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Læreplan for dansk sprog 1.-7. klasse i overbygningen, grundkursus
og udvidet kursus
Ce programme de Danois L I présente les connaissances et les compétences à maîtriser à la fin du 1er, du
2e du et 3e cycle pour le cours de base de l’enseignement secondaire et à la fin du 3e cycle pour le
Danois L I approfondissement.
Le programme inclut des objectifs généraux, des principes didactiques, des objectifs d’apprentissage,
des contenus, l’évaluation et des commentaires. Il énumère les différents aspects de Danois L I que les
élèves devront maîtriser ainsi que les compétences qu’ils auront développées. La structure du
programme se veut concise, mais elle est étoffée par des commentaires en annexe. Des exemples d’un
examen écrit et d’un examen oral se trouvent également en annexe. Le programme de Danois L I cours
de base entrera en vigueur en septembre 2015 pour les années 1 à 6 de l’enseignement secondaire. Le
programme de Danois L I approfondissement entrera en vigueur pour l’année 6 en septembre 2016.
En février 2016 des descripteurs des niveaux atteints ont été ajouté. Ils entreront en vigueur en
septembre 2018 pour S 1-5 et en septembre 2019 pour S 6. Un exemple d’un nouvel examen écrit est
également ajouté. Il entrera en vigueur en 2017.
Dieser Lehrplan für Dänisch L I beinhaltet die Kentnisse und Kompetenzen, die im Grundkurs am
Ende von Lernstufe 1, 2 und 3 des Sekundarbereiches und im Vertiefungskurs am Ende von Lernstufe 3
zu erwerben sind.
Der Lehrplan gliedert sich in allgemeine Lernziele, didaktische Grundsätze, Fachspezifische Lernziele,
Inhalte und Beurteilung der Lernerfolge. Er beinhaltet verschiedene Aspekte von Dänisch L I, die die
Schüler am Ende der Sekundärbereich erwerben sollen, und er beschreibt die Kentnisse und
Kompetenzen, die sie entwicklen werden. Die Struktur des Lehrplans ist bewusst knapp gehalten, aber
sie ist durch einen Lehrplankommentar (Annex) ergänzt. Beispiele einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung so wie Notenbeschreibungen sind hinzugefügt. Der Lehrplan für Dänisch L
I Grundkurs wird für Lernstufe 1 bis Lernstufe 3 im September 2015 in Kraft treten. Der Lehrplan für
Dänisch L I Vertiefungskurs wird für Lernstufe 3 im September 2015 in Kraft treten.’
Im Februar 2016 wurden die Leistungsbeschreibungen der einzelnen Lernstufen hinzugefügt. Sie treten
im September 2018 für S 1-5 und im September 2019 für S 6 in Kraft. Ein Beispiel für eine neue
schriftliche Prüfung wird ebenfalls hinzugefügt. Sie wird 2017 stattfinden.
This Danish L I syllabus and Danish L I focuses on the knowledge and the competences to be attained at
the end of cycles 1, 2 and 3 of the Secondary cycle and in Danish L I advanced at the end of cycle 3.
The syllabus includes general objectives, didactic principles, learning objectives, contents and
assessment. It presents Danish L I items students will attain, and describe the knowledge and skills they
will develop.The structure of the syllabus is intentionally brief but is expanded through a commentary
(annex). Examples of a written and oral exam as well as band descriptors are also to be found in annex.
The syllabus for Danish L I will come into force in September 2015 for secondary cycles 1 to 3. The
syllabus for Danish L I advanced will come into force in September 2015 for cycle 3.
In February 2016 the attainment descriptors of the cycles have been added. They will enter into force in
September 2018 for S 1-5 and in September 2019 S 6. An example of a new written exam is also added.
It will take place in 2017.
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Læreplan for dansk sprog 1, 1.-7. sekundær, grundkursus
1. Indledning:
Læreplanen omfatter den viden og de kompetencer, som skal nås ved slutningen af hvert forløb.
Den indeholder Generelle mål (kap.2), Didaktiske principper (kap.3), Faglige mål (kap. 4), Indhold
(kap.5) og Evaluering (kap. 6). Den viser de forskellige faglige kompetencer, som eleverne skal
opnå og beskriver det faglige indhold.
Læreplanens struktur er bevidst kortfattet, men den ledsages af en kommentar (bilag). Learning
Gateway kan udgøre et forum for yderligere rettesnore, forklaringer eller råd.
Læreplanen for dansk L1 (grundkursus) træder i kraft 1. september 2015 for 1.- 6. sekundær. I
februar 2016 blev karakterbeskrivelser til de tre sekundærforløb tilføjet (læreplanens bilag A-C). De
træder i kraft i september 2018 for S 1-5 og i september 2019 for S 6. I den anledning falder bilag F
og G ud. Et eksempel på en ny skriftlig eksamensform findes i bilag E. Den træder i kraft i 2017.

2. Generelle mål:
Overbygningen ved Europaskolerne har et dobbelt formål: at sikre en bred uddannelse baseret på
undervisningen i en række fag og at medvirke til elevernes personlige udvikling i en bredere social
og kulturel kontekst. Den brede uddannelse omfatter erhvervelsen af viden, forståelse, begreber
og færdigheder inden for hvert fagområde. Den personlige udvikling finder sted inden for en række
sammenhænge af åndelig, moralsk, social og kulturel karakter. Den omfatter en bevidsthed om
kulturelle koder og hensigtsmæssig adfærd i forhold til disse, en forståelse af den omverden, som
eleverne arbejder og lever i og dannelse af egen identitet.
Disse to formål, som i praksis er uadskillelige, udvikles sammen med en styrket bevidsthed om
alsidigheden af europæisk kultur. Denne bevidsthed og erfaring fra et dagligliv i fællesskab på
skolerne hjælper eleverne til at opnå større respekt for traditionerne for hvert land og region i
Europa samtidig med, at de udvikler og bevarer deres egen nationale identitet.
Eleverne ved Europaskolerne er fremtidige borgere i Europa og i verden. Derfor har de behov for
en række kompetencer for at kunne møde udfordringerne i en hurtigt foranderlig verden. I 2006
vedtog Europarådet og Europaparlamentet Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for
livslang læring. Den identificerer otte nøglekompetencer, som alle har brug for til personlig
udfoldelse og udvikling:
1. Kommunikativ kompetence på modersmålet
2. Kommunikativ kompetence på fremmedsprog
3. Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence.
4. Digital kompetence
5. Læringskompetencen "at lære at lære"
6. Sociale kompetencer og medborgerkompetencer.
7. Initiativ og innovation
8. Kulturel bevidsthed og udtryksevne
Europaskolernes læreplaner søger at udvikle alle disse kompetencer hos eleverne. Læreplanerne i
sprog giver et betydeligt bidrag, ikke kun til udviklingen af kommunikative kompetencer, men også
til sociale og medborgerkompetencer og til elevens kulturelle bevidsthed og udtryksevne.
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I denne læreplan er disse nøglekompetencer indarbejdet i adskillige af de faglige mål og didaktiske
grundprincipper.

3. Didaktiske principper:
Følgende didaktiske principper er grundlaget for undervisningen og for læringen i LI











Undervisningen tager udgangspunkt i de faglige mål fra det forrige forløb.
Arbejdet med de fire kompetencer lytte, tale, læse og skrive giver indsigt i litteratur,
sprog og medier. Arbejdet er baseret på både det receptive og produktive.
Det litterære, det sproglige og det mediemæssige stofområde udgør fagets kerne.
Det sproglige arbejde indgår som en integreret del i tekstlæsningen.
Kommunikativ sprogkompetence er et generelt læringsmål.
Undervisningen tilrettelægges således, at elevens viden, erfaringer og oplevelser
inddrages, så undervisningen bidrager til udvikling af elevens sproglige, kulturelle og
sociale identitet samt personlige og selvstændige stillingtagen.
Elevens initiativ og innovation styrkes gennem selvstændige projekter såvel mundtligt
som skriftligt.
Der tages højde for elevernes forskellige læringsstile, læringshastigheder, sociale
færdigheder samt deres styrker og svagheder ved anvendelse af forskellige metoder,
arbejdsformer og differentiering.
Eleverne inddrages ved tilrettelæggelse og evaluering af undervisningsforløb.
Anvendelse af en række hjælpemidler, herunder it, giver eleven mulighed for at opnå en
mere sikker og selvstændig brug af sproget.

