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GENEREL BESKRIVELSE - MODEL 

Essay-genrens åndelige fader Michel de Montaigne definerede (1580) essay-genren 

således: ”Jeg forudsætter her nogle formløse og uafklarede idéer, i lighed med de 

folk der lægger tvivlsspørgsmål frem til debat i skolerne. Ikke for at få slået 

sandheden fast, men for at søge den.” Dette stemmer nøje overens med ordets 

betydning. Essay betyder ’forsøg, udkast eller øvelse’. 

Som skriftlig genre i danskfaget i det danske gymnasium adskiller den sig fra de 

andre eksamensgenrer, kronik og litterær artikel, ved, overordnet set, at være 

struktureret som en omvendt tragtform: 

 

 

Fokus på emnet og 
problemstillingen 

Undersøgelse af emnet 

Afslutningen er åbnenden, 
ikke en konklusion. 



PROCES  - MODEL 

 

 

Ser man på processen alene, kan en spiralform anskueliggøre hvad der 

rent faktisk sker undervejs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man starter i den lille cirkel med indledningens anslag med fokus og 

fortsætter i de større cirkler med at inddrage stadig flere 

problemstillinger og overvejelser. De spørgsmål du stiller til emnet, 

skaber ny undren som analyseres og fører til stadig flere overvejelser 

omkring forhold af abstrakt og konkret karakter, og man afrunder essayet 

når man mener at have nået en tilstrækkelig belysning af emnet.  

 

 

 

 



 

ESSAY – KOMMUNIKATIONSMODEL – PENTAGON 

 

Pentagonen, den antikke retoriker Ciceros kommunikationsmodel, kan tjene som anskueliggørelse 

af de faktorer der indgår i formidlingen: 

 

                                                   Emnet er af almen kulturel interesse, men man tager udgangspunkt i : 

                                                    Litteratur, sprog, medier, kunst. 

 

Afsenderen er personligt    Modtageren er den alment 

Optaget af og under-    Interesserede læser, der inviteres 

Søgende i forhold til     med ind i afsenderens refleksioner 

emnet. 

     

Sproget er levende og    

personligt med brug af retoriske   Omstændighederne er en mulig offentliggørelse 

virkemidler og samtidigt præcist   i et journalistisk medie af en åbent reflekterende 

   tekst med personlig stemme 

 

 

 

 

 

 

 

 



OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT 

Når du skriver essay, analyserer du din egen undren i forbindelse med 

opgaveformuleringens emne. Du tager udgangspunkt, direkte og med tydelig 

reference, i det tekstmateriale der henvises til i opgaveformuleringen, men du 

vælger selv din indledning. Du indvier læseren direkte i de tanker der dukker op 

undervejs til en bredere og dybere forståelse af emnet. Dette betyder at 

skriveprocessen i essayet skal være mere personlig end i de andre eksamensgenrer.  

Tilfældige hændelse eller et trivielt hverdagsfænomen der sætter dine tanker i gang, 

medtages i essayet. Du giver læseren indblik i de nye spørgsmål der dukker op 

undervejs. Du må gerne undre dig højlydt over et eller andet og udtrykke dig i en 

personlig sprogtone. 

 I fremstillingen viser du ikke alene din danskfaglige viden men i høj grad almen 

viden hentet fra andre fag i gymnasiet og fra livet uden for skolen. Inddrag derfor 

gerne personlige erfaringer og oplevelser, men sørg for at de er vedkommende i 

forhold til essayets problematik! Det er ikke dig og dine følelser der er i fokus, men 

derimod essayets emne. Du skal fastholde en saglig holdning til emnet og ikke blive 

privat, så læseren får den opfattelse til sidst at det er dine følelser, din forargelse etc. 

der det vigtigste! 

