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Indledning 
Den 18. maj 2022 var det tredje gang, eksamen i skriftlig dansk på stx blev aflagt med udgangspunkt i de 
skriftlige genrer, der blev introduceret i 2017/2018. Den analyserende, debatterende og reflekterende artikel må 
derfor nu anses for at være fuldt integrerede skrivegenrer. Som også de to foregående år var det en corona-
årgang, der satte sig til eksamensbordet, men i modsætning til 2021 og 2020 blev eksamen i skriftlig dansk denne 
gang ikke fordelt på to eksamensdage, hvorfor alle elever i år blev eksamineret i det samme eksamenssæt. 
  ”Råd og vink” tager som altid afsæt i de erfaringer og observationer, censorerne har meldt tilbage efter endt 
arbejde.  
 

Årets sæt 
Årets eksamenssæt kan findes her. 
En censor bemærker i evalueringen, at de analyserende artikler i årets sæt var noget til den dystre side. Det kan 
der være noget om, for så vidt som at alderssvækkelse, jordskælv, skilsmisse, krig og hele to dødsdømte var 
elementer i de tre analyseopgaver. Imidlertid var vægten i Opgave 1 og 2 som altid lagt på det fremstillingsmæssige, 
nærmere bestemt hvordan en livskrise eller en familierelation i opbrud kan fremstilles (i hhv. en dokumentarfilm 
og en novelle) og de virkemidler, der tages i brug i den forbindelse. Opgave 3 bestod i analyse af det anvendte 
sprog i nogle eksempler på breve, hvoraf i hvert fald to var lyse i tonen.  
   Nogle elever (især dem, der har hæftet sig ved mønstre i tidligere opgavesæt) har givetvis studset over, at 
Opgave 3 bestod i en analyse af breve og ikke af enten digte eller en tale, hvilket ellers har været typiske genrer i 
netop Opgave 3. Mens Opgave 1 altid vil knytte an til en medietekst og Opgave 2 altid til en novelle eller et 
romanuddrag, er Opgave 3 genremæssigt imidlertid mere åben. Eksempelvis kan uddrag af et drama, en graphic 
novel, forskellige typer journalistik, genrehybrider osv. optræde her, da disse teksttyper jo også hører til i 
danskfaget. Hvis en elev ikke føler sig klædt på til at analysere en tekst i en bestemt genre, fordi vedkommende 
ikke har modtaget undervisning i fx fake news eller naturalistisk dramatik, bør eleven selvfølgelig vælge en af de 
andre fire opgaver. Hvis eleven omvendt kan lave en elementær sproglig analyse og kender til fx Ciceros 
pentagram, burde dette kunne bruges i en analyse af en genre som fx brevgenren. Især hvis der til opgaven er 
knyttet en tekst, der udpeger nogle centrale træk ved genren, hvilket var tilfældet i årets Opgave 3. 
   Den debatterende artikel (Opgave 4) havde i år kunstneres deltagelse i samfundsdebatten som emne, og i den 
reflekterende artikel (Opgave 5) skulle eksaminanderne i år reflektere over brugen af naturen som motiv i digte.  
   Hvordan eleverne fordelte sig på de forskellige opgaver, og hvordan karaktererne blev fordelt, kan ses i 
eksamensstatistikken: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-
afholdelse-af-proever/evaluering-af-proever  
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Særlige opmærksomhedspunkter vedrørende skrivegenrerne 
 
Fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen har i den nyligt publicerede vejledning ”Den skriftlige eksamen og de tre 
eksamensgenrer i dansk stx og hf”, der retter sig til skriftlige censorer og lærere, præciseret, hvad eleverne skal 
bedømmes på og derfor bør trænes i. Eksempelvis uddybes de fire vurderingskriterier, hvad der forstås ved at 
skrive genrebevidst og med en personlig stemme, hvad forskellen er på at skrive henholdsvis diskuterende og 
debatterende - samt en lang række andre aspekter ved skriftlig dansk. Nedenstående dvæler ved enkelte af disse 
aspekter; særligt de, der i år oftere end tidligere er udpeget af censorerne som mulige fokuspunkter. Bemærk, at 
tidligere års ”Råd og vink for skriftlig dansk, stx” forholder sig til forskellige andre aspekter som ”Den gode 
indledning”, ”Opgavematerialernes plads i besvarelsen”, ”Analyseformidling”, ”Positionering i en debatterende 
artikel”, ”Danskfaglighed i den debatterende artikel” og ”Refleksion”. Bemærk også, at tilsvarende emner tages 
op i hf-udgaven af ”Råd og vink”. 
   Samlet set er der mange områder, man som elev kan sætte ind, hvis man ønsker at forbedre sig i skriftlig dansk, 
men allervigtigst er det nok, at man bliver fortrolig med at planlægge sit skriftlige produkt, altså tør sætte tid af til at 
forholde sig til opgavematerialerne, disponere, prioritere pointer og iagttagelser, minde sig om genrens 
skriveformål og intenderede modtagere, iscenesætte sig som afsenderstemme samt overveje måder at 
demonstrere danskfaglighed. I oversigten over skriftlighedsressourcer side 11 er der links til tre skriveproces-
orienterede modeller, der knytter an til hver sin skrivegenre og netop betoner førskrivningsfasen. 

 

Skriftlig fremstilling og sproglig korrekthed  
I skriveprocessens korrekturfase kan man sjældent nå at rette op på sin opgavebesvarelses struktur eller 
gennemgående sprogtone, men nok udrense nogle af de sproglige fejl, der kan have sneget sig ind, og som måske 
kan ende med at få negativ betydning for karakterfastsættelsen. I fagkonsulentens vejledning bliver der gjort en 
del ud af at indkredse, hvilke sprogfejl der er almindelige på forskellige niveauer. Dette ’fejlhierarki’ er 
eksemplificeret ved et kort tekstuddrag, der i forskellige versioner indeholder forskellige fejltyper. Disse versioner 
kan uden videre danne grundlag for en undervisningssekvens, hvor eleverne skal identificere og rangere sprogfejl, 
men giver også en elev på et givent sprogligt niveau en konkret liste over fejltyper, vedkommende skal have 
fokus på at undgå. Hvis man som elev er bevidst om, at man ikke altid bruger store og små bogstaver rigtigt, 
sætter man ind netop dér, mens en elev på et lidt højere sprogligt niveau forsøger at undgå eksempelvis 
ordstillingsfejl eller idiomatiske fejl. 

 

Kommunikationssituation og formidlingsbevidsthed 
Det er vigtigt, at eleverne får ekspliciteret, at man til eksamen i skriftlig dansk altid skriver en artikel, hvilket kan 
adskille sig fra skriftlig eksamen i andre fag. I og med, at der er tale om en eksamen, skal eleverne selvfølgelig 
som det primære demonstrere faglige kompetencer, men herunder vægtes i dansk det formidlingsmæssige og 
sproglige på lige fod med konkret faglig viden og metodisk behandling af den valgte opgave. Til det at skrive en 
artikel hører, at man i sin opgavebesvarelse har indtænkt nogle interesserede modtagere, som man henvender sig 
til med en fokuseret og engageret stemme. Det er derfor en svaghed ved en artikel, hvis en elev i sin bestræbelse 
på at sige alt tænkeligt om en opgavetekst skriver for opremsende eller hæfter sig for meget ved relativt 
uvæsentlige detaljer, fordi relevansen af det skrevne da vil fortone sig for modtageren. Hovedløst opremsende 
analyser er særligt hyppige i besvarelser af Opgave 1, sandsynligvis fordi elever, der har kendskab til shot-to-shot-
analyse, kan komme til at formidle denne analyseforms resultater næsten ubearbejdet. 
    Desuden vidner det om genremæssig usikkerhed, hvis en artikel indledningsvis og afslutningsvis er iscenesat 
som besvarelsen af en stillet opgave med formuleringer á là ”I det følgende vil jeg først redegøre for 
holdningerne i Tekst 4a, hvorefter jeg vil…” og ”Jeg kan derfor på baggrund af min analyse, hvor jeg blandt 
andet ved hjælp af en nykritisk læsning fandt, at…”. Flere end tidligere synes at forfalde til sådanne rapport-
agtige rammeformuleringer, der jo er standarden i eksempelvis SRP-genren.  
   Elevernes opmærksomhed på kommunikationssituationen kan trænes gennem øvelser, hvor de skal justere 
deres tekster i forhold til forskellige hypotetiske modtagere: Hvad skal man ændre formidlingsmæssigt, hvis man 
forestiller sig at henvende sig til 300 ukendte modtagere frem for til to (censorer)? Hvad skal man ændre 
formidlingsmæssigt, hvis man forestiller sig at skrive til modtagere, der ikke kender det tekstmateriale, man 
skriver om, frem for modtagere, der må forventes at have læst det? Hvad skal man ændre formidlingsmæssigt, 
hvis man forestiller sig at henvende sig til modtagere, der forventes at kende de mest gængse faglige begreber, i 
stedet for modtagere, der ikke gør? Og særligt for den debatterende artikel: Hvad skal man ændre 