Ovenstående didaktiske principper er ikke udtømmende eller prioriteret

4. Faglige mål
Faglige mål i første sekundærforløb S 1-3
Ved afslutningen af første sekundærforløb skal eleven være i stand til at
1. lytte aktivt og stille spørgsmål
2. udtrykke sig alsidigt og personligt såvel mundtligt som skriftligt
3. kommunikere mundtligt og skriftligt i forskellige genrer med blik for modtager, emne og
afsender og anvende sproget i en passende sammenhæng
4. demonstrere kendskab til sprogets funktioner, sproglige normer og formel korrekthed
5. anvende et danskfagligt begrebsapparat i analysen af fiktive og ikke-fiktive tekster samt
andre udtryksformer
6. genkende forskellige litterære genrer samt kunne læse tekster i en historisk og kulturel
kontekst
7. demonstrere kendskab til udvalgte danske tekster
8. demonstrere viden om trykte og elektroniske medietekster
9. navigere i skærmbaserede tekster, herunder foretage kritisk informationssøgning samt kunne
bruge IT i skriveprocessen.
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Faglige mål i andet sekundærforløb S 4-5
Ved afslutningen af andet sekundærforløb skal eleven være i stand til at
1. lytte aktivt og vurdere sin egen og andres mundtlige fremstilling
2. udtrykke sig varieret, personligt og klart såvel mundtligt som skriftligt
3. kommunikere mundtligt og skriftligt i forskellige genrer på en formidlingsbevidst og
selvstændig måde
4. demonstrere sikkert kendskab til sprogets opbygning og beherske formel sproglig
korrekthed
5. demonstrere et sikkert kendskab til sprogets funktioner og sproglige normer
6. analysere og fortolke fiktive og ikke-fiktive tekster og beherske et danskfagligt
begrebsapparat, herunder at kunne lave en sproglig karakteristik
7. demonstrere kendskab til centrale danske litterære tekster gennem tiderne
8. demonstrere viden om forskellige litterære genrer samt kunne sætte litterære tekster ind i en
historisk og kulturel kontekst samt forholde sig personligt og reflekteret til dem
9. analysere trykte og elektroniske medietekster i et samfundsmæssigt perspektiv
10. navigere i skærmbaserede tekster, herunder foretage kritisk informationssøgning samt kunne
bruge IT i en procesorienteret skrivning.

Faglige mål i tredje sekundærforløb S 6-7
Ved afslutningen af tredje sekundærforløb skal eleven være i stand til at
1.
2.
3.
4.

forholde sig kritisk og analytisk til forskellige teksttyper
udtrykke sig præcist, nuanceret, varieret, personligt og klart såvel mundtligt som skriftligt
kommunikere formidlingsbevidst i forskellige mundtlige og skriftlige genrer
demonstrere sikker viden om sprogets opbygning og sprogets funktioner samt beherske
formel sproglig korrekthed
5. analysere og karakterisere sprog, stil og argumentation
6. anvende et tekstanalystisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster
7. demonstrere viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne
8. demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspillet med kultur
og samfund, herunder inddragelse af den nordiske og europæiske dimension
9. analysere trykte og elektroniske medietekster i en samfundsmæssig sammenhæng
10. foretage kritisk informationssøgning samt anvende IT i en danskfaglig sammenhæng.

5. Indhold
Første sekundærforløb S 1-3
Ved slutningen af første sekundærforløb skal eleven have
 kendskab til skriftlige og mundtlige genrer, herunder oplæg, diskussion, oplæsning og
resumé
 kendskab i modtagerrettet kommunikation
 viden om ordklasser, sætningsanalyse, brug af ordbog og retstavning
 indblik i sprogets funktioner, ordforråd og stil
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kendskab til danskfaglige analysebegreber, særligt personkarakteristik, miljøbeskrivelse,
fortæller, komposition og tema
kendskab til litterære tekster og genrer
indblik i udvalgte samfundsmæssige- og historiske forhold i Danmark med inddragelse af
europæiske forhold
kendskab til billed- og reklameanalyse
kendskab til forskellige medieprodukter, herunder elektroniske
kendskab til redigering og tilrettelæggelse af skriveprocessen.

Andet sekundærforløb S 4-5
Ved slutningen af andet sekundærforløb skal eleven have
 viden om skriftlige og mundtlige genrer, herunder oplæg, diskussion, oplæsning og resumé
 kendskab til modtagerrettet kommunikation
 viden om ordklasser, sætningsanalyse, brug af ordbog og retstavning
 kendskab til sprogets funktioner, ordforråd, sociolekter og stil
 viden om sproglige og litterære analysebegreber, herunder argumentationsanalyse
 kendskab til centrale litterære tekster og genrer
 kendskab til udvalgte litteraturhistoriske perioder i Danmark og samfundsmæssige og
historiske forhold, herunder udblik til Norden og det øvrige Europa
 kendskab til medietyper og -tekster samt medieanalyse
 viden om redigering og tilrettelæggelse af skriveprocessen.
Tredje sekundærforløb S 6-7
Ved slutningen af tredje sekundærforløb skal eleven have
 indsigt i skriftlige og mundtlige genrer, herunder oplæg, redegørelse og diskussion
 indsigt i retorik, stilistik, formidling og argumentation
 viden om formel sproglig korrekthed, sprogets funktioner og normer
 indsigt i sproglige og litterære analysebegreber
 viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne
 viden om centrale litteraturhistoriske perioder i Danmark og samfundsmæssige og historiske
forhold, herunder udblik til Norden og det øvrige Europa
 kendskab til forskellige medietekster og -typer, medieanalyse og mediernes rolle
 viden om tilrettelæggelse af skriveprocessen, herunder udarbejdelse af en projektopgave.

6. Evaluering
Evalueringen måler elevens niveau i forhold til de faglige mål i hvert sekundærforløb.
Første sekundærforløb S 1-3
A) Formativ evaluering
Evalueringen er primært formativ. Ved hjælp af lærerens iagttagelser, tests, skriftligt arbejde og
selvevaluering opnår eleven kendskab til sit niveau og sin progression.
Andet sekundærforløb S 4-5
A) Formativ evaluering
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Ved hjælp af lærerens iagttagelser, test, skriftligt arbejde og selvevaluering, opnår eleven kendskab
til sit niveau og sin progression.
B) Summativ evaluering
Den summative evaluering er skriftlig og finder sted i henhold til reglerne.
Tredje sekundærforløb S 6-7
A) Formativ evaluering
Ved hjælp af lærerens iagttagelser, tests, skriftligt arbejde og selvevaluering, opnår eleven kendskab
til sit niveau og sin progression.
B) Summativ evaluering
Ved afslutningen af tredje sekundærforløb finder en mundtlig og skriftlig prøve sted.
Den summative evaluering foregår i henhold til reglerne om den Europæiske Studentereksamen.
Ved afslutningen af tredje sekundærforløb evalueres elevens kompetence til at læse og forstå en
tekst samt at formidle denne forståelse både mundtligt og skriftligt. Endvidere evalueres elevens
kompetence til at analysere, fortolke, argumentere og reflektere med inddragelse af relevant viden
og metode. Kompetencerne vedrører både litterære og ikke-litterære tekster.

Bilag: Kommentarer
De følgende afsnit kommenterer visse passager i læreplanen, hvor en forklaring synes nødvendig.
Citater fra læreplanen er trykt i fed og kursiv.
3. Didaktiske principper:
Det litterære, det sproglige og det mediemæssige stofområde udgør fagets kerne.
Vægtningen mellem stofområderne varierer efter placeringen i forløbet, men til studentereksamen
er forholdet 3-2-1
Det sproglige arbejde indgår som en integreret del i tekstlæsningen.
Indsigt i sprogets opbygning, funktion og stil benyttes som et grundlag for analyse, fortolkning og
perspektivering af tekster.
Kommunikativ sprogkompetence er et generelt læringsmål.
Kommunikativ sprogkompetence fokuserer på elevens udtryksfærdighed i forbindelse med
formidling i forskellige kommunikationssituationer.
4. Faglige mål
Første sekundærforløb: udtrykke sig alsidigt og personligt såvel mundtligt som skriftligt
Andet sekundærforløb: udtrykke sig varieret, personligt og klart såvel mundtligt som skriftligt
Tredje sekundærforløb: udtrykke sig præcist, nuanceret, varieret, personligt og klart såvel
mundtligt som skriftligt
Det skriftlige arbejde omfatter alt fra mindre skriveøvelser til større projekter. Responsarbejde og
procesorienteret skrivning indgår i undervisningen. I 3. og/eller 4. sekundær skal eleven lave et
dansk- eller tværfagligt projekt i et omfang af ca. 8 lektioner pr. projekt.
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I tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde indgår endvidere i 6. sekundær et forløb om skriftlighed,
hvor eleven arbejder med grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveproces og det
færdige produkt.
Formidlingsskrivning er et centralt element og peger frem mod studentereksamen, hvor det indgår i
evalueringen.
I 6. og 7. sekundær skrives et antal opgaver i omfang svarende til 8-10 studentereksamensstile pr. år
inkl. eksaminer. Som en del af det skriftlige arbejde udarbejdes en større opgave, danskopgaven, i
tilknytning til det faglige arbejde. Opgaveemnet tager udgangspunkt i et eller to værker valgt af
eleven, og opgaven skrives under lærerens vejledning. Danskopgaven svarer til 2-3 skriftlige
studentereksamensopgaver og udarbejdes over en periode på 3-4 uger i løbet af forårssemestret i 6.
sekundær.
Det mundtlige arbejde omfatter oplæg, diskussion, debat, oplæsning, fremlæggelser, klassesamtale,
drama og gruppearbejde afhængigt af niveau.
5. Indhold
Første sekundærforløb:
Kendskab til litterære tekster og genrer omfatter bl.a. læsning af et værk pr. år og supplerende,
selvvalgt værklæsning.
Andet sekundærforløb:
Kendskab til centrale litterære tekster og genrer omfatter bl.a. læsning af to værker pr. år og
supplerende, selvvalgt værklæsning. Fremmedsproget litteratur samt norske og svenske tekster kan
indgå i undervisningen.
Tredje sekundærforløb:
Viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne. Der læses mindst fire værker med
genre- og tidsmæssig spredning. Der skal læses mindst et værk fra før 1900.
Spredningen dækker desuden tekster fra tiden før 1700 samt tekster fra 1700-tallet, 1800-tallet,
1900-tallet samt efter 2000. Der læses mindst en tekst fra hver af forfatterne: Ludvig Holberg,
Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik
Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin
A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.
Viden om centrale litteraturhistoriske perioder i Danmark og samfundsmæssige og historiske
forhold, herunder udblik til Norden og det øvrige Europa. Der læses tekster på norsk og svensk.
Tekster fra det øvrige Europa læses i oversættelse.

