske linje kan blive flyttet. Bogen viser at der ikke er en klar linje mellem det gode og det 
onde og det er det som chokere som, selv om det burde chokere os at der var en linje og at vi virkelig tror 
at de diagnoser og domme folk får, er alt hvad de er. 
 
Den metafysiske linje mellem lovlydige og kriminelle, afspejler moralen i samfundet, hvad tillader vi 
som samfund. Denne linje er på skrump, dem som anses for at være lovlydige bliver vist som 
kriminelle og de kriminelle bliver vist som, mere end bare den forbrydelses de har gjort. Kritikere er 
bange for denne Udvikling, i det at den kan have en negativ effekt på de unge, "unge mennesker kan 
komme til at se op til en mand, som de burde se ned på " tekst 1, s. 1 linje 47-50, hvor de er 
bange for de unge vil begynde at se op til Brian Sandberg, fordi han bliver fremstillet som mere, end 
bare en forbryder mere, end bare en rocker. De er bange for at det bliver mere acceptabelt at live et 
liv som forbryder hvis vi bliver ved med at fremstiller dem på denne måde. Man hører at når folk 
bliver, taget for at være pædofil, eller have et misbrug af narko eller alkohol. At folk som kender 
personen ikke kunne forestille den person kunne have disse problemer. Fordi folk går rundt med et 
steotype billede af forskellige kriminelle og ikke op fanger at de er mere. ligesom i historien om "En 
flinker fyr", hvor naboen til Orla og hans kone bliver dræbt, hvor kone ikke er følelsesmæssigt påvirket 
og vil bare tilbage til dagligdagen, mens manden føler tab og kan ikke forstå konens reaktion. Hvor i 
slutningen finder konen en økse i vaske tøjet, hun troede først det var en mursten, så finder hun ud 
af det er den økse, som blev brugt til at dræbe naboen, og først her giver hun sig til at græde. 
i historien er der ingen åbenlys morder, både manden og kone kunne være den skyldige. Man får 
et billede af en tilnærmelses vis normalt ægte par, hvor hvis man så det udefra ikke ville have 
gættet at de kunne være i stand til at tage naboens liv. 
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Det her ægte par, er et eksempel på hvor folk ville blive chokeret over at en af dem kunne være i stand til 
at tage en anden persons liv. Det giver oplevelsen af at alle reelt kunne være forbrydere. 
jo mere mam finder ud af at forbrydere minder om almindelige mennesker, jo mere bliver den metafysiske 
linje visket ud, og gøre det svært for de unge at finde ud af hvad der er det rigtige og forkerte. Og det er 
derfor kritikerne gerne vil beholde den tydelige metafysiske linje i mellem kriminelle og lovlydige. Det 
samme ser man i  "Det er uacceptabelt at snyde sin nabo" hvor danskerne finder det helt naturligt at lave 
eller få lavet lidt sort arbejde, og kopier/hente lidt musik på nettet er helt fint." Man skal jo nærmest være 
fundamentalist for at være imod sort arbejde.." tekst 3,s. 3 linje 115-117, hvor man får billedet af at det er 
faktisk mere eller mindre alle danskere som har været indblandet i sort arbejde. Det er svært at se den 
skarpe linje, for hvornår samfundet finder noget "acceptabelt" og er en forbrydelse, at snuppe information 
på internettet det i orden, mens hvis du snupper noget i en butik er du en tyv. "tilværelsen er ikke kun et 
juridisk anliggende, og straffeloven er ikke den eneste linje den sociale virkelighed. Juraen har naturligvis ret, 
men den har ikke sandheden." tekst 1. S. 2 linje 124-131,Der er ingen tvivl om hvor når noget er ulovligt eller 
lovligt, men hvad er moralsk i orden er ikke altid i overensstemmelse med lovgivningen. i det, lovgivningen 
ikke viser det fulde billede af virkeligheden. Men selv om lovgivning ikke giver det fulde billede er det 
lovgivning som har ret, derfor kan det virke misledende når børn og unge vokser op uden en skarp grænse 
for hvor linjen går.  
Det billede af den steotype forbryder som, som kun lever og ånder for at være forbryder findes ikke, men 
forbrydelserne findes, lovgivningen har altid ret, men den skal ikke sætte linjerne. 
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Den lille forbryder i os alle 
 
Del a - kronik 
Fremtidens kultur stagnerer 
Elev XXX 
 
XXX er studerende på Aalborg Tekniske 
Gymnasium 
 
   I mange år har forfattere, filmproducenter, 
musikere og andre personligheder, der har 
medvirket til kulturen, forsøgt at underholde, 
debattere, kritisere og stille spørgsmålstegn ved 
den verden, vi lever i. Dette har ført til utallige 
revolutioner og nye måder at se verden på, og 
kulturen har således bidraget til udviklingen af 
samfundet. 
   Men kulturen er i fare. I takt med, at den 
digitale verden for alvor har fået en plads hos 
danskerne, er der kommet en generel holdning 
om, at kulturelle produkter ikke længere er 
noget, man skal betale for. 
 