https://emu.dk/sites/default/files/2022-08/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%202022.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2022-08/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%202022.pdf


formidlingsmæssigt, hvis man forestiller sig at henvende sig til en modtagergruppe, der sandsynligvis som 
udgangspunkt er ret uenig med én, frem for til modtagere, der nok deler ens holdning? Og særligt for den 
reflekterende artikel: Hvad skal man ændre formidlingsmæssigt, hvis man forestiller at henvende sig til 
modtagere, der må have tænkt over spørgsmålet selv på et tidspunkt, i stedet for nogle, der måske aldrig har? 
   En anden måde at skærpe elevernes opmærksomhed på kommunikationssituationen er at få dem til at 
reflektere over og formulere sig om, hvad deres egne eller andres artikler forsøger at give modtageren. Og dette 
bør selvfølgelig på et generelt plan flugte med, hvad der er det eksplicitte skriveformål med de tre skrivegenrer 
(altså for den analyserende artikels vedkommende at forsøge at forfægte en forståelse af en tekst og dens mulige 
særegenhed og relevans over for modtageren, for den debatterende artikels vedkommende at forsøge at 
overbevise modtageren om et standpunkt, og for den reflekterende artikels vedkommende at forsøge at inddrage 
modtageren i en igangværende tankeproces og gøre vedkommende klogere på et emne). Mere specifikt kan man 
undersøge, hvordan disse skriveformål konkret er forsøgt indfriet i gode opgavebesvarelser.  
 
 