2015-01-D-36-da-5

8/39

Læreplan for dansk sprog 6.-7.- sekundær, udvidet kursus
1. Indledning
Det udvidede kursus omfatter de faglige mål fra grundkurset. Der er tale om et adskilt niveau med en
særskilt læreplan. Kurset adskiller sig fra grundkurset ved at sigte mod større sproglig og litterær
fordybelse og større sikkerhed i såvel metodisk tekstlæsning som skriftlig og mundtlig
udtryksfærdighed. Dette udtrykkes gennem nedenstående præciseringer i læreplanens Faglige mål og
Indhold.
Fordybelsen kan indebære en selvstændig undersøgelse af et sagsforhold, f.eks. en udtømmende
stilanalyse eller en sproglig karakteristik, inddragelse af flere metodiske tilgange og perspektiver i en
tekst eller en øget præcision i anvendelse af fagets begreber. Endvidere kan en grundig tekstlæsning
bestå i et højere taksonomisk niveau, hvor der også stilles større krav til vurdering og perspektivering.
Arbejdet lægger op til større refleksion og fagligt overblik.

Læreplanen omfatter den viden og de kompetencer, som skal nås ved slutningen af hvert forløb.
Den indeholder Generelle mål (kap.2), Didaktiske principper (kap.3), Faglige mål (kap. 4), Indhold
(kap.5) og Evaluering (kap. 6). Den viser de forskellige faglige kompetencer, som eleverne skal
opnå og beskriver det faglige indhold.
Læreplanens struktur er bevidst kortfattet, men den ledsages af en kommentar (bilag). Learning
Gateway kan udgøre et forum for yderligere rettesnore, forklaringer eller råd.
Læreplanen for dansk L1 (udvidet kursus) træder i kraft 1. september 2015 for 6. sekundær.

2. Generelle mål:
Overbygningen ved Europaskolerne har et dobbelt formål: at sikre en bred uddannelse baseret på
undervisningen i en række fag og at medvirke til elevernes personlige udvikling i en bredere social
og kulturel kontekst. Den brede uddannelse omfatter erhvervelsen af viden, forståelse, begreber
og færdigheder inden for hvert fagområde. Den personlige udvikling finder sted inden for en række
sammenhænge af åndelig, moralsk, social og kulturel karakter. Den omfatter en bevidsthed om
kulturelle koder og hensigtsmæssig adfærd i forhold til disse, en forståelse af den omverden, som
eleverne arbejder og lever i og dannelse af egen identitet.
Disse to formål, som i praksis er uadskillelige, udvikles sammen med en styrket bevidsthed om
alsidigheden af europæisk kultur. Denne bevidsthed og erfaring fra et dagligliv i fællesskab på
skolerne hjælper eleverne til at opnå større respekt for traditionerne for hvert land og region i
Europa samtidig med, at de udvikler og bevarer deres egen nationale identitet.
Eleverne ved Europaskolerne er fremtidige borgere i Europa og i verden. Derfor har de behov for
en række kompetencer for at kunne møde udfordringerne i en hurtigt foranderlig verden. I 2006
vedtog Europarådet og Europaparlamentet Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for
livslang læring. Den identificerer otte nøglekompetencer, som alle har brug for til personlig
udfoldelse og udvikling:
1. Kommunikativ kompetence på modersmålet
2. Kommunikativ kompetence på fremmedsprog
3. Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og teknologisk basiskompetence.
4. Digital kompetence
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5. Læringskompetencen "at lære at lære"
6. Sociale kompetencer og medborgerkompetencer.
7. Initiativ og innovation
8. Kulturel bevidsthed og udtryksevne
Europaskolernes læreplaner søger at udvikle alle disse kompetencer hos eleverne. Læreplanerne i
sprog giver et betydeligt bidrag, ikke kun til udviklingen af kommunikative kompetencer, men også
til sociale og medborgerkompetencer og til elevens kulturelle bevidsthed og udtryksevne.
I denne læreplan er disse nøglekompetencer indarbejdet i adskillige af de faglige mål og didaktiske
grundprincipper.

3. Didaktiske principper:
Følgende didaktiske principper er grundlaget for undervisningen og for læringen i LI











Undervisningen tager udgangspunkt i de faglige mål fra det forrige forløb.
Arbejdet med de fire kompetencer lytte, tale, læse og skrive giver indsigt i litteratur,
sprog og medier. Arbejdet er baseret på både det receptive og produktive.
Det litterære, det sproglige og det mediemæssige stofområde udgør fagets kerne.
Det sproglige arbejde indgår som en integreret del i tekstlæsningen.
Kommunikativ sprogkompetence er et generelt læringsmål.
Undervisningen tilrettelægges således, at elevens viden, erfaringer og oplevelser
inddrages, så undervisningen bidrager til udvikling af elevens sproglige, kulturelle og
sociale identitet samt personlige og selvstændige stillingtagen.
Elevens initiativ og innovation styrkes gennem selvstændige projekter såvel mundtligt
som skriftligt.
Der tages højde for elevernes forskellige læringsstile, læringshastigheder, sociale
færdigheder samt deres styrker og svagheder ved anvendelse af forskellige metoder,
arbejdsformer og differentiering.
Eleverne inddrages ved tilrettelæggelse og evaluering af undervisningsforløb
Anvendelse af en række hjælpemidler, herunder it, giver eleven mulighed for at opnå en
mere sikker og selvstændig brug af sproget.

Ovenstående didaktiske principper er ikke udtømmende eller prioriteret
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4. Faglige mål
Ved afslutningen af det udvidede kursus skal eleven være i stand til at
1.
2.
3.
4.

forholde sig kritisk og analytisk til forskellige teksttyper
udtrykke sig præcist, nuanceret, varieret, personligt og klart såvel mundtligt som skriftligt
kommunikere formidlingsbevidst i forskellige mundtlige og skriftlige genrer
demonstrere sikker viden om sprogets opbygning, sprogets historie og sprogets funktioner
samt beherske formel sproglig korrekthed
5. analysere og karakterisere sprog, stilistik og argumentation
6. anvende et tekstanalystisk begrebsapparat i en nuanceret analyse, fortolkning,
perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster
7. analysere litterære tekster med forskellige litterære metoder og strategier
8. demonstrere viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne
9. demonstrere viden om den danske litteraturs historie og samspillet med kultur og samfund,
herunder demonstrere viden om den danske litteraturs samspil med nordisk og europæisk
litteratur
10. analysere trykte og elektroniske medietekster i en samfundsmæssig sammenhæng
11. foretage kritisk informationssøgning samt anvende IT i en danskfaglig sammenhæng.

5. Indhold
Ved slutningen af det udvidede kursus skal eleven have










indsigt i skriftlige og mundtlige genrer, herunder oplæg, redegørelse og diskussion
indsigt i retorik, stilistik, formidling og argumentation
viden om formel sproglig korrekthed, sprogets historie, sprogets funktioner og normer
viden om sproglig og stilistisk analyse
indsigt i litterær analyse, herunder viden om forskellige metodiske tilgange
viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne
viden om litteraturhistoriske perioder i Danmark og samfundsmæssige og historiske forhold,
herunder udblik til Norden og det øvrige Europa
kendskab til forskellige medietekster og -typer, medieanalyse og mediernes rolle
viden om tilrettelæggelse af skriveprocessen, herunder udarbejdelse af en projektopgave

6. Evaluering
Evalueringen måler elevens niveau i forhold til de faglige mål.
A) Formativ evaluering
Ved hjælp af lærerens iagttagelser, tests, skriftligt arbejde og selvevaluering, opnår eleven kendskab
til sit niveau og sin progression.
B) Summativ evaluering
Den summative evaluering foregår i henhold til reglerne om den Europæiske Studentereksamen.
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Ved afslutningen af det udvidede kursus evalueres elevens kompetence til at læse og forstå en tekst
og at formidle denne forståelse både mundtligt og skriftligt. Endvidere evalueres elevens
kompetence til at analysere, fortolke, argumentere og reflektere med inddragelse af relevant viden
og metode. Kompetencerne vedrører både litterære og ikke-litterære tekster.

