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»Forestil dig, at det ringer på døren. – Du er alene

hjemme og står og laver mad. Det er aften, og det

øser ned udenfor. I døren står der en mand – driv-

våd, som gerne vil ind og hente nogle ting, som han

efter sigende har glemt, da han flyttede fra dit hus

for nogle år tilbage. Umiddelbart virker han ganske

sød og rar, venlig og troværdig. Ville du lukke ham

ind? Hvis ja – ville du så også have så stor tiltro til

ham, at du ville gå tilbage til din madlavning, mens

han selv kunne få lov til at gå alene rundt og lede ef-

ter de ting han søgte?! Sandsynligvis ikke, men det er

ikke desto mindre, hvad jeg-personen i novellen ‘Fa-

saner’ gør. Derfor sidder man som læser også med

en eller anden fornemmelse af, at dette må gå galt.«

Sådan starter en af de 15 danske stile fra 2001, som

Signe Pildal Hansen fra Institut for pædagogisk an-

tropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet

har analyseret i forbindelse med afhandlingen ’Prak-

tisk Originalitet – Om ethos som retorisk kategori og

originalitet som ethosdyd i gymnasieelevtekster’.

Men kunne en dansk stil anno 1968 starte sådan? 

»Næ, det kunne den næppe. I al fald lægger hver-

ken undervisningen, den skrivepædagogiske tænk-

ning eller måden, opgaver blev stillet på i 1968, op

til det. Og de 75 gymnasieelever, hvis danske stu-

dentereksamensstile fra 1968 jeg har læst, går da

heller ikke efter at omsætte deres meninger og for-

tolkninger på samme originale måde, som denne

3.g-elev fra 2001 gør,« siger Signe Pildal Hansen.

Fri i samme retning

»I 1968 gør eleverne alle sammen det samme. Alle

75 stile om emnet ’Sociale skel og fordomme om

Danmark i dag’ starter med at forholde situationen i

Danmark i dag til enten fortiden eller andre lande.

Nogle gør begge dele. Og så flyder deres associatio-

ner ellers frit frem mod afslutningen, men sjovt nok

flyder alle disse frie associationer i stort set samme

retninger: Undervejs kommenterer de forholdet

mellem rig og fattig, arbejder og akademiker, land og

by, direktør og arbejder osv. Enkelte kommenterer

også forholdet mellem kvinder og mænd. Til

gengæld er der en del, der hen imod slutningen lan-

cerer hippier! En ’helt ny’ kategori, som i elevernes

forståelse sætter sig uden for al snak om fordomme

og sociale skel. Når man som læser er nået dertil i

teksten, kan man være ret sikker på, at afslutningen

venter på næste side. Afslutningen nejer og bukker

for fremtiden, som det er behørigt i genren ’den dan-

ske stil’ og andre lejlighedstaler. Her betænkes frem-

tidige muligheder for at komme fordomme og skel

til livs – gennem uddannelse, mener de fleste, men

’helt slipper vi aldrig for sociale skel og fordomme’.

Sådan afsluttes så stilen i 1968 – eller rettere: stil-

ene, men det kan komme ud på ét, for de ligner alle

sammen hinanden. Det gør de ikke i 2001. Pointen

er ikke, at der ikke har været originaler blandt gym-

nasieeleverne i 1968. Det har der vel været. Og den

er heller ikke, at der ikke længere skrives stile som i

’68. Det gør der, men de værdsættes ikke højt. Poin-

ten er, at der praktiseres en anden slags skriftlighed

nu; andre fordringer og retoriske former er på spil,«

fortæller Signe Pildal Hansen. 

Personen i informationen

Men hvorfor denne forskel i retorisk udtryk og for-

dringer til det skriftlige i gymnasiet?

Ifølge Signe Pildal Hansen er der sket et skift fra

kollektiviseringens almene dannelsesideal til indivi-

dualiseringens sværere bestemmelige selvdannel-

sesideal. Selvdannelsens adelsmærke er, at den en-

kelte til stadighed er undervejs i en dannelsesproces,

som orienterer sig mod ’det interessante’, som filo-

soffen Lars Geer Hammershøj siger. Denne interes-

sante personlighed vil vi i skolen gerne se udfolde

sig i al sin selvdannende praksis, og han kendes på

sin originalitet: På sin evne og vilje til at tranformere
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sin viden og den genre han skriver i – præcis som

eleven med Fasan-stilen gør. 