Argumentationsdræbere og refleksionsdræbere 
En vis andel af de elever, der vælger at skrive debatterende artikel, har stadig svært ved at positionere sig tydeligt 
og være den dominerende stemme i deres egen tekst. De skriver for redegørende, og i de mest grelle tilfælde er 
den debatterende artikels afsender mere eller mindre enig i alle de forskellige synspunkter, der gøres rede for. 
Flere end tidligere synes dog at have forstået den debatterende artikels skriveformål og den deraf følgende 
vigtighed af at forfægte et klart formuleret standpunkt. Imidlertid er det en hyppig svaghed hos de elever, der 
faktisk får positioneret sig i forhold til emnet, at deres argumentation bliver enten for skinger eller for overfladisk 
og derved ikke så overbevisende. Typisk i disse tilfælde kan være, at der kun bringes et eller meget få belæg, som 
gentages om og om igen, og at der kun sparsomt gøres brug af de i undervisningen introducerede 
argumentationsgreb som fx ordvalgsargumenter og gendrivelse. Ofte kan man få på fornemmelsen, at skriveren 
ikke henvender sig for at overbevise nogen, men forestiller sig at kommunikere udelukkende til modtagere, der 
deler vedkommendes eget synspunkt. Og hvis skriveren derudover ikke får forholdt sig grundigt til 
modsatrettede synspunkter (fx vha. kritisk dvælen ved de konkrete argumenter i opgavematerialerne) og styrker 
sine synspunkter med relevante eksempler (rygdækning), bliver argumentationen ensidig og uden dybde. Som 
berørt ovenfor i afsnittet ”Kommunikationssituation og formidlingsbevidsthed” kan man forsøge at afhjælpe 
denne problematik ved at få eleverne til at justere på deres billede af den intenderede modtager.  
   Hvor stemmen i en debatterende artikel kan være for vag eller for skråsikkert ensidig, kan stemmen i en 
reflekterende artikel tilsvarende gå hen og blive for bastant eller for diffus. Bastant bliver den, hvis konklusionen 
leveres allerede tidligt i besvarelsen eller med stort eftertryk som afslutning. Og en opremsende stil undervejs 
(”En grund kan være…, En anden grund kan være…, En tredje grund kan være…) indbygger en skematik, der 
nemt spænder ben for det indtryk af igangværende tankeproces, modtageren af en reflekterende artikel ideelt skal 
indgydes. Efterhånden formår langt de fleste, der vælger at skrive reflekterende artikel, at undgå at falde i denne 
grøft; til gengæld går mange i den modsatte, dvs. får skrevet besvarelser, der er så diffuse, at det kan være svært at 
følge tankegangen. Hovedårsagen er i langt de fleste tilfælde, at refleksionerne enten slet ikke eller kun i glimt 
forankres i konkrete eksempler, men i nogle besvarelser ser man også, at det skyldes overforbrug af to sproglige 
virkemidler, eleverne har lært kendetegner genren, nemlig retoriske spørgsmål og såkaldte uafklarethedsmarkører 
(som fx ’hvis’, ’måske’, ’sikkert’, ’muligvis’, ’nok’). Hvis der er indflettet en uafklarethedsmarkør i stort set hver 
eneste sætning, eller hvis der optræder 40, 50 eller 60 retoriske spørgsmål i en besvarelse, bliver de tanker, der 
forsøges kommunikeret, for luftige. 
 
 

At tænke og skrive med tekster (Eksempler og perspektivering) 
I skriftlig dansk demonstrerer man danskfaglighed ved blandt andet at kunne formulere en sikker forståelse af et 
obligatorisk tekstmateriale, fokusere på det væsentlige i en given sammenhæng samt anvende passende 
danskfaglig viden og danskfaglig terminologi, men i en god besvarelse formår eleven også at tilføre artiklen noget 
andet end det, der er givet i opgavematerialerne, ved at inddrage sin erfaring med andre tekster. I den 
debatterende artikel og i den reflekterende artikel er det oplagt at gøre det gennem de konkrete eksempler, der 
næsten altid er en eksplicit fordring i opgaveformuleringen. Det er ikke et krav, at alle eksempler nødvendigvis 
skal hentes fra elevens gymnasiale danskundervisning, men det er omvendt en styrke, hvis et eksempel afslører, at 
eleven kan gøre tekster og faglige problemstillinger, vedkommende har arbejdet med i undervisningen, relevante i 
en ny sammenhæng.  