Bilag: Kommentarer
De følgende afsnit kommenterer visse passager i læreplanen, hvor en forklaring synes nødvendig.
Citater fra læreplanen er trykt i fed og kursiv.
3. Didaktiske principper:
Det litterære, det sproglige og det mediemæssige stofområde udgør fagets kerne.
Vægtningen mellem stofområderne varierer efter placeringen i forløbet, men til studentereksamen
er forholdet 3-2-1
Det sproglige arbejde indgår som et integreret led i tekstlæsningen.
Indsigt i sprogets opbygning, funktion og historie benyttes som et grundlag for analyse, fortolkning
og perspektivering af tekster.
Kommunikativ sprogkompetence er et generelt læringsmål.
Kommunikativ sprogkompetence fokuserer på elevens udtryksfærdighed i forbindelse med
formidling i forskellige kommunikationssituationer.
4. Faglige mål
- udtrykke sig præcist, nuanceret, varieret, personligt og klart såvel mundtligt som skriftligt
Det skriftlige arbejde omfatter alt fra mindre skriveøvelser til større projekter. Responsarbejde og
procesorienteret skrivning indgår i undervisningen.
Formidlingsskrivning er et centralt element og peger frem mod studentereksamen, hvor det indgår i
evalueringen.
I tillæg til det skriftlige arbejde i grundkurset afleveres der et antal opgaver svarende til 5-6
studentereksamensstile pr. år inkl. eksaminer.
Det mundtlige arbejde omfatter oplæg, diskussion, debat, oplæsning, fremlæggelser, klassesamtale
og gruppearbejde.
5. Indhold
Indsigt i litterær analyse, herunder viden om forskellige metodiske tilgange
Der læses forskellige former for litteraturteori, som bruges i den litterære analyse.
Viden om centrale danske litterære tekster gennem tiderne.
Der læses et bredt udvalg af tekster fra den danske litteraturs historie, herunder tekster fra tiden før
1700-tallet, fra 1700-tallet, 1800-tallet, 1900-tallet samt tekster efter 2000. I tillæg til de fire værker,
som læses i grundkurset, læses der yderligere to danske værker. Der læses mindst en tekst fra hver
af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C.
Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom
Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg.
2015-01-D-36-da-5
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Viden om centrale litteraturhistoriske perioder i Danmark og samfundsmæssige og historiske
forhold, herunder udblik til Norden og det øvrige Europa. Der læses tekster på norsk og svensk.
Tekster fra det øvrige Europa læses i oversættelse. Ud over de to danske værker læses der ét værk i
oversættelse.
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Bilag A
Karakterbeskrivelser for dansk L1 ved slutningen af 1. sekundærforløb,
dækker alle kompetencer fra L1-kompetencemodellen (Ref: 2014-06-D-5en) og faglige mål for niveauet i læreplanen (Ref.: 2015-01-D-36-da).
Træder i kraft d. 1. september 2018.
Karakter

Betegnelse

9-10

Fremragende

ECTS
karakter
A

Beskrivelse
Skriftlig og mundtlig fremstilling
















8-8.9

Meget godt

B

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af sproglig korrekthed,
herunder syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at fremlægge et oplæg samt indgå i
en faglig samtale og diskussion ved brug af et præcist sprog og ordforråd samt
en passende stil.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende, men ikke fejlfri, forståelse af den litterære
og ikke-litterære tekst ved at udvælge alle de relevante pointer og kan
karakterisere sproget.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at diskutere emner samt kunne
kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en passende
sammenhæng.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at analysere teksten ud fra flere
vinkler.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer fremragende anvendelse af den gennemgåede
danskfaglige viden og centrale begreber.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at karakterisere tekstens sproglige
udtryk samt kommunikere med blik for modtager, emne og afsender samt
kommunikere i et personligt og alsidigt sprog.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at reflektere over tekstens sprog
og vise kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer meget god, men ikke udtømmende, forståelse af den
litterære og ikke-litterære tekst ved at udvælge de fleste relevante pointer samt
karakterisere sproget.
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Godt

7-7.9

C

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af et overvejende korrekt
sprog, herunder syntaks, ordforråd, stavning og i en passende stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at fremlægge et oplæg samt indgå i
en faglig samtale og diskussion ved brug af et overvejende præcist sprog og
ordforråd samt i en passende stil.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at diskutere emner samt kunne
kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en passende
sammenhæng.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at analysere teksten ud fra flere
vinkler.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en meget god anvendelse af den gennemgåede
danskfaglige viden og centrale begreber.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at karakterisere tekstens sproglige
udtryk samt udtrykke sig alsidigt og personligt og kommunikere med blik for
modtager, emne og afsender.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at reflektere over tekstens sprog og
vise kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en god forståelse, dog med væsentlige mangler, af den
litterære og ikke-litterære tekst ved at udvælge nogle af de relevante pointer
samt inddrage sproget.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at diskutere nogle emner samt kunne
kommunikere nogenlunde modtagerbevidst og anvende sproget i en passende
sammenhæng.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne, dog med flere væsentlige fejl, til at analysere
teksten ud fra flere vinkler.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en god anvendelse af dele af den gennemgåede
danskfaglige viden og centrale begreber.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til delvist at karakterisere tekstens sproglige
udtryk samt udtrykke sig nogenlunde alsidigt og personligt og kommunikerer
med blik for modtager, emne og afsender.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til, i nogen grad, at reflektere over tekstens
sprog og vise kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.
Udelukkende skrivekompetence:
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Eleven demonstrerer en god evne til at udforme tekster, som besvarer den
stillede opgave ved brug af en nogenlunde korrekt sprogbrug, dog med flere
væsentlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.


Tilfredsstillende

6.0-6.9

D

Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at fremlægge et oplæg samt indgå, dog
med nogle vanskeligheder, i en faglig samtale og diskussion ved brug af et delvist
præcist sprog og ordforråd.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:


Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst ved at udvælge nogle af de relevante pointer samt inddrage
sproget.



Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at diskutere enkelte emner
samt delvist kunne kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en
passende sammenhæng.



Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne, dog med flere mangler, til at
analysere teksten ud fra flere vinkler.



Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende anvendelse af dele af den
gennemgåede danskfaglige viden og centrale begreber.



Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til delvist at karakterisere tekstens
sproglige udtryk samt udtrykke sig personligt, men ikke alsidigt, og kommunikere
nogenlunde med blik for modtager, emne og afsender.



Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at reflektere over tekstens
sprog og viser et tilfredsstillende kendskab til den historiske og kulturelle
kontekst.



Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at udforme tekster, som
besvarer den stillede opgave, ved brug af et mindre korrekt sprog med flere
væsentlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.



Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at fremlægge et oplæg, men har
svært ved at indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et præcist sprog
og ordforråd.

5-5,9

Tilstrækkeligt

E

Skriftlig og mundtlig fremstilling:


Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig forståelse af den litterære og ikke-litterære
tekst, men har svært ved at skelne væsentligt fra uvæsentligt samt inddrage
sproget.



Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at diskutere enkelte emner, men
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har svært ved at kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en
passende sammenhæng.


Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at analysere teksten, men
inddrager kun få vinkler.



Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig anvendelse af få aspekter af den
gennemgåede danskfaglige viden og centrale begreber.



Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at karakterisere dele af tekstens
sproglige udtryk, men har vanskeligheder med at kommunikere alsidigt og
personligt med blik for modtager, emne og afsender.



Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at reflektere over tekstens sprog
og viser et tilstrækkeligt kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.



Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at udforme tekster, som delvist
besvarer den stillede opgave, ved brug af et upræcist sprog med flere væsentlige
fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.



Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at fremlægge et oplæg, men har
meget svært ved at indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et præcist
sprog og ordforråd.

3-4,9

Ikkebestået.
Svagt

F

Skriftlig og mundtlig fremstilling:


Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en svag forståelse af den litterære og ikke-litterære tekst
og kan ikke skelne væsentligt fra uvæsentligt samt inddrage sproget.





Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at diskutere emner og har svært ved at
kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en passende
sammenhæng.

Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at analysere teksten og inddrager kun få
vinkler.



Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at anvende den gennemgåede
danskfaglige viden og begreber.



Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer svag evne til at karakterisere tekstens sprog og har
vanskeligheder med at kommunikere alsidigt og personligt med blik for
modtager, emne og afsender.



Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at reflektere over tekstens sprog og viser
et utilstrækkeligt kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.
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Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at udforme tekster og besvarer ikke
den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug med alvorlige
fejl i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
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Eleven demonstrerer en svag evne til at fremlægge et oplæg samt indgå i
en faglig samtale og diskussion og anvender et mangelfuldt sprog.

0-2,9

Ikkebestået.
Meget
svagt.

FX

Skriftlig og mundtlig fremstilling:


Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag forståelse af den litterære og ikke-litterære
tekst og kan ikke skelne væsentligt fra uvæsentligt eller inddrage sproget.



Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at diskutere emner og kan ikke
kommunikere modtagerbevidst og anvende sproget i en passende
sammenhæng.



Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at analysere teksten.



Sag- og fagkompetence:
Eleven anvender ikke danskfaglig viden eller begreber.
Sproglig kompetence:
Eleven karakteriserer ikke tekstens sprog og har meget store vanskeligheder
med at kommunikere alsidigt og personligt med blik for modtager, emne og
afsender.



Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer ingen evne til at reflektere over tekstens sprog og viser et
utilstrækkeligt kendskab til den historiske og kulturelle kontekst.
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Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at udforme tekster og
besvarer ikke den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug
med mange alvorlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer ikke evne til at lave et oplæg og kan ikke indgå i en
faglig samtale og diskussion samt har et meget fejlfyldt sprog.
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Bilag B
Karakterbeskrivelser for dansk L1 ved slutningen af 2. sekundærforløb,
dækker alle kompetencer fra L1-kompetencemodellen (Ref: 2014-06-D-5-en
og faglige mål for niveauet i læreplanen (Ref.: 2015-01-D-36-da). Træder i
kraft d. 1. september 2018.
Karakter

Betegnelse

9-10

Fremragende

ECTS
karakter
A

Beskrivelse
Skriftlig og mundtlig fremstilling:
















8-8.9

Meget godt

B

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af sproglig korrekthed,
herunder syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at fremlægge et velstruktureret
oplæg samt indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et præcist
sprog og ordforråd samt en velvalgt stil.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende, men ikke fejlfri, forståelse i anvendelsen af
informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at udvælge alle de
relevante pointer samt lave en sproglig karakteristik.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at diskutere problemstillinger
samt at formulere en klar, sammenhængende argumentation i en
formidlingsbevidst og selvstændig fremstilling.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at analysere teksten samt
formulere en veldokumenteret fortolkning.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer fremragende anvendelse af relevant danskfaglig viden og
begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk samt give en formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer meget god, men ikke udtømmende, forståelse i
anvendelsen af informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at
udvælge de fleste relevante pointer samt lave en sproglig karakteristik.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget evne til at diskutere problemstillinger samt at
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formulere en overvejende klar, sammenhængende argumentation i en
formidlingsbevidst fremstilling.












7-7.9

Godt

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en meget evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af en overvejende
korrekt sprogbrug, herunder syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at fremlægge et struktureret
oplæg samt indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et overvejende
præcist sprog og ordforråd samt i en passende stil.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at analysere teksten, dog med
flere mindre væsentlige fejl, samt formulere en fortolkning, som i overvejende
grad er dokumenteret.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en meget god anvendelse af relevant danskfaglig viden
og begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget evne til at analysere tekstens sproglige udtryk
samt give en overvejende formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer god, men med væsentlige mangler, forståelse i
anvendelsen af informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at
udvælge nogle af de relevante pointer samt inddrage den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at diskutere nogle problemstillinger samt
at formulere en nogenlunde klar og sammenhængende argumentation og
udviser i nogen grad formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne, dog med flere væsentlige fejl, til at
analysere teksten samt formulere en delvist gyldig fortolkning, dog med
mangler i dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en god anvendelse af danskfaglig viden og
begrebsapparat, dog med flere mangler.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at analysere tekstens sproglige udtryk og
kontekst samt give
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til i nogen grad at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.
en nogenlunde formidlingsbevidst fremstilling.
Udelukkende skrivekompetence:
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6.0-6.9

Tilfredsstille
nde

Eleven demonstrerer en god evne til at udforme tekster, som besvarer den
stillede opgave ved brug af en nogenlunde korrekt sprogbrug, dog med flere
væsentlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at fremlægge et nogenlunde struktureret
oplæg samt indgå, dog med nogle vanskeligheder, i en faglig samtale og
diskussion ved brug af et nogenlunde præcist sprog og ordforråd.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:












Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst, men har svært ved at skelne væsentlige fra uvæsentlige
informationer samt har en delvis forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at diskutere få
problemstillinger samt at formulere en nogenlunde klar, men ofte
usammenhængende argumentation og udviser i nogen grad
formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne, dog med tyngende fejl, til at
analysere teksten samt formulere en delvist gyldig fortolkning med væsentlige
mangler i dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende anvendelse af danskfaglig viden og
begrebsapparat, dog med væsentlige mangler.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstilende evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kontekst samt lave en delvist formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk, men kan kun delvist sætte denne i relation til den sociale og
kulturelle kontekst.



5-5,9

Tilstrækkeligt

E

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at udforme tekster, som
besvarer den stillede opgave ved brug af en mindre korrekt sprogbrug med
flere vanskeligheder i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
 Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at fremlægge et oplæg samt
indgå, dog med flere vanskeligheder, i en faglig samtale og diskussion ved brug
af et delvist præcist sprog og ordforråd.
Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst, men har vanskeligheder med at skelne væsentlige fra
uvæsentlige informationer samt har en mangelfuld forståelse af den sproglige
dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at diskutere enkelte
problemstillinger samt at formulere en mindre klar og ofte
usammenhængende argumentation samt udviser i mindre grad
formidlingsbevidsthed.
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Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne, dog med flere tyngende fejl, til at
analysere teksten samt formulere en fortolkning med væsentlige mangler i
dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig anvendelse af danskfaglig viden og
begrebsapparat dog med flere væsentlige mangler.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at karakterisere tekstens
sproglige udtryk og laver en fremstilling, der kun i nogen grad er
formidlingsbevidst.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk og kan i mindre grad sætte denne i relation til den sociale og
kulturelle kontekst.



3-4,9

Ikke-bestået.
svagt

F

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at udforme tekster, som besvarer
den stillede opgave ved brug af en usikker sprogbrug med flere væsentlige fejl i
syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
 Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at fremlægge et oplæg samt
indgå, dog med store vanskeligheder, i en faglig samtale og diskussion ved
brug af et upræcist sprog.
Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en svag forståelse af den litterære og ikke-litterære tekst
og har store vanskeligheder med at skelne væsentlige fra uvæsentlige
informationer samt har en svag forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at diskutere problemstillinger samt at
formulere en sammenhængende argumentation uden formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at analysere teksten samt har store
vanskeligheder med at formulere en fortolkning.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig anvendelse af danskfaglig viden og
begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og laver en ikke-formidlingsbevidst fremstilling.



Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk og har store vanskeligheder ved at sætte denne i relation til
den sociale og kulturelle kontekst.



Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at udforme tekster og besvarer
ikke den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug med alvorlige
fejl i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
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0-2,9

Ikke-bestået.
Meget svagt.

FX

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at fremlægge et oplæg samt
indgå i en faglig samtale og diskussion og anvender et mangelfuldt sprog.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst og kan ikke skelne væsentlige fra uvæsentlige informationer
samt har ingen forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at diskutere problemstillinger og
kan ikke formulere en sammenhængende argumentation.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at analysere teksten og kan ikke
formulere en fortolkning.
Sag- og fagkompetence:
Eleven er ikke i stand til at anvende danskfaglig viden, metode og
begrebsapparat .
Sproglig kompetence:
Eleven kan ikke analysere tekstens sproglige udtryk og kan ikke lave en
formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer ingen evne til at reflektere over tekstens sproglige udtryk
og kan ikke sætte denne i relation til den sociale og kulturelle kontekst.
Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at udforme tekster og besvarer
ikke den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug med tyngende
fejl i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven kan ikke lave et oplæg og kan ikke indgå i en faglig samtale og
diskussion samt har et meget fejlfyldt sprog.
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Bilag C
Karakterbeskrivelser for dansk L1 ved slutningen af 3. sekundærforløb,
dækker alle kompetencer fra L1-kompetencemodellen (Ref: 2014-06-D-5en) og faglige mål for niveauet i læreplanen (Ref.: 2015-01-D-36-da).
Træder i kraft d. 1. september 2019 for S6 og d. 1. september 2020 for S7
samt for studentereksamen fra og med 2021.
Karakter

9-10

Betegnelser

ECTS

Fremragende

A

Beskrivelser

karakter
Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende, men ikke fejlfri, forståelse i anvendelsen af
informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at udvælge alle de
relevante pointer samt analysere dem ud fra en sproglig synsvinkel.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at diskutere problemstillinger
nuanceret samt at formulere en klar, sammenhængende og velstruktureret
argumentation i en formidlings-- og modtagerbevidst fremstilling.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at analysere teksten samt
formulere en veldokumenteret fortolkningshypotese.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer fremragende anvendelse af relevant danskfaglig viden,
metode og begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kommunikative kontekst samt give en formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en fremragende evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.
Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af sproglig korrekthed,
herunder syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer fremragende evne til at fremlægge et velstruktureret
oplæg samt indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et præcist sprog
og ordforråd samt en velvalgt stil.
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8-8.9

Meget
godt

B

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
















7-7.9

Godt

C

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer meget god evne til at udforme tekster, som er i
overensstemmelse med den stillede opgave ved brug af en overvejende korrekt
sprogbrug, herunder syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at fremlægge et struktureret oplæg
samt indgå i en faglig samtale og diskussion ved brug af et overvejende præcist
sprog og ordforråd samt i en passende stil