Din evne til at se en problematik fra flere forskellige synsvinkler vises i essayet, og 

læseren kan følge din vej til en mere omfattende forståelse af den. Men din opgave 

er ikke at overbevise læseren om ét bestemt synspunkts sandhed. Du skal altså ikke 

som i kronikken på baggrund af argumentationsanalyser af tekstforlæggene 

diskutere de forskellige holdninger til emnet for til slut at afgøre diskussionen med 

egne argumenter. Du skal derimod i løbet af opgaven rejse nye spørgsmål på et 

stadig højere vidensniveau og delagtiggøre læseren i din undren undervejs. Du 

afrunder essayet personligt på et højere vidensniveau end det du startede på, og 

emnet fremtræder nu mere indgående belyst uden egentlig konklusion. 

 

 

 



Før skrivefasen: 

 Læs det tekstmateriale grundigt igennem, som du i opgaveformuleringen bliver bedt om at 

tage udgangspunkt i, og vær meget opmærksom på hvad du bliver bedt om at overveje i 

forbindelse med teksten. 

 Lav en tænkepause hvor du giver plads til de forhold og holdninger til emnet du 

umiddelbart undrer dig over, og noter ned hvorfor du undrer dig over dem.  

 Beskriv indgående de konkrete situationer og oplevelser/erindringer du kan komme i tanke 

om, og vælg den/dem ud der bedst kan fungere som anslag med fokus i indledningen af 

essayet, og dem du vil bringe i spil undervejs. 

 Prøv at se emnet fra flere abstrakte indfaldsvinkler, stil kritiske spørgsmål til de holdninger 

til emnet du kan komme i tanke om, og find andre holdninger der modsiger dem.  

 Undersøg hvilke faglige synsvinkler man kan anlægge på emnet 

 Husk på at du som student har viden fra en hel vifte af fag at trække på. Overvej hvilke fags 

viden der vedkommer emnebehandlingen! 

 Lav en disposition hvor du planlægger en vekslen mellem det konkrete (oplevelser/udsagn) 

og det abstrakte (generaliseringer/holdninger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVERVEJELSER - REFLEKSION – MODEL: 
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TJEKLISTE 

I essayet skal man 

- som i de andre eksamensgenrer bruge opgavens titel som overskrift 

- tage udgangspunkt i og inddrage et tekstmateriale  

- analysere sin egen undren omkring et givet emne 

- overveje eller undersøge bestemte forhold omkring emnet som anført i 

opgaveformuleringen 

- henvise til tekstmateriale og andre kilder i korte referencer (kort referat eller 

omtale) eller løse citater, evt. med løs henvisning til kilde, hvis det er 

nødvendigt for forståelsen. 

- kunne læse teksten uden tekstgrundlaget 

- indvi læseren i den tvivl og undren der opstår når nye spørgsmål dukker op 

- inddrage relevante, personligt erfarede, eksempler 

- demonstrere såvel danskfaglig som ikke-danskfaglig viden 

 -   veksle ubesværet mellem konkrete eksempler og abstrakte generaliseringer 

-    bevæge sig op på et stadigt højere erkendelses- og vidensniveau  

-    afrunde essayet personligt  

-    som i de andre eksamensgenrer skrive cirka 3 sider (1½ linjeafstand og 2400 

anslag med mellemrum) 

 

I essayet skal man ikke 

- redegøre for de tekster der inddrages 

- forsyne tekstens afsnit med overskrifter/rubrikker  

- lave detaljerede henvisninger efter citater 

- lave note-henvisninger 

- ikke bruge metasprog som: ”Nu går jeg over til … ” 

- diskutere for at overbevise læseren om bestemte synspunkters sandhed 

- konkludere 

 

 



Sprog og struktur i essayet: 

- Vis kommunikationsbevidsthed! Din læser er en vidende, klog og kulturelt 

velorienteret person. 

- Start med anslag der sætter fokus på emnet ved brug af fx citat, eksempel, 

pointe, definition eller beskrivelse etc., og inddrag så naturligt det materiale 

som du jf. opgaveformuleringen skal tage udgangspunkt i! 

- Sproget kan være meget personligt og udtrykke følelser, fx: ”Nej, det kan ikke 

have sin rigtighed”, ”Kan det virkelig være sandt, at …”, ”Da jeg  for kort tid 

siden tilfældigt åbnede Politiken, bemærkede jeg   …..”, ”Man må spørge sig 

selv”, ”Hvordan kan det være”, ”Det er utroligt, ikke sandt?” etc. Brug 

fantasien! 

- Korrekt sprog og tegnsætning er et ufravigeligt krav som i andre genrer. 

- Talesprogsagtige vendinger er tilladt: ”Denne politiker er da vist ikke den 

skarpeste kniv i skuffen”, ”Jeg skal lige love for at der er gang i den” etc.  

- Der skal være en klar struktur i essayet. Vær genrebevidst omkring strukturen! 

- Der skal være glidende, logiske overgange og en rød tråd igennem hele 

teksten. 

- Hypotetiske eksemplificeringer (og andre kreative indfald) hører til genren, 

som fx: ”Hvad nu hvis en person fra en helt anden planet så hvordan vi 

systematisk mishandler den natur vi er afhængige af ….” etc. Men husk: De 

skal være vedkommende i forhold til emnet! 

 

 

EKSEMPLER: 

 

God indledning til essay om misbrugsproblemer: 

”En tragisk skæbne, et sølle menneske, en daglig kamp. Stoffer ødelægger liv. Jeg har 

altid set på stofmisbrugere med foragt, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor nogle 

mennesker frivilligt vælger at tage stoffer. Selvfølgelig kan livet være urimeligt hårdt og 

vanskeligt at leve, men at tage stoffer som udvej, forstår jeg personligt ikke. Det er en 

fælde, som er næsten umulig at slippe ud af igen. De griber fast som en rævesaks, der 

ikke slipper, men lader dig lidende ligge tilbage. Hvorfor, siger man ja til stoffer, hvis man 

kender risikoen og er indforstået med, at det kan få fatale konsekvenser?” 



- Der skabes straks fokus på emnet 

- Anslaget er personligt 

- Skribenten udviser sproglig kreativitet 

- Emnet ses fra flere synsvinkler 

- Skribenten udtrykker sin undren 

- Der rejses et centralt spørgsmål 

En eksemplarisk måde at bringe en kilde ind i overvejelserne: 

”Jeg tror, at de unge ofte bliver introduceret til stoffer af venner eller folk de ser op til. Hos 

unge er indflydelsen fra venner meget stærk, og det gælder om at være med på holdet. 

Jeg kan huske, at jeg engang læste en artikel om en stofmisbruger i en avis. Jeg husker 

især dette citat, som gjorde stort indtryk på mig: ”Jeg var 15, da jeg røg min første joint. 

Jeg ville være som mine andre kammerater. I dag sprøjter jeg heroin i armen, og jeg er et 

vrag.” - Jan, narkoman. Han ville være som sine kammerater og røg i fælden, som han 

aldrig har været stærk nok til at komme op ad.” 

- Der henvises ikke i detaljer til kilden 

- Skribenten bevæger sig fra det abstrakte til det konkrete 

En god afslutning: 

”Når jeg tænker på en engel, tænker jeg på et smukt, lille, uskyldigt væsen. Jeg ser Sisse 

lidt på samme måde, da stofferne har forandret hende og hendes personlighed. Hun har 

været påvirket og er blevet forandret uden at hun selv har været klar over det. Creepy har 

lokket hende ind i en dragende verden, som det aldrig lykkedes hende at slippe væk fra. 

Dette giver mig samlet et nyt syn på stofmisbrugere, da jeg pludselig forstår, hvor hård en 

kamp det er at gå imod stofferne og det liv, som hører med.” 

- Vi indvies i skribentens egne tankeprocesser 

- Overvejelserne har ført frem til viden om emnet på et højere niveau 

- Der er tale om en personlig afrunding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