   Vi har tidligere set forsøg på at løse 
problemerne - heriblandt love og 
sanktionsmuligheder - men de er alle blevet 
slået til jorden af borgerne med argumenter 
omhandlende krænkelse af privatlivet. 
   Jeg vil i denne kronik beskrive hvorfor jeg 
mener, at en indskrænkelse af privatlivet er en 
nødvendighed, hvis ikke danskernes moral 
øges, samt hvilke konsekvenser, piratkopiering 
får for samfundet. 
 
   Det er uundgåeligt at nævne internettet, når 
man snakker om de mest revolutionerende 
teknologier, der er kommet de seneste år, og 
internettet er for alvor blevet adopteret af den 
danske befolkning, der i stigende grad benytter 
internettets muligheder. Specielt den unge 
generation er blevet vant til den enorme 
informationsdatabase, der ligger frit 
tilgængeligt på internettet - på godt og ondt. 
Piratkopiering er i stigende grad blevet normalt 
og accepteret, og hvorfor betale for noget, hvis 
man kan få det gratis? 
   Jeg mener, at der er ved at opstå et enormt 
moralsk problem blandt danskerne. En generel 

respektløs holdning om, at det er i orden at 
kopiere andres værker. Et synspunkt, der er en 
klar konsekvens af internettets frihed og 
anonymitet. 
 
   Før i tiden, hvor man købte filmbånd og 
musikplader, betalte man for et fysisk produkt. 
Det var mere tydeligt, at man ejede et produkt, 
end det er i dag. I dag findes kulturprodukter - 
film, musik, fotografier - som computerfiler, 
der ikke eksistere på et fysisk niveau, 
forbrugeren kan forholde sig til. På den måde 
for personen ikke den samme opfattelse af, at 
der er tale om et produkt, men derimod en 
genstand, der ikke er noget værd. Det var 
ligeledes meget vanskeligt at kopiere en hel 
plade, en bog eller øvrige produkter, end det er 
at kopiere en fil i dag, og produktet virkede 
således mere unikt. Den unge generation, der 
er vokset op med internettet, har fået en tro på 
og forventning om, at alt hvad der findes på 
cyberspace er frit tilgængeligt. Generationen er 
vokset om med websider som Wikipedia, der 
indeholder enorme mængder gratis 
information, der er lige til at gå til. Jeg tror, at 
denne forventning er fastgroet specielt den 
unge generation, og jeg mener, at den har skabt 
en egoistisk moral. Samtidigt har internettets 
anonymitet gjort individet mindre vigtigt. 
Færden i sociale miljøer på internettet foregår 
ofte under dække, og personligheden spiller 
derfor en mindre rolle. Jeg tror, at dette har ført 
til et mindre socialt krav om, at man skal være 
unik, og jeg tror at dette smitter af på 
generationens holdning til kunstnere. 
Kunstneren er ikke længere en vigtig person, 
og jeg tror sjældent, at generationen skænker 
instruktøren en tanke, når der de ser en film. 
Dette fører til, at kunstneren bliver 
uinteressant, og derfor ikke bliver værdsat af 
forbrugeren. 
 
   Befolkningens moral har store 
samfundsmæssige konsekvenser. Hvis 
kunstnere ikke får deres løn, vil de miste 
motivationen til at fremstille nye produkter. 
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Hvem vil arbejde uden at få løn? Jeg mener, at 
hovedproblemet med den unge generation er, 
at de tager produktionen af film, musik og 
øvrige kulturprodukter for givet, og ikke 
tænker på, at der ofte benyttes enorme 
mængder penge på for eksempel at fremstille 
en film. Men kan man så ikke spare på 
effekterne, og producere en billigere film? Nej, 
for problemet ligger i, at forbrugeren ønsker 
film med flere og flere effekter og større og 
større kulisser, men samtidigt ikke ønsker at 
betale for dem. 
 