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en meget god, men ikke udtømmende, forståelse i
anvendelsen af informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at
udvælge de fleste relevante pointer samt analysere dem ud fra en sproglig
synsvinkel.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at diskutere problemstillinger
nuanceret samt at formulere en overvejende klar, sammenhængende og
struktureret argumentation i en formidlingsbevidst fremstilling.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne, dog med flere mindre væsentlige fejl,
til at analysere teksten samt formulere en fortolkningshypotese , som i
overvejende grad er dokumenteret.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en meget god anvendelse af relevant danskfaglig viden,
metode og begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kommunikative kontekst samt give en overvejende
formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en meget god evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer god, men med væsentlige mangler, forståelse i
anvendelsen af informationer fra den litterære og ikke-litterære tekst ved at
udvælge nogle af de relevante pointer samt analysere dem ud fra en sproglig
synsvinkel.
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6-6.9

Tilfredsstillende

D

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at udforme tekster, som besvarer den
stillede opgave ved brug af en nogenlunde korrekt sprogbrug, dog med flere
væsentlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at fremlægge et nogenlunde struktureret
oplæg samt indgå, dog med nogle vanskeligheder, i en faglig samtale og
diskussion ved brug af et nogenlunde præcist sprog og ordforråd.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at diskutere nogle problemstillinger samt
at formulere en nogenlunde klar, sammenhængende og struktureret
argumentation og udviser i nogen grad formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne, dog med flere væsentlige fejl, til at
analysere teksten samt formulere en delvist gyldig fortolkningshypotese med
mangler i dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en god anvendelse af danskfaglig viden, metode og
begrebsapparat dog med flere mangler.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til at analysere tekstens sproglige udtryk og
kommunikative kontekst samt give en nogenlunde formidlingsbevidst
fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en god evne til i nogen grad at reflektere over tekstens
sproglige udtryk i relation til den sociale og kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst, men har svært ved at skelne væsentlige fra uvæsentlige
informationer samt har en delvis forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at diskutere få
problemstillinger samt at formulere en nogenlunde klar, men ofte
usammenhængende argumentation og udviser i nogen grad
formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne, dog med tyngende fejl, til at
analysere teksten samt formulere en delvist gyldig fortolkningshypotese med
væsentlige mangler i dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende anvendelse af danskfaglig viden,
metode og begrebsapparat dog med væsentlige mangler.
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5-5,9

Tilstrækkeligt

E

Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at udforme tekster, som
besvarer den stillede opgave ved brug af en mindre korrekt sprogbrug med
flere væsentlige fejl i syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at fremlægge et oplæg samt
indgå, dog med flere vanskeligheder, i en faglig samtale og diskussion ved brug
af et delvist præcist sprog og ordforråd.

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstilende evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kommunikative kontekst samt lave en delvist formidlingsbevidst
fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilfredsstillende evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk og kan kun delvist sætte denne i relation til den sociale og
kulturelle kontekst.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig forståelse af den litterære og ikkelitterære tekst, men har vanskeligheder med at skelne væsentlige fra
uvæsentlige informationer samt har en mangelfuld forståelse af den sproglige
dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at diskutere enkelte
problemstillinger samt at formulere en mindre klar og ofte usammenhængende
argumentation samt udviser i mindre grad formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne, dog med flere tyngende fejl, til at
analysere teksten samt formulere en fortolkningshypotese med væsentlige
mangler i dokumentationen.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig anvendelse af danskfaglig viden, metode
og begrebsapparat dog med flere væsentlige mangler.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kommunikative kontekst og laver en fremstilling, der kun i nogen
grad er formidlingsbevidst.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk og kan i mindre grad sætte denne i relation til den sociale og
kulturelle kontekst.
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3-4,9

Ikkebestået.
Svagt

F

Skriftlig og mundtlig fremstilling:














0-2,9

Ikkebestået.

FX

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en svag forståelse af den litterære og ikke-litterære tekst
og har vanskeligheder med at skelne væsentlige fra uvæsentlige informationer
samt har en svag forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at diskutere problemstillinger samt at
formulere en klar og sammenhængende argumentation uden
formidlingsbevidsthed.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en svag evne til at analysere teksten samt har store
vanskeligheder med at formulere en fortolkningshypotese.
Sag- og fagkompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig anvendelse af danskfaglig viden, metode
og begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at analysere tekstens sproglige
udtryk og kommunikative kontekst og laver en ikke-formidlingsbevidst
fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at reflektere over tekstens
sproglige udtryk og har store vanskeligheder ved at sætte denne i relation til
den sociale og kulturelle kontekst.
Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at udforme tekster og besvarer
ikke den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug med alvorlige fejl
i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at fremlægge et oplæg samt
indgåi en faglig samtale og diskussion og anvender et mangelfuldt sprog

Skriftlig og mundtlig fremstilling:
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Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at udforme tekster, som besvarer
den stillede opgave ved brug af en usikker sprogbrug med flere væsentlige fejl i
syntaks, ordforråd, stavning samt stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven demonstrerer en tilstrækkelig evne til at fremlægge et oplæg samt
indgå, dog med store vanskeligheder, i en faglig samtale og diskussion ved brug
af et usikkert sprog og ordforråd.

Læsekompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag forståelse af den litterære og ikke-litterære
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Meget
svagt.
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tekst og kan ikke skelne væsentlige fra uvæsentlige informationer samt har
ingen forståelse af den sproglige dimension.
Argumentationskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at diskutere problemstillinger og
kan ikke formulere en klar og sammenhængende argumentation.
Fortolkningskompetence:
Eleven demonstrerer en meget svag evne til at analysere teksten og kan ikke
formulere en fortolkningshypotese.
Sag- og fagkompetence:
Eleven er ikke i stand til at anvende danskfaglig viden, metode og
begrebsapparat.
Sproglig kompetence:
Eleven kan ikke analysere tekstens sproglige udtryk og kommunikative kontekst
og kan ikke lave en formidlingsbevidst fremstilling.
Refleksionskompetence:
Eleven demonstrerer ingen evne til at reflektere over tekstens sproglige udtryk
og kan ikke sætte denne i relation til den sociale og kulturelle kontekst.
Udelukkende skrivekompetence:
Eleven demonstrerer en utilstrækkelig evne til at udforme tekster og besvarer
ikke den stillede opgave samt har en meget usikker sprogbrug med alvorlige fejl
i syntaks, ordforråd, stavning og stil.
Udelukkende mundtlig kompetence:
Eleven kan ikke lave et oplæg og kan ikke indgå i en faglig samtale og diskussion
samt har et meget fejlfyldt sprog.
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Bilag D: Mundtligt eksamensspørgsmål
Fokusområde: Sprog
Spørgsmål:
1. Giv en analyse og fortolkning af digtet. Læg særlig vægt på de sproglige virkemidler.
2. Perspektiver jegets oplevelse og beskrivelse af storbyen.

Emil Bønnelycke: Vesterbrogade (1918)

Det kalder og smiler fra hvide Markiser
der blafrer som sejl for en ellevild Blæst
Det bruser af Fodtrin paa Fortorvs Fliser,
og Gaden faar Farve af Foraar og Fest.
5 Idag er jeg ny som Kastanjernes Blade.
Idag vil jeg slænge min Sjæl i en Gade -,
og læse et Smil i dens Menneskers Blik,
og hæve min Røst3 i dens Travlheds Musik.
10 Hvad rager mig Skrædder og gamle Restancer4

og suk i mig selv for min blide Værtinde,
naar Himlen er blaanende rig paa Nuancer
af blaat, der forkynder at Foraar er inde.
Naar Gaden har klokker, der kimer og slaar,
15 og travle Butikker, hvor Dørene gaar-,
skaber en Hymne5 af Hverdagens Larm.
O, Gadernes, Gadernes særegne Charm.

Jeg kender mig selv i dens Disharmoni;
thi synger min Sjæl som den skingrende Dag
35 blomstrer dog stille et Foraar bag -.
Det kalder og smiler fra hvide Markiser
og Huse i Sol i den kogende Dag.
Mit Hjerte er ude i Solen og priser
40 den Stund, da det glemte Kontanternes Nag.
O, Gade med Livet og Menneskejaget,
med Strømmen, der evigt bliver trampet og aget,
vid, du har kaldet min Sjæl med din larm,
dit Liv, som jeg elsker, og elsker mig arm8!

En Virak af Biler, blaa Røg og Bensin
20 og Cykler, der kimer i bar Symphonier.
En Dronning af Malmstrøm, aah Dagen er min,
Jeg er dens frejdige Elsker og Frier.
Idag synes alle Bekymringer fjerne.
Idag er der vokser et Træ i min Hjerne…
25 Med Manna6 og Løv7 og mærkværdige Farver
og Sommerinsekter og Majmyg og Larver.
Jeg elsker ”Osborne” og en Kiosk midt i Vrimlen
og Whiskyreklamer, ”King George”, og Likører.
30 Jeg elsker det Kaos, der råber mod Himlen
af Biler og Vogne og Kuske, Chauffører -.
Jeg finder en Smerte, en Uro deri.
3

6

4

7

Røst: Stemme
Restancer: Ubetalte regninger
5
Hymne: En hyldest sang
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Manna: Frugterne fra et elmetræ
Løv: Blade
8
Arm: Fattig
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Bilag E: Skriftlig eksamen Dansk sprog 1
Anvendes fra 2017

DANSK SPROG I
GRUNDKURSUS

TID:

4 TIMER (240 minutter)

TILLADTE HJÆLPEMIDLER:

INGEN

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:

Besvar både del 1 og del 2

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en samlet vurdering af følgende aspekter:


Sprog



Færdighed i skriftlig fremstilling



Emnebehandling



Anvendelse af danskfaglig metode
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Tekster:
Tekst A: Bent Liholm: “Moderne samvær ødelægges af grin og platheder”. Trykt i JyllandsPosten, d. 23.9. 2015.
Tekst B: Herman Bang: ”Kærlighed” fra novellesamlingen Præster (1883)

OPGAVE:
DEL 1: Tekst A

(40 points)

Gør rede for synspunkterne i tekst A og lav en analyse af argumentationen.
DEL 2: Tekst B

(60 points)

Giv en analyse af og fortolkning af tekst B. Opgaven skal bl.a. indeholde en karakteristik af
hovedpersonen. Dernæst skal du perspektivere tekstens kvindesyn.
Vælg en overskrift, der angiver dit fokus.
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Del 1:
Tekst A:
Bent Liholm: “Moderne samvær ødelægges af grin og platheder”
Tilbage i sidste århundrede kunne man glæde sig over humor og menneskevarme i
underholdningsindustrien. Frem til 1960’erne skete det eksempelvis i begavet, velskreven,
menneskevarm og underholdende morskabsteater og revyer med talenter som Dirch Passer, Kjeld
Petersen, Preben Kaas og Jørgen Ryg.
5

I en tid domineret af tv er det blevet erstattet med diverse aflæggere fra standupkomedianternes
verden, som man kan se dagligt til bevidstløshed på TV 2 Zulu, og som samler menighederne rundt
om i koncerthuse og sportshaller. Her er hovedingredienserne seksuelle platheder og fladpandede
vittigheder, som menighederne falder i svime over.
Hvad der engang fremstod som menneskevarm humor er over især de seneste 20 år blevet vekslet

10

til kyniske bodegagrin og platheder. (..)
Hvad er det, der gør, at det er sådanne film og tilsvarende tv-programmer som ”Natholdet”9, ”Rundt
på gulvet”10, ”Klipfiskerne”11 og ”Hvem sagde vuf?12”, der dominerer på TV 2’s sendeflade, hvor
det er et tydeligt krav for deltagelse, at man helst skal grine hele tiden? Skulle det endelig knibe
med morskaben, sovses de ringe vittigheder godt ind, så man skal tro, at det hele er morsomt.

15

Også i den virkelige verden
Med en stadig voksende skare af veluddannede tilskuere kan det ikke være intelligens, det skorter
på. Man skal imidlertid ikke længere hen end ud i virkelighedens socialliv for at finde forklaringen.
Man kan nemlig opleve en lignende tendens i samværet mellem mennesker i den virkelige verden.
Den seriøse, begavede og udviklende samtale er tydeligvis på retur ved selskaber, for her skal der

20

også helst grines hele tiden, og festens hovedperson er oftest den med flest vittigheder. Forklaringen
er ganske enkel og meget bekymrende på sigt. Det er sjældent at opleve et selskab, hvor ikke også

Dansk udgave af det amerikanske ”Tonight show” eller ”Letterman”, hvor man laver satire over begivenheder i ugens
løb.
10
Underholdningsprogram, hvor en række skuespillere og standuppere udsættes for en række udfordringer, som de skal
improvisere ud fra og/eller spille en scene, hvor gulvet pludseligt bliver skævt.
11
Quizprogram, som består af, at kendte mennesker skal gætte ud fra en række klip fra ugens løb.
12
Underholdningsprogram, hvor kendte mennesker har deres hunde med i studiet.
9
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hver deltager har en smartphone liggende klar på bordet foran sig og måske endda en tablet, da de
sociale medier ofte er vigtigere end den reelle virkelighed.
Man skulle nødig gå glip af en sms, en Facebook-opdatering eller et tweet og ikke få svaret på disse
25

straks, så den kunstige sociale verden pludselig skulle stå stille på grund af, at man lader den
virkelige verden dominere. Man ser en lignende aktivitet i tog, busser, på byggepladser og i et
aldeles farligt omfang hos chauffører i kørende person- og lastbiler.
Den sociale medieverden er domineret af korte beskeder med sit eget sms-sprog og antydende
ikoner, og det er det, der på mange måder også dominerer standupunderholdningen. Der sker

30

således en tydelig menneskelig fremmedgørelse over for virkeligheden i disse år, som skaber
overfladiskhed, idet man tydeligvis er bange for samtalen eller ikke synes at magte den, for i de
elektroniske medier kan man blot iscenesætte sig selv som vidende og med vedvarende overskud.
Det kan være sværere i den reelle verden, hvor man på en helt anden måde skal stå til regnskab
ansigt til ansigt for sine udgydelser.

35

Der er således ikke noget at sige til, at mange foreninger for sport, kunst, foredrag m.v. må melde
vigende medlemstilgang i en tid, da man bliver mere og mere bange for direkte kontakt og i
nærmest afmagt vælger den elektroniske variant i stedet.
Det er en fattig løsning, for det moderne sociale samvær ødelægges af grin og platheder.

(526 ord)
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Del 2:
Tekst B: Herman Bang: ”Kærlighed”
Maaske er denne Historie altfor ubetydelig, og den handler om intet. Her er hverken kælne Smil
eller Kærlighedskys eller Længsler udsat for rytmiske Ord, med hvilke Digterne har fundet paa at
5

efterligne Musik og Toner. Den har til Personer kun to Søskende, og den indeslutter intet Drama.
Dog handler den om en Heltinde, thi der gives ogsaa Heltinder i det ubetydelige Liv, der hver Dag
leves, - langt større end Romanernes Gudinder og Kærlighedshymnernes13 Lovpriste ... Og den
unge Kvinde hørte til dem.
De to Søskende elskede hinanden ubeskrivelig højt. Hver Leg i deres Barndom havde de haft fælles,

10

hver Dags smaa Begivenheder havde de oplevet sammen. Naar de legede Cirkus paa det store Loft,
var hun Miss Flora i de graciøse Stillinger paa den store Gyngehest; naar de legede Skib, var hun
baade Kok og Matros. Hun var rigtignok meget bange for at hænge saaledes i det ene Ben i
Trapez14, og hun havde ogsaa nok haft Lyst til at staa med hvidt Tørklæde bag Disken, naar de
legede Konditori, istedetfor altid at vaske af omme bagved Skærmbrædtet. Men hun maatte jo baade

15

hænge i Benet og vaske Kopper. Drengene i Gaarden klappede saa meget, naar Henrik gjorde
Kunster med hende i Trapezen, og naar de legede Konditori, kunde Henrik dog virkelig ikke vaske
Kopper af.
Naar Henrik var Tryllekunstner, sad hun med Tallerkenen, hvori de andre Børn lagde Skillingerne,
og hun trak Tæppet fra og for. Hun gjorde altid det ringeste Arbejde; og en Gang, da de spillede

20

Komedie og hun havde spillet saa smukt, at alle Forældrenes Gæster raabte hende frem og kun
hende - kom hun trækkende ud med Henrik i Haanden, og med Graaden i Halsen og højrød i
Kinderne raabte hun ud til dem:
- Men det er jo ham, som har skrevet det.
Om Søndagen ved Desserten tog hun ikke Øjnene fra Kagen, mens den blev skaaret for, og naar

25

hun havde mærket sig det største Stykke, pegede hun paa det og hviskede til Broderen:
- Det skal Du ta'e.
Da Henrik var oppe til Eksamen og skulde være Student, vaagede hun om Natten. - Og naar hun
saá, hans Hoved begyndte at nikke og falde ned mod Bogen, betvang hun sin egen Søvn, og hun
gav sig til at høre ham, og hun lo og fortalte Historier.

30

Saaledes elskede Ingeborg sin Broder.