   Det forhold, at ret få elever giver andre eksempler i besvarelsen af årets Opgave 4 og 5 end dem, der allerede er 
nævnt i de til opgaven knyttede tekster, kunne tyde på, at man i undervisningen kunne styrke bevidstheden om, 
at en tekst, man arbejder med i en konkret lektion, potentielt kan inddrages sidenhen – også efter, det 
pågældende forløb er afsluttet. Sandsynligvis er de fleste gymnasieelever undervejs i deres danskundervisning 
stødt på politisk aktive kunstnere (Opgave 4) og lyrik med naturen som motiv (Opgave 5), men mange elever 
mangler måske træning i at vende tilbage til tekster, de kognitivt har parkeret som alene hjemmehørende i et 
bestemt forløb – eller måske helt har glemt. Én simpel måde at afhjælpe dette kunne være at afslutte sine 
danskforløb med kort at genbesøge en tekst fra et tidligere forløb, men nu i ny belysning på baggrund af det, 
man netop har arbejdet med. En anden kunne være at varme op til en forestående debatterende eller 
reflekterende opgave ved parvist eller i grupper at opstøve potentielle konkrete eksempler fra tidligere 
undervisning. 
   I langt de fleste opgaveformuleringer til analyserende artikel indgår der et perspektiveringselement. De fleste 
eksaminander honorerer dette krav, men der er langt mellem de rigtig gode perspektiveringer. En del af 
forklaringen er selvfølgelig, at perspektivering er på højeste taksonomiske niveau, men måske spiller det også ind, 
at det at perspektivere synes at blive trænet mindre indgående i den almindelige undervisning end det at 
analysere. I hvert fald formår for få eksaminander at løfte deres perspektivering til at være andet end en gold 
påpegning af nogle ligheder i forhold til en eller flere andre tekster. Den gode perspektivering gør derimod 
modtageren klogere på den behandlede tekst som bidrag i en større sammenhæng. 
   En projektgruppe ved Silkeborg Gymnasium (bestående af Helle Risvig Nielsen, Henrik Nyvang, Anders 
Hedegaard Kristiansen og Thor Gustafsson) har udarbejdet nogle undervisningsressourcer til arbejdet med 
perspektivering: 1) en række perspektiveringsspørgsmål, elever kan tage afsæt i, 2) eksempler på ordlyd i 
perspektiveringsafsnit, elever kan lade sig inspirere af, og 3) perspektiveringsøvelsen ”Bordet rundt”. Disse 
ressourcer er gengivet på de følgende sider. 
  



 
 

Forskellige perspektiveringsspørgsmål 

 

Tematiske perspektiveringer:  
Kender jeg andre tekster fra samme periode eller andre perioder med samme tematik?  
Kan andres teksters fremstilling af temaet gøre mig klogere på teksten?  
Hvordan kan teksterne gøre mig klogere på temaet?  
  

Perspektiveringer om sprog og virkemidler:  
Hvad er det karakteristiske ved denne teksts fortælleteknik / komposition /  brug af sproglige 
virkemidler sammenlignet med andre tekster, der fokuserer på samme tema?   
Hvordan hænger teksternes brug af sprog og virkemidler sammen med den tilværelsesopfattelse, 
som teksten er udtryk for?  
  
Genremæssige perspektiveringer:  
Er teksten et typisk eksempel på sin genre?  
Gør teksten dig klogere på genrens muligheder og begrænsninger?  
Hvordan kan teksten sammenlignes med skønlitterære tekster i andre genrer, der behandler 
samme tematik?  
  
Litteraturhistoriske perspektiveringer:  
Hvordan kan teksten gøre mig endnu klogere på den litterære samtid?  
Hvordan kan min viden om den litterære samtid gøre mig endnu klogere på teksten?  
Hvordan taler teksten til sin egen tid?  
Hvordan kan man se teksten i lyset af nutidens litterære strømninger?  
  
Aktualiserende perspektiveringer:  
Hvordan taler teksten ind i aktuelle problemstillinger?  
Hvordan ser tekstens problemstillinger ud i nutidens optik?  
  
Perspektiveringer som samtale om tilværelsen:  
Hvad siger teksten om tilværelsen?  
Hvad er styrken / det interessante ved denne teksts perspektiv på tilværelsen?  
Er der almene temaer i teksten, du kan spejle dig i?  
  
Perspektiveringer til fænomenet litteratur:  
Hvordan gør teksten dig klogere på, hvad litteratur er, og hvad litteratur kan?  
Hvordan adskiller tekstens tilgang til emnet sig fra ikke-skønlitterære tilgange som fx et 
debatindlæg?  
    