   Flere undersøgelser har vist, at piratkopiering 
i særdeleshed går ud over nye og mindre 
kunstnere, der ønsker at komme ind i den 
kulturelle produktion og at komme ud med et 
budskab. Dette skyldes, at de store etablerede 
kunstnere ofte allerede har købere, der findes 
blandt de ældre generationer, der har moralen i 
orden. Det er dog ofte de nye og mindre 
kunstnere, der har noget nyt og interessant at 
bringe, og jeg mener derfor, at dette er en 
meget alvorligt problem, at deres muligheder 
for at ytre sig mindskes. Hvis udviklingen 
fortsætter vil vi desuden ikke se markante 
kunstnere i fremtiden, da de etablerede ikke 
bliver ved med at producere kulturprodukter 
for evigt, og der grundet piratkopiering ikke er 
nogen til at tage over. 
 
   Jeg mener, at konsekvensen for den unge 
generations moral er, at kulturen stagnerer. 
Eftersom det ikke kan betale sig for kunstnere 
at skabe ny kultur, vil vi se et samfund, der 
fortsætter i den retning, det har nu. Samtidigt 
vil det blive kedeligt og ensformigt, og der vil 
ikke blive debatteret som der tidligere er 
blevet. Dette ser jeg som en alvorlig trussel 
mod vores samfund, og jeg mener, at det er 
nødvendigt at vi undgår en stilstand i kulturen, 
hvis vi ikke skal falde bagud som samfund. For 
hvem ønsker, at vi skal leve, som vi gjorde i 
1800-tallet? Det er et fælles ønske, at vi skal 
fremad mod nye og bedre tider. Men hvis det 
kun er politikere, der med deres intetsigende 
retorik skal debattere verdenssituationen - om 
vi skal have en betalingsring eller ej - vil vi 
ikke komme videre. Kunstnere tør at flytte 

grænser og provokere. De er uafhængige, 
subjektive og de tør at debattere, og jeg mener 
derfor, at de er uundværlige for at udvikle 
samfundet. 
 
   Hvordan skal dette problem løses? Vi har 
allerede set flere forslag til løsninger, der 
forsøger at løse piratkopiering, men de er alle 
blevet kritiseret for at krænke privatlivet. Jeg 
mener, at det grundlæggende problem er, at det 
er borgerne, der afgør om tiltagene skal blive 
realiseret. I et demokratisk samfund har de 
naturligvis ret til at blive hørt, og jeg er på 
ingen måde i mod i dette, men den store del af 
borgerne, der piratkopierer produkter, har et 
ønske om at kunne fortsætte deres handlinger. 
Det er derfor svært at få borgerne til at være 
positive overfor tiltagene. 
   Jeg mener både, at piratkopiering og 
konsekvenserne deraf er et problem for 
samfundet og borgerne, da vi er som nævnt alle 
interesserede i et udviklende samfund. Jeg 
mener derfor også, at det bør være en moralsk 
forpligtigelse for borgeren at bidrage til det 
samfund, vi ønsker. Samtidigt mener jeg, at 
forbrugeren efterhånden bør have en forståelse 
for, hvad det betyder at stjæle, og jeg synes 
derfor, at største problem ligger i forbrugerens 
moral - eller mangel på samme. 
 
   Danmark har stået for flere 
samfundsmæssige gennembrud. Dette gælder 
blandt andet kvinders rettigheder og 
pornografiens lovliggørelse. Dette er 
gennembrud, der på aldrig ville kunne komme, 
hvis ikke det havde været for kunstnernes mod 
til at diskutere nye og tabubelagte emner. Hvis 
vi ønsker et samfund, hvor der kommer nye 
gennembrud, nye revolutioner og nye 
rettigheder, bliver vi nødt til at værdsætte 
kunstnerne. Piratkopiering begrænser 
kunstnernes muligheder, og moralen skal 
derfor forbedres. Hvis ikke dette er muligt, ser 
jeg det som en nødvendighed at indføre regler, 
der beskytter kunstnerne. Dette vil have sin 
pris i forhold til forbrugernes privatliv, men det 
vil sikre en fremtid, der er lys og tillader 
udvikling i samfundet. 
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   Hermed en opfordring til forbrugerne om at 
ændre moral. Kulturprodukter er ikke gratis at 
producere, og hvis ikke der betales for dem, vil 
de ikke være at finde i fremtiden. Alternativt 

ser jeg det som værende nødvendigt at indføre 
regler, der på trods af upopulære konsekvenser 
kan sikre en lys fremtid, hvor der er mulighed 
for revolutioner og et nyskabende samfund.