Signe Pildal Hansens tese er, at der er sket en for-

skydning fra sagsfremstillingen for sagsforholdets

skyld i retning af at betone ethos – det vil sige frem-

stillingen som udtryk for personen. Personen i infor-

mationen får større bevågenhed. Den anden tese er,

at originalitet er kommet til som ny ethosdyd. Det vil

sige, at når vi værdsætter personen i teksten, så ori-

enterer vi os ikke bare efter klassiske dyder som

klogskab, moralsk karakter og velvilje, vi orienterer

os også efter originalitet.

»Ganske vist er det kun i danskfaget, at fordringen

om orginalitet er eksplicit i fagbilagets opregning af

bedømmelseskriterier for det skriftlige. Men det gæl-

der også i samfundsfag. Der formuleres fordringen

om transformation bare anderledes. I samfundsfag

ligger betoningen på videnstransformation, mens

den i al fald i nogle genrer i dansk ligger på form-

transformation, altså på evnen til at omsætte genren

på nye, øjenåbnende måder,« forklarer Signe Pildal

Hansen.

Genkendelig originalitet

Der fordres altså det, som Signe Pildal Hansen kal-

der originalitet, men hvad betyder det egentlig? Dyk-

ker man ned i gængse ordbøger, finder man ud af, at

original kan betyde oprindelig, særegen, det mod-

satte af kopi, mønster, model eller forbillede for no-

get, særpræget, nyskabt uden forbillede, fra grun-

den, ægte, første af sin art, ikke gjort efter noget

andet, ejendommelig, mærkelig, sær og særling.

Mulighederne er mange. Men hvordan identificere

originale træk i gymnasieteksterne? 

»I de gymnasiale tekster kendes det originale

træk fra eleven, der forstår at bruge teori, som ikke

optræder i opgavehæftet, til at sætte problemstillin-

gen i perspektiv på en ny, men stadig relevant måde.

Eller som en elev, der transformerer fremstillingsfor-

men på en ukendt måde, så den understøtter for-

tolkningen af en tekst. Det ordinære kendes som

eleven, der gør, som han skal, inden for konventio-

»Det ordinære er altså omsætningens
forudsætning – men hvis det ’normale’
eller ordinære er at være original, så
forekommer fordringen paradoksal.«
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I 1968 skrev alle gymnasieelever dansk stil på samme måde.

I 2001 er danske stile mere forskellige. Men de er ens i deres 

vilje til at være forskellige. Ny ph.d.-afhandling sætter fokus på 

originalitetsfordringen til det skriftlige arbejde i gymnasiet. 
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nen. Til ham må man sige: ’Ja, du kan skrive dansk

stil. Det kan jeg se’. Men et originalt gymnasiehoved

formår at gøre noget ekstraordinært, der distancerer

vedkommendes tekst fra andre elevers ordinære

tekster. Den originale indsats udmærker sig altid ved

at overskride det ordinære. Den originale elev de-

monstrerer en stil, der transformerer det gammel-

kendte til nyt. På en måde så det er genkendeligt 

for andre, men genkendeligt netop som nyskabt 

og nygjort. Det betyder også, at fordringen om origi-

nalitet må indløses på måder, der er passende. Det

vil paradoksalt nok sige, at teksterne ikke må være

for originale. Teksterne må ikke være for ’far out’, ir-

relevante og uforståelige. Så risikerer man, at

lærerne står af og dømmer eleven ude,« fortæller

Signe Pildal Hansen og fortsætter med en under-

stregning:

»Det ordinære er altså omsætningens forudsæt-

ning – men hvis det ’normale’ eller ordinære er at

være original, så forekommer fordringen paradoksal.

Ikke desto mindre praktiseres den.«

Fest for dyderne

Viljen til at være original er en dyd. Men ikke den

eneste. Ved siden af står tre gammelkendte dyder:

En lærer læser også teksterne for at finde ud af, om

den skrivende ved noget på en klog måde. Om den

skrivende er moralsk habil ved at forholde sig an-

svarligt til den sag, teksten handler om. Og om den

skrivende er velvillig i sin måde at forholde sig til si-

tuationen, sin egen rolle, læseren og genren på. 