13
14

Hymne = digt, sang eller musikstykke i højstemt, lyrisk stil – ofte som en hyldest.
Trapez = Akrobatikredskab der består af en rund stang ophængt vandret i to parallelle, svingende tove.
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Men nu var hun syg, døende. Gigtfeberens forfærdelige Smerter nagede hende, og Gigten havde
nærmet sig Hjertet. Der var ingen Lindring for Smerterne. Med Hovedet paa Siden, bleg, laa hun
hen, gispende som en lille Fugl.
Det var kun Øjnene, som levede i dette Ansigt. De var tunge, feberbrændende af Lidelser, og naar
35

Smerterne som tusind borende Dolke syntes at ville standse Hjertets Slag i en utrolig Kval, sitrede
hendes Læber.
Men hun skreg kun sjældent. Da pressedes Smerteskriget frem fra hendes Læber, hvor Sveden
sprang ud, og hun hviskede ganske sagte:
- Vær ikke vred - vel? - men det gør saa ondt. Og naar Moderen bøjede sig over hende, spurgte

40

hun svagt:
- Henrik er jo ude?
For hun vilde ikke skrige, naar han var der.
Han kom ind ved Sengen, angst, og saá paa hendes Ansigt, Døden havde mærket, og skønt hvert
Ord, hun talte, smertede hende, sagde hun dog:

45

- Aa, jeg har det godt.
- Det bliver nok bedre ...
Saa blev det den sidste Nat.
Lægen gav ikke mere noget Haab. Det vilde være forbi i Løbet af nogle faa Timer.
Og over hele Huset hvilede den tunge Tavshed, der lægger sig knugende over alt i det Hjem, hvor

50

Døden ventes.
Ude i Stuen ved Siden af sad de andre. Moderen var den eneste, som vaagede ved Sengen. Gennem
alle Stuer hørte man Uhrenes uophørlige Dikken, og hver Lyd blev skræmmende og ængstelig.
Ingeborg var sunken sammen. Under deres Laag laa Øjnene brustne15 som to Kloder, der er slukte,
og hun saá ikke mere. Men undertiden rystede Dødskampen hendes pinte Lemmer, og hun skreg

55

højt.
Saaledes gik Timerne, mens Livet flygtede.
Henimod Morgenen rejste hun sig pludselig med et Sæt i Sengen, og med et forfærdeligt Hvin fo'r
hun med Haanden til Hjertet - saa faldt hun tilbage.
Henrik løb ind. Han troede, det var forbi. Men da han stod ved Fodenden af Sengen og skælvede,

60

som var han selv berørt af Døden, der gik forbi ham, slog Ingeborg Øjnene op og kendte ham.
Først smilede hun: hun kendte ham. Men saa sagde hun:
15

Brusten = Uden liv og glans
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- Er Du her? Hvorfor er Du ikke i Seng? Gaa Du maa ikke se mig.
Og da Henrik var gaaet, bøjede hun sig op mod Moderens Bryst og sagde:
- Hvorfor sagde Du ikke, han var her? Det gør ham saa ondt, naar jeg skriger.
65

Krampen tog til. Den rystede hende forfærdeligt. Men med Øjnene fæstede paa Døren laa hun rolig
hen uden at skrige, og Dødens Kval fralokkede hende ikke et eneste Suk ... Det vilde smerte ham.
Tilsidst bad hun om at se ham. Han kom ind, kunde ikke tale; hun løftede med en sidste
Kraftopbyden sine krummede Arme og slog dem om hans Hals.
- Græd ikke, jeg har det godt.

70

Saa sank hun sammen.
Hun laa død med Hovedet paa Siden, som en Blomst, man har knækket; hun var død under hans
sidste Kærtegn.

(880 ord)
75
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Bilag F: KARAKTERBESKRIVELSER Mundtlig dansk L I
KARAKTERBESKRIVELSER Mundtlig dansk L I
(Gældende til og med studentereksamen 2020)

Det mundtlige oplæg fremstår velstruktureret og med progression og retorisk klarhed.
Oplægget er sprogligt nuanceret og velformuleret og indeholder en præsentation af
fortolkningen. Eksaminanden indgår på fremragende måde i den faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er
udtømmende, veldokumenteret med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.
Der demonstreres fremragende anvendelse af danskfaglig viden, metode og terminologi,
stor sikkerhed i at bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte samt i høj grad
bevidsthed om tekstmaterialets funktion i kommunikativ sammenhæng.
Det mundtlige oplæg er sammenhængende og tilfredsstillende formidlet.
Oplægget er sprogligt velfungerende, og eksaminanden indgår på kvalificeret måde i
den faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er solid og i
det væsentlige dokumenteret. Der demonstreres metodisk bevidsthed, god anvendelse af
danskfaglig viden og danskfaglige færdigheder, god brug af et danskfagligt begrebsapparat samt evne til at bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte.
Det mundtlige oplæg er nogenlunde sammenhængende og tilfredsstillende formidlet.
Oplægget er sprogligt velfungerende, og eksaminanden indgår på tilfredsstillende måde
i den faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, har mangler
og savner i nogen grad dokumentation. Der demonstreres forholdsvis god anvendelse af
danskfaglig viden, metode og terminologi samt evne til at bevæge sig fra det konkrete
til det abstrakte.
Det mundtlige oplæg er ustruktureret og usikkert formidlet. Formidlingen fungerer, men
er præget af mangel på sproglig sammenhæng, og eksaminanden indgår tøvende i den
faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er mangelfuld, men tilstrækkelig.
Der demonstreres nogen usikkerhed i anvendelsen af danskfaglig viden og metode,
samt af et danskfagligt begrebsapparat.
Det mundtlige oplæg er tydeligt ustruktureret og usikkert formidlet. Formidlingen
fungerer på afgørende punkter ikke, er præget af mangel på sproglig sammenhæng, og
eksaminanden indgår usikkert i den faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er på
centrale områder meget mangelfuld.
Der demonstreres markant usikkerhed og mangler i anvendelsen af danskfaglig viden
og metode, samt af et danskfagligt begrebsapparat.
Det mundtlige oplæg er yderst ustruktureret og usikkert formidlet. Formidlingen
fungerer på afgørende punkter ikke, er præget af mangel på sproglig sammenhæng, og
eksaminanden indgår ofte ikke i den faglige samtale.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er på
centrale områder stærkt mangelfuld.
Der demonstreres fundamental usikkerhed og mangler i anvendelsen af danskfaglig
viden og metode, samt af et danskfagligt begrebsapparat.
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Bilag G: Karakterbeskrivelser – skriftlig dansk L I
Karakterbeskrivelser – skriftlig dansk L I
(Gældende til og med studentereksamen 2020)
Vejledende beskrivelse

Karakter

Sproget er velformuleret, præcist, nuanceret og korrekt, med ingen eller få uvæsentlige fejl.
Fremstillingen er formidlingsbevidst, argumenterende og velstruktureret med såvel fokus
som progression.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er udtømmende,
veldokumenteret med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. Der demonstreres sikker
anvendelse af danskfaglig indsigt, viden og metode, overbevisende brug af et danskfagligt
begrebsapparat samt stor sikkerhed i at bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte.

9 - 10

Sproget er velformuleret, præget af sikkerhed i syntaks, præcision og sprogrigtighed, men
med flere mindre væsentlige fejl.
Fremstillingen er forholdsvis formidlingsbevidst og overvejende grundig i argumentationen
og har i tilfredsstillende grad fokus og sammenhæng.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er forholdsvis
veldokumenteret uden at være udtømmende. Der demonstreres god anvendelse af
danskfaglig indsigt, viden og metode, sikker brug af et danskfagligt begrebsapparat samt
god evne til at bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte.

8 - 8,9

Sproget er præget af sikkerhed i syntaks, præcision og sprogrigtighed, men med nogle
væsentlige fejl.
Fremstillingen er i nogen grad formidlingsbevidst og savner grundighed i argumentation,
men har i nogen grad fokus og sammenhæng.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, har flere
mangler og savner i nogen grad dokumentation. Der demonstreres anvendelse af
danskfaglig indsigt, viden og metode og brug af et danskfagligt begrebsapparat samt evne til
at bevæge sig fra det konkrete til det abstrakte.

7 - 7,9

Sproget er præget af tilstrækkelig sikkerhed i syntaks og sprogrigtighed, men med flere
tyngende fejl og manglende præcision. Fremstillingen savner formidlingsbevidsthed og
argumentation, men har i tilstrækkelig grad fokus og sammenhæng.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er mangelfuld,
men dog tilstrækkelig. Der demonstreres usikker, men dog tilstrækkelig anvendelse af
danskfaglig indsigt, viden og metode samt af et danskfagligt begrebsapparat.

6 - 6,9

Sproget er usikkert i syntaks og sprogrigtighed og har adskillige tyngende fejl og manglende
præcision. Fremstillingen savner formidlingsbevidsthed og argumentation og har ikke i
tilstrækkelig grad fokus og sammenhæng.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er på centrale
områder mangelfuld. Der demonstreres stor usikkerhed i anvendelse af danskfaglig viden og
metode samt af et danskfagligt begrebsapparat.

5 - 5,9

Sproget er yderst usikkert i syntaks og sprogrigtighed og er præget af mangel på sproglig
sammenhæng. Fremstillingen savner i udpræget grad argumentation, og formidlingen
fungerer på afgørende punkter ikke.
Emnebehandlingen, herunder behandlingen af det inddragne tekstmateriale, er på centrale
områder stærkt mangelfuld. Der demonstreres fundamental usikkerhed og fundamentale
mangler i anvendelsen af danskfaglig viden og metode samt af et danskfagligt
begrebsapparat.

3 – 3,9
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