 
 
Del b - refleksioner 
Jeg har i min kronik beskrevet vigtigheden af kultur, og hvorfor piratkopiering er en trussel for 
fremtidens samfund. Desuden har jeg argumenteret for, hvorfor jeg mener at det kan være en 
nødvendighed at indføre love, der går ud over forbrugernes privatliv. Jeg ønsker at min kronik skal 
udgives i Politiken, da den vedrører et kulturelt emne, og derfor vil interessere læserne. Desuden er 
Politiken en avis, der har en relativ ung målgruppe (set i forhold til de øvrige store aviser), og jeg 
har derfor mulighed for at nå min målgruppe og samtidigt opnå den troværdighed og seriøsitet, det 
giver at skrive på i en avis. 
   Jeg har valgt at strukturere min kronik på den måde, at jeg først lægger ud med en kort 
introduktion til de problemstillinger, der hører til piratkopiering. Dette sætter læseren ind i, hvad det 
er, jeg vil fokusere på. Desuden forklarer jeg, hvad jeg vil skrive i min kronik samt hvilken 
holdning, jeg har til emnet. Dette fanger læserens interesse. Dernæst beskriver jeg årsagerne til 
problemet, da det er nødvendigt for læseren at kende årsagerne, for at kunne følge min tankegang. 
Herefter beskriver jeg hvilke konsekvenser, piratkopiering har for kulturen. Denne del fungerer 
således som en uddybning af den problemstilling, jeg har defineret i indledningen. I min 
argumentation har jeg benyttet tidligere eksempler på, hvordan kulturen har påvirket samfundet, og 
dette benytter jeg til at overbevise læseren om kulturens vigtighed. I det sidste afsnit beskriver jeg 
hvis problem det er, samt hvordan problemet skal løses. Herefter opfordrer jeg forbrugerne til at 
ændre deres moral. Dette er tilføjet for at sikre, at læseren tænker over kronikken. Hvis kronikke 
blot slutter åbent og ikke opfordre til handling, vil den ikke have en virkning på læseren. 
   Jeg har valgt at tage et kritisk standpunkt i kronikken, da jeg ønsker at gøre det tydeligt, at der er 
tale om et vigtigt emne, der ikke er som det skal være. Dog har jeg valgt ikke at skælde ud, da jeg 
derved ville kunne risikere, at læseren ville vurdere mig som værende sur og udelukkende negativ, 
hvilket jeg ikke ønsker. Desuden har jeg ikke valgt at være personlig (for eksempel ved at angive 
forbrugerne som “I”). Dette har jeg ligeledes gjort for at undgå at læseren får en alt for negativ 
opfattelse af mig. Desuden tror jeg ikke, at læseren er i tvivl om, om han indgår i den gruppe 
forbrugere, jeg beskriver. 
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Hvor går 
grænsen? 
 
 
Tænk hvis alle arbejdede sort! Hvor ville pen-
gene så komme fra? Hvordan ville vi menne-
sker have en jordisk chance for, at overleve 
hvis ikke staten gav os alle de hjælpemidler? 
Selvfølgelig synder vi alle engang imellem. Men 
hvor går grænsen? Hvornår er det nok? Hvad 
kan man tillade sig, og hvad er overhovedet 
ikke acceptabelt at gøre? Hvornår er man en 
forbryder, og hvornår er man en helt alminde-
lig lovlydig borger i samfundet, som gør præcis 
hvad der er tilladt? 
 
Det at snuppe sig en gratis tur med bussen eller 
toget, kan ikke være så slemt. Den offentlige 
transport skal under alle omstændigheder ud at 
køre, uanset om man snyder sig til en lille tur eller 
betaler de 20 kr. det nu engang koster, får bus-
chaufføren jo under alle omstændigheder stadig-
væk den helt samme løn. Der er heller ikke nogle 
der tager skade af, at man lige downloader et par 
sange eller 10 fra nette, og heriblandt måske også 
lidt forskellige film, man har hørt skulle være 
rigtig gode. Kunstnerne bag, har i forvejen en 
masse penge, og tager ikke skade af at miste de 50 
kr. det nu engang vil koste. Der er heller ingen der 
bliver påvirket af, at man lige hjælper et familie-
medlem med, at blive færdig med det køkken, der 
har været undervejs i over 1 år. Men hvor går 
grænsen, hvad kan man i virkeligheden tillade sig, 
og stadigvæk høre inde under kategorien som 
lovlydig borger i samfundet?    
 