»Min påstand er så, at fordringen om originalitet

ikke alene er kommet til som en ny dyd, der skubber

til de klassiske. Dyderne påvirker hinanden. Og hvis

en elev lykkes med at overbevise læseren om sin ori-

ginalitet, så er det også udtryk for, at hun mestrer de

gammelkendte krav på, ja, en original måde. Kravet

til moderne tekster inden for dansk og samfundsfag

er, at teksterne skal fejre alle de fælles dyder. Det

sker ved at demonstrere en passende viden, en pas-

sende genrebevidsthed og en passende måde at for-

holde sig til sagen på – for eksempel neutralt eller

objektivt. Men altså også ved at opsætte det hele på

så original vis som muligt,« fortæller hun. 

Selvforelskede originaler

Meneri og outreret fornemhed er to forfaldsformer,

som Signe Pildal Hansen har mødt ved at læse gym-

nasieteksterne fra 2001. 

»Christoffer et eksempel på én, der dyrker en ou-

treret fornemhed: Han er enormt ambitiøs med alle

sine tekster. Men hans vilje til at være original lykkes

ikke for ham. Han er for optaget af sit eget projekt til

at have tanke for læseren. Og så forbryder han sig

mod fordringen om velvilje. Når han for eksempel

skriver sin samfundsfagsrapport, så vælger han at

lave sine fem egne spørgsmål. I stedet for blot at

svare på de tre spørgsmål, som rapporten på for-

hånd er delt ind i. Umiddelbart gør han noget origi-

nalt. Problemet er, at han taber pusten undervejs.

Han gider ikke mere, når han når frem til det sidste

spørgsmål. I stedet slutter han rapporten af med at

skrive, at han – fra sig selv – kender til følelsen af, at

det trods behaget ved at være under sengens varme

dyne er nødvendigt at stå op for at finde beskæfti-

gelse. Med en sådan afslutning sætter han læserens

velvilje over styr. Han bliver selvtilstrækkelig. Som

læser tænker jeg. ’Tag dig sammen. Jeg er tvangs-

indlagt til at se dig forlyste dig med dig selv i din

tekst. Det kan godt være, at du har det fedt, men det

er altså kedeligt for mig’,« siger Signe Pildal Hansen

og fortsætter: 

»Mit eksempel på en mener er Camilla. Camilla in-

sisterer på, at det er rimeligt at mene uden at be-

grunde. Hun er en mester i meneri. I hendes sam-

fundsfagsrapport skriver hun uden mindste belæg:

’Når jeg tænker på arbejdsløse, så tænker jeg også

altid på, at de er mindre intelligente, for alle kan få

sig et arbejde.’ Her benytter hun sig både af en kliché

og upassende meneri – og ikke mindst fremstår det

for mig som læser og bedømmer af hendes karakter,

at hun nærmest gør det i trods. Hun er trodsigt selv-

insisterende.«

Stakler og stjerner

Ud over en selvforelsket original som Christoffer og

en mener som Camilla så har Signe Pildal Hansen i

sin afhandling også identificeret stakler ud i det

skriftlige. En stakkel er håbløs ved at være original på

en fatal måde: 

»Mads er et eksempel på en stakkel. Han skriver

en dansk stil om EU. Men man forstår overhovedet

ikke, at det er en dansk stil. Den er sat op i seks

punkter, hvor hvert punkt er løsrevet fra de andre.

Sproget er helt usammenhængende og ubehjælp-

somt, og afsenderens position uigennemskuelig.

Genren er simpelt hen ugenkendelig i Mads’ tekst.

Han er en stakkel i sin fatale originalitet. Men selv

stjernedygtige elever kan risikere at havne i den fa-

tale originalitetskategori. Det sker, hvis teksten ikke

kan genkendes, men bare forekommer uforståelig

og irrelevant. Tobias Trier Mørchs eksamen i skriftlig

musik fra 1991 er et godt eksempel på, at det kan

ske. Først fik han dumpekarakteren 5. Men det endte

med, at han fik 13 i stedet. Hans musiklærer Niels

Bundgaard sagde ved den lejlighed, at han godt

kunne forstå, at censorerne i første omgang havde

misforstået opgaven. Ifølge musiklæreren var opga-

ven nemlig løst så originalt, at den ved første øjekast

virkede gal og vanvittig.« y
Claus Holm

clho@dpu.dk
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Signe Pildal Hansen 

Ph.d., Institut for pædagogisk antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet


