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Introduktion af formål og opbygning  
Tidsforbrug: Ca. 10 min.  

 

Præsentation af formålet med og strukturen på både det overordnede forløb og ”Skrivedag 3”:  

 

Forløbet i akademisk skrivning peger frem mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, men har også til formål 

at klæde eleverne bedre på til at skrive akademisk i alle fag på alle niveauer. Ønsket er at give eleverne en 

fælles værktøjskasse og et fælles sprog om det at skrive, som de kan benytte på tværs af fagene i deres 

skoletid. På den måde vil eleverne i højere grad kunne overføre feedback, -up og -forward omkring skriftligt 

arbejde fra fag til fag og derved nå længere i udviklingen af deres skrivekompetencer. Alle skrivedagene 

planlægges af en nedsat arbejdsgruppe, som udvikler materialer til og program for dagene. På skrivedagene 

vil der være to lærere på hver klasse, så der er god mulighed for at vejlede og hjælpe eleverne med 

arbejdet. 

 

På ’Skrivedag 3’ skal vi arbejde med den mundtlige præsentation til eksamen. DHO-, SRO- og SRP-

opgaverne efterfølges alle af en mundtlig eksamen, også kaldet et mundtligt forsvar, som starter med et 

elevoplæg, hvor man skal præsentere og reflektere over sin egen opgave. Derfor er det vigtigt, at man 

behersker disciplinen at gå fra et skriftligt produkt