Den digitale teknologi føre os i den gale retning   
Den digitale teknologi vi er omgivet af hver ene-
ste dag, gør det til en smal sag, at bryde grænse 
mellem at være lovlydig borger og forbryder. Man 
kan så let som ingenting gå ind på nette og kopie-
re en opgave. Selvom man i realiteten burde have 

skrevet opgaven selv, er der utrolig mange der 
vælger at hente ”inspiration” fra andre lignende 
opgaver, som allerede ligger forskellige steder 
rundt på nette. Dette er i bund og grund også helt 
okay. Det der dog tilsyneladende er et problem 
ved denne løsning er, at man hurtigt kan komme 
til, at tage for meget ”inspiration” fra disse opga-
ver, og i sidste ende kommer til at ”stjæle” opga-
ven, og derved få æren for et stykke arbejde, man 
ikke selv har præsteret. Spørgsmålet er så om man 
er gået over grænsen, og der her er tale om ”alvor-
lig svindel” eller om der blot er tale om lidt snyd, 
som ingen jo alligevel tager skade af. Er det okay 
at ”stjæle” andres opgaver, selvom den uvidne og 
ukendte ejermand muligvis har brugt flere timers 
hårdt arbejde på, at lave denne opgave? Eller er 
det ligegyldigt at denne opgave nu lige pludselig 
kommer i omløb, og falder i de forkerte menne-
skers hænder gang på gang?      
En ting kan blive fastslået, Danmark står over for 
en helt ny generation af studerende, som er op-
vokset med al den tilgængelige information på 
nette, som man jo ligeså godt kan benytte nu når 
man har muligheden, og det er så let at få fingre i. 
Men hele forestillingen om, at denne generation af 
unge låner frit fra informationsstrømmen på nette, 
og derefter sætter tingene sammen til et nyt værk, 
er foruroligende.   
 
Hvornår er man en forbryder? 
Intet menneskets hverdag er præget af konstant 
kriminalitet, og udelukkende styret af forbrydelser 
dag efter dag, ligesom intet menneskets hverdag 
er lovlydig og efter alle normernes regler. Dette er 
simpelthen ikke en mulighed. Dog overskrides 
grænsen mellem god og ond, hvilket også kan ses 
på hele samfundets udvikling, som er præget af 
mere og mere kriminalitet, forbrydelser og ad-
færdsproblemer. Men hvorfor har man den hold-
ning, som man nu engang har? Hvorfor er det, at 
man så snart man høre ordet alkoholiker, stopper 
brat op, og tager afstand? Hvorfor får man med 
det samme en ide om, at der her er tale om en 
forbryder, der ikke følger loven og dens indestå-
ende regler? I Bund og grund kan der sagtens 
være tale om en familiefar, der både har hund, 

Kronik i Politiken, 22. april 2012 
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villa og Volvo, men desværre bare har fået en 
trang til at drikke. Bare fordi han vælger at drikke, 
også selvom det er mere end hvad godt er, er han 
ikke mere kriminel end når vi vælger at tage bus-
sen gratis, downloade musik og film fra nette, 
eller glemme kørekortet derhjemme, og alligevel 
lige køre børnene til fodbold, og konen til svøm-
ning. Vi mennesker er utrolig hurtige til at dømme 
folk omkring os, også selvom vi hverken kender 
eller har set personen med egne øjne. Dette med-
fører derfor også tit en misforståelse af ordet ”for-
bryder”. Dog er hele betydningen af dette ord 
også meget forskellige alt efter hvilken person 
man er, og hvad holdninger man har og hvad man 
har valgt at står inde for.    
 
Er sort arbejde grænsen?  
Sort arbejde er en udbredelse i vores samfund, og 
bliver kun mere og mere udbredt, hvilket ikke røre 
os så meget. Sort arbejde kan vi leve med, det kan 
vi forhold os til, det er noget vi alle på den ene 
eller anden måde har været i berøring med. Sort 
arbejde er stort set blevet indarbejdet i os danske-
re, dog på trods af, at vi ikke bryder os om ordet 
snyd. Noget vi dog finder helt uacceptabelt er 
skattesnyd, for det går ud over hele vores sam-

fundsøkonomi og derved også vores egen beta-
ling. Vi ser dog ikke sort arbejde, som en del af 
dette snyd, for her er der jo tale om at hjælpe folk, 
sommetider er der endda tale om familiemedlem-
mer, andre gange er det arbejdsgiveren eller che-
fen. Der er altså ikke tale om, at tage penge fra 
nogle, sådan vælger vi mennesker i hvert fald at se 
på det. Efter vores mening er der tale om to helt 
forskellige begreber. Men er der i virkeligheden 
ikke det samme? Eller er det to vidt forskellige 
begreber, som ingen sammenhæng har? Måske er 
det i det bund og grund også lige meget, vi men-
nesker har allerede skabt vores holdninger til disse 
begreber og vil nødigt ændre dem.    
 