 



 
 
 

 
 
 
 
  

Perspektiveringsfokus Eksempler på perspektiveringer i uddrag 
 

Tematiske 
perspektiveringer  

I Pontoppidans novelle "Karens jul" fra det moderne gennembrud møder vi en 
barsk skildring af en tjenestepiges kamp for at overleve med sit faderløse barn 
hen over julen. Som i Lenz' novelle er der fokus på mennesker, der lever under 
hårde vilkår, men hvor Lenz peger på en vis forsoning i julefejringen, er der intet 
forsonende i Pontoppidans novelle, som virkelig sætter problemer under debat i 
sin kradse kritik af samfundsforholdene – ligesom han ironisk spidder alle 
overvejelser om en religiøs forsoning...   

Perspektiveringer om 
sprog og virkemidler  

Når Emil Bønnelycke i "Hymne til min barndoms gader" anvender besjæling som 
gennemgående virkemiddel, er det interessant at sammenligne med 
romantikernes anvendelse af samme trope. Sammenlignet med H.C. Andersens 
besjæling af stranden i "Danmark, mit fædreland" bliver det tydeligt, at vi med 
Bønnelycke er trådt ind i modernitetens ekspressionistiske storbyrum...   

Genremæssige 
perspektiveringer  

Som portrætter af far-søn-forhold er der både interessante ligheder og forskelle 
mellem Jens Blendstrups “Gud taler ud” og Karl Ove Knausgårds “Min kamp”. 
Begge forfattere udnytter romanformens flerstrengede narrative forløb til at 
skildre en problematisk familierelation...   

Litteraturhistoriske 
perspektiveringer  

Drønet fra porten, der afslutter et "Et dukkehjem" viser, hvordan Nora bryder 
med familien for at kunne realisere sin individuelle frihed. Også i senmoderne 
litteratur brydes familierne op, når karaktererne forfølger deres individuelle 
projekter. Det ser vi fx hos Katrine Marie Guldager i novellesamlingen "Nu er vi 
så her". Hos Guldager bliver det imidlertid tydeligt, at frigørelsen og 
individualiseringen har en pris....   

Aktualiserende 
perspektiveringer  

Dansk samtidslitteratur i 2010'erne er kendetegnet ved en social vending, hvor 
den samfundsvendte omverden igen får kritisk opmærksomhed – ligesom i det 
moderne gennembrud. Men præmisserne er anderledes nu, hvor problemdebat 
og normkritik suppleres med bevidste sproglige normbrud. Eksempelvis skriver 
Yahya Hassan sine digte om integration og ghettoer i et sprog, der bryder med 
og udfordrer standarddansk...   

Perspektiveringer som 
samtale om tilværelsen  

I novellen "Som englene flyver" bruges søskendemotivet til at repræsentere to 
tilgange til livet...   

Perspektivering til 
fænomenet litteratur  

Udover at tematisere sorg og død viser Aidt med Har døden taget noget fra dig 
så giv det tilbage, hvad litteratur kan. Litteraturen er med sin evne til at rumme 
paradokser, ambivalens og vanskelige følelser et sted, hvor man kan være i sin 
sorg og med sin sorg...  
 



 

Perspektiveringsøvelse – bordet rundt 
 
Instruktion – Tre sekvenser 

A: Eleverne sidder i grupper og får tildelt tre bunker med tomme kartonkort i tre forskellige farver 

 Udfyld rød med alle de tekster, vi har læst i forløbet (forfatter, titel og årstal) 

 Udfyld grøn med begreber, et motto, en kernesætning, som står centralt i forløbet  

 Udfyld gul med tekster fra andre forløb – mindst én tekst fra alle forløb i dansk (evt. mindst 
20 gule kort som et ekstra benspænd) 

Der må kun påføres én tekst, ét begreb osv. per kort 
 
Byt den gule bunke med en anden gruppe (denne instruktion gives først, når de har produceret den 
gule bunke) 
 