Selvom vi mennesker måske ikke umiddelbart vil 
tro på det, er der ingen der kan holde sig helt 
hundrede procent lovlydigt. Vi er alle små forbry-
dere som indimellem bryder loven i vores hver-
dag, dog nogle mere end andre, men hvor grænsen 
går, er helt og holdent op til det enkelte menne-
skes holdninger. Intet menneskes grænser er ens, 
men ifølge loven er vi langt over grænsen for 
hvad man kan kalde lovligt og acceptabelt i for-
hold til hele samfundet og dets normer.       
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Formidlingsmæssige valg
I denne kronik henvendes der til modtage-
ren/mediet Politiken. Jeg har valgt at skrive ”som 
mig selv”, dvs. som en htx-studerende og som en 
almindelig borger i samfundet. Grundlaget for 
dette er, at jeg derved har mulighed for, at inddra-
ge egne holdninger og synsvinkler, og derved 
også bedre mulighed for, at argumentere for disse. 
Dette gør hele læsningen af kronikken mere virke-
lighedsnær og interessant. Derudover er der blevet 
skrevet en del om forskellige vinklinger på emnet, 
og derved er der blevet inddraget både for og 
imod grundlag, som selvfølgelige er gjort for at 
skabe en debat inde i læserens hoved.   
 
Opstillingen af denne kronik er meget enkel og 
letlæselig. Indholdet i kronikken er inddelt i to 
kolonner, hvilket gør selve teksten mere overskue-
lig og nem at håndtere. Udover dette har jeg også 
valgt, at inddele selve indholdet i mindre afsnit, 
som hver især har sin egen lille underoverskrift, 
som er markeret med fed, for at blive fremhævet. 
Selve layoutet af denne kronik, er som nævnt tid-
ligere utrolig enkelt og ligetil, det er også derfor 
typografien Times New Roman som er blevet an-
vendt, for at følge hele det gennemgående tema 
om enkelt og stilrent layout, hvilket denne typo-
grafi i den grad er kendetegn ved, og derfor er 
blevet valgt i denne sammenhæng.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne kronik er en lang artikel, som er skrevet 
subjektivt, og belyser emnet ” Den lille forbryder i 
os alle” fra det udleveret stilemne. Dette emne 
bliver diskuteret, og beskrevet ud fra flere forskel-
lige vinkler. Dette giver læseren en mulighed for, 
at stille spørgsmål og derved indleve sig mere i 
hele tekstens indhold, og derved selv tage en stil-
ling til debatterne. 
Der er i kronikken især langt stor fokus på argu-
mentationsdelen samt den nuancerede indstilling, 
dvs. være i stand til, at se sagen fra flere forskelli-
ge vinkler, i stedet for at holde fast i én specifik 
vinkel, og holdning i forhold til hele debatten, 
som der arbejdes med i denne kronik. Dette skyl-
des at jeg mener, at dette er en væsentlig ting, at 
have styr på, både for at virke mere troværdig som 
forfatter, samt for ikke at blive dømt, for at have 
enten den ene eller anden holdning i forhold til 
hele debatten om forbryder eller lovlydig borger.   
 
Til sidst i denne kronik er der blevet skrevet en 
afrundende konklusion på emnet, for at samle op 
på hele kronikken og få debatten afrundet og af-
sluttet på bedst mulig måde, uden at læseren sid-
der tilbage med nogle spørgsmål eller misforståel-
ser.  
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SNYD 
I DIN 
HVERDAF 
 
Af XXX 

Snyd i vore almindelig 
hverdag er en form for 
hjælp, der kan hjælpe os 
med at få flere penge, bedre 
karakter og et bedre liv, men 
dette er jo ikke den eneste 
form for hjælp man får ved 
at snyde, man møder snyd 
hverdag og det kan ikke 
undgås. Selvom man ikke 
selv snyder, så møder man 
alligevel snyd hverdag fra 
f.eks. de nærmeste eller fra 
andre i befolkningen. Vi bor i 
dag i et samfund, hvor det 
gælder om at være bedre 
end de andre i samfundet, og 
hvis man vil være bedre end 
de andre, bliver man nød til 
at snyde hvis man ikke selv 
kan. Vi bliver snydt og 
snyder selv andre. Det kan 
ikke undgås fordi samfundet 
er som det er.  
Min vej til skolen med toget 
vare ca. 45 min, og på disse 
45 min bliver jeg også udsat 
for snyd. Jeg kommer i møde 
med mange reklamer og 
disse reklamer bliver jeg 
snydt af. Som jeg tidligere 
nævnte, gælder det om at 
være bedre end de andre og 
dette udnytter reklamerne. 
Reklame producenterne 
fremstiller reklamerne så jeg 
bliver overbevist om at hvis 
man vælger deres produkt 
får jeg et bedre liv og vil 
være med i den moderne 
kultur. Selvom varen der  

 
 
 
 
 
bliver reklameret for ikke er 
bedre end de lignende vare 
på markedet, så reklamere 
man stadig om at deres er 
bedst og at man får et bedre 
liv, selvom man egentlig ikke 
får et bedre produkt eller et 
bedre liv. Sådan bliver jeg  
snydt hverdag og det 
garantere jeg også får at i 
gøre.  
Når jeg er i skole bliver jeg 
også udsat for snyd, jeg 
snyder enten selv ellers også 
snyder de andre, jeg snyder 
for det meste ikke bevidst, 
når jeg snyder eller bliver 
snydt sker det ubevidst og 
jeg  tænker ikke over det. 
Men nogen gange bliver jeg 
snydt og snyder selv bevidst. 
Når jeg snyder bevidst 
snyder jeg for det meste for 
at hjælpe mig selv eller for at 
være bedre end de andre i 
klassen.  
Man får til opgave at skrive 
et projekt og det første jeg 
gøre er, at søge 
informationer på internettet 
om enten emnet eller 
lignende projekter andre 
elever har lavet og får 
inspiration fra de andre.  
Alle elever på gymnasiet i 
dag kender Studieportalen 
og Studienet som er online 
lektiehjælper. Hovedsageligt 
bliver disse hjemmesider  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
brugt af de fleste 
gymnasieelever  vil jeg 
mene, selv i min klasse 
benytter alle sig af disse 
sider selv læren anvender 
dem. Meningen med disse 
online lektiehjælper er at 
man kan bruge opgaverne i 
siden som inspiration eller 
hvis man søger efter et 
bestemt emne, så kan man 
også finde andre elever der 
har lavet opgaver om det 
søgte emne og se om der er 
nyttig informationer i de 
hentede opgaver. Men mine 
klassekammerater og jeg 
udnytter siden på den 
forkerte måde, vi ved 
selvfølgelig også, at vi bruger  
hjemme siden på den måde 
den ikke burde bruges, men 
hvis man vil være bedre end 
de andre i klassen eller vil 
have bedre karakter bliver 
man nød til at have hjælp og 
det gøre jeg og de andre ved 
at snyde.  
Jeg skal skrive et projekt om 
Apple, og det første jeg gøre 
er, at slå Apple op i 
Wikipedia og tager det 
vigtigste ud fra siden og 
herefter går jeg på 
Studieportalen og finder en 
opgave om Apple og tager 
det vigtigste ud fra opgaven. 
Når jeg så skal til at skrive 
projektet kopiere jeg så det 
vigtigste fra Wiki og den 
hentede opgave fra 
Studieportalen, man kopiere 
hovedsageligt ikke 100%, 
men man omskriver det med 
sine egne ord og nogle gange 
kan der godt ske at man 
kopiere 100% hvis man er 
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sikker på læren ikke opdager 
det. Mig og mine 
kammerater kopiere kun 
med et formål nemlig at få 
gode karakter og få bedre 
karakter end de andre. Jeg 
har fået af vide at det ikke 
var forkert at kopiere, men 
hvis jeg kopierede skulle jeg 
huske at angive kilde så 
læren er bevidst om 
kopiering. Kopiering sker 
ikke kun i Danmark det sker 
også mange andre steder. 
”Ved University of Maryland 
mente en studerende, som 
blev beskyldt for at kopiere 
fra en Wikipedia-artikel om 
depressionen i 1930’erne, at 
det ikke var nødvendigt at 
angive kilden. Da det ikke 
fremgik, hvem der havde 
skrevet den kollektive artikel, 
mente han, at der var tale om 
almenviden.” (Artikel i 
Politikken, 22. August 2010) 
Som artiklen fra Politikken 
skriver om en person fra 
USA, menes der også at det 
ikke var forkert at personen 
kopierede fra nettet men at 
han skulle angive kilde hvor 
han har fundet det, fordi når 
der ikke angives kilder bliver 
det anset som noget man 
selv har skrevet og det høre 
med ind under 
bedømmelsen af opgaven, 
når så læren opdager 
kopiering kan læren ikke 
godkende opgaven da 
opgaven indeholder tekster 
man ikke selv ejer. Hvis de 
fleste kopiere inklusiv mig 
selv, så er det jo ikke 
nødvendigt med skole 
opgaver da man alligevel 
finder det hele på 
internettet. Jeg nævnte 
tidligere at man også selv 
blev snydt i skolen, jeg bliver 
f.eks. snydt ved, at jeg 