B: Herefter er det perspektiverende samtale bordet rundt 

- Første elev vender et kort fra hver farve og indleder nu den første perspektivering 
- Næste elev vender blot ét nyt kort og perspektiverer videre i forlængelse af første elev, gør 

det evt. to gange  
- Der opstår nu en perspektiveringssamtale, hvor alle får sagt noget 
- Bordsamtalen løber, indtil alle kort er vendt  
- Hvis en gruppe er for hurtigt færdige, kan man bede dem blande hver af de tre bunker på ny 

og starte forfra med nye konstellationer 
 
C: Individuel eller fælles refleksion 

 
- Bed dem lave en lille skriftlig individuel refleksion om udbyttet af øvelsen til allersidst 

(elevfeedback) 
- Og/eller: Reflekter over udbyttet på klassen 

 

Formål 

 De får repeteret, når de selv udfylder kortene 

 De får trænet bredere perspektiveringsmuligheder (også solo-taksonomi), når de tvinges til at 
inddrage tekster fra samtlige forløb i dansk (evt. både litteratur, medier og sprogforløb) 

 De udfordres, når de gule perspektivtekster er udtænkt af en anden gruppe 

 Samtalen om perspektiveringstråde løfter deres taksonomiske niveau og deres overblik 

 De får et metablik på deres undervisning i den afsluttende refleksion 

 Inspiration til afleveringsopgave 

 Skaber overblik over flere års danskundervisning og giver en oplevelse af, at de kan trække 
på tidligere materialer – også selvom de ikke kan huske analysedetaljer 
 

Variationsmuligheder – udskift den grønne begrebsbunke med særlige foki 

Kan anvendes mere specifikt til at træne overblik over fx 

 forskellige fortællertyper 

 forskellige fremstillingsformer 

 sproglige virkemidler 

 forskellige tematikker 



 

Ressourcer til arbejdet med skrivegenrerne - linksamling 
 

Nicolai Rekve Eriksen: Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf 
 
Skriftlig eksamen og censur. Herunder kommenterede elevbesvarelser 
 
FAQ om de skriftlige eksamensgenrer 
 
Tidligere års ”Råd og vink for skriftlig dansk, STX”: 2021, 2020, 2019.  
 
Tidligere års ”Råd og vink for skriftlig dansk, HF”: 2021, 2020, 2019. 
 
Samlet oversigt over eksamensopgaver (stx, hf, GIF og dsa A og B) 
 
Prøvebanken, dansk stx 
 
Silkeborg Gymnasiums skriveprocesmodeller for den analyserende artikel, den debatterende artikel og den 
reflekterende artikel 
 
 

https://emu.dk/sites/default/files/2022-08/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%202022.pdf
https://emu.dk/stx/dansk/skriftlighed/skriftlig-eksamen-og-censur?b=t6-t1075-t3848
https://emu.dk/stx/dansk/proever-og-eksamen/faq-om-de-skriftlige-genrer-i-dansk?b=t6-t1075-t3848
https://emu.dk/sites/default/files/2021-09/R%C3%A5d%20og%20vink%20for%20skriftlig%20dansk%20p%C3%A5%20stx%202021.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/R%C3%A5d%20og%20vink%202020%20STX.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/R%C3%A5d%20og%20vink%202019%20Dansk%20A%20STX.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-09/R%C3%A5d%20og%20vink%20for%20skriftlig%20dansk%20p%C3%A5%20hf%202021.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/R%C3%A5d%20og%20vink%202020%20HF.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/R%C3%A5d%20og%20vink%202019%20Dansk%20A%20Hf.pdf
https://docs.google.com/document/d/1qn-8o1D8GVqErcN9EqbK8srGPaqfC-ILKTOshnqK64I/edit#heading=h.dh6vm5kmjoa1
https://www.prøvebanken.dk/proevematerialer/GYMUDD/DAN/DANASTX
https://www.gymnasiet.dk/media/2097/den-analyserende-artikel-trin-for-trin.pdf
https://www.gymnasiet.dk/media/2095/den-debatterende-artikel-trin-for-trin.pdf
https://www.gymnasiet.dk/media/2096/den-reflekterende-artikel-trin-for-trin.pdf
https://www.gymnasiet.dk/media/2096/den-reflekterende-artikel-trin-for-trin.pdf
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