spørger om hjælp af nogle 
kammerater fra klassen, og 
når de så giver nogle falske 
resultater eller 
informationer og så skriver 
jeg det i min opgave og 
bliver dårligere end de 
andre, grunden til de snyder 
mig er jo også fordi de vil 
være bedre end mig.  
Hvis man vil være bedre end 
de andre og have et moderne 
liv, er man nød til at have 
penge og hvis man ikke selv 
har kvaliteter til at få penge, 
så bliver man nød til at 
snyde for at få flere penge. 
Men hvordan snyder vi? 
Gymnasieelever snyder 
hovedsageligt med deres SU. 
Jeg snyder ikke selv med min 
SU, men jeg har nærmeste 
der snyder med SU’en. Det 
kan ikke accepteres af nogle 
og nogle er ligeglad. Folk der 
ikke accepter det er 
hovedsageligt folk der t ikke 
vil betale SKAT for, at nogle 
unge på gymnasiet skal 
snyde med ,at få flere penge.  
”Noget af det mest 
uacceptable er socialt 
bedrageri, lyder danskernes 
dom, og her har vurderingen 
forandret sig i løbet af de 
seneste år, mener Johannes 
Andersen. I dag er der ingen 
forståelse for, at 
førtidspensionisten eller den 
enlige mor snyder lidt for at 
få dagligdagen til at fungere” 
(Artikel i Morgenavisen 
JyllandsPosten, 3. August 
2010) 
Herunder gælder det også 
SU’en, jeg kan ikke accepter, 
at jeg skal have en lavere SU 
end de andre der snyder 
med deres SU og får dobbelt 
så meget som mig, jeg 
betaler selv SKAT af min SU 
og den SKAT jeg betaler går 

videre til en person der 
snyder med SU’en, jeg kan 
godt se at dette er 
uacceptable. Det jo ikke kun 
mig der bliver snydt, det er 
jo staten der bliver snydt af 
de unge der snyder med 
SU’en, det viser jo også at det 
ikke er så svært at snyde den 
danske stat.  
Så længe vi har et samfund 
hvor man vil være bedre end 
andre og leve det moderne 
liv, så kan jeg eller andre 
ikke gøre noget ved at folk 
snyder, hvis jeg skal dække 
mit behov så bliver jeg nød 
til at finde en vej og den ene 
vej er at snyde. Jeg vil mene 
den eneste måde vi kan 
ændre dagens snyderi på, er 
ved at ændre på samfundet 
og vi må finde en anden 
måde at få hjælp på.  
 
Ord: 1241 
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B)  
Kronikken starter med  et redegørende niveau, hvor jeg redegøre for snyd i hverdagen, hvor jeg har 
sat fokus på de unge i de gymnasiale uddannelser, da jeg selv er en gymnasieelev er det nemmere for 
mig at senere kunne diskutere ud fra redegørelsen. Grunden til jeg starter ud med at redegøre for snyd 
i hverdagen er så læserne får et indblik i hvad der er tale om og fange de unge læsers interesse, det er 
vigtigt at jeg allerede fra starten af kronikken fanger læserens opmærksomhed og få dem til at sætte 
sig ind i emnet. I redegørelses delen har jeg sat meget fokus på det de unge kender i hverdagen så de 
selv kan perspektivere til problemet når de læser kronikken. Når man læser noget man selv kan 
perspektivere til eller noget man oplevere i hverdagen, så har man en større mulighed for, at kunne 
ramme den unge målgruppe som kronikken er henvendt til. I redegørelses delen går jeg ikke specifik 
ind i hvilket underemne der bliver diskuteret. Jeg starter kort med at redegøre for emnet og når 
læseren har fået et indblik i emnet går jeg i gang med diskussionen og reflekter til hverdagen som de 
unge kender den. I min redegørelse holder jeg mine synspunkter så langt væk som muligt og begynder 
først at komme med mine synspunkter og holdninger i diskussions delen. Efter redegørelsen kommer 
diskussions delen hvor jeg diskutere de forskellige emner med mine egne synspunkter og holdninger, 
og prøver at komme så tæt på læseren som muligt. Jeg bruger underemner som SU, reklamer og skole 
da disse underemner er noget unge møder meget i hverdagen. Jeg har diskuteret frem og tilbage om 
problemerne af disse emner, så de unge læser har et overblik over hvad de egentlig snyder med i deres 
hverdag, fordi mange unge i dag er ikke selv bevidst om at de snyder. Da de unge er den nye 
generation er der en god mulighed for at de ville prøve at gøre noget ved disse problemer og tage 
stilling til dem og måske prøve at ændre samfundet.  
Jeg har skrevet kronikken med noget hverdags sprog så de unge har nemmere ved at sætte sig ind i det 
og så de får fornemmelsen af, at personen der har skrevet kronikken er også blandt dem. 
Argumentationer er taget ud fra mine egen erfaringer og oplevelser. Jeg slutter kronikken af med en 
hjælp til hvordan snyd kan ændres. 
 
Ord: 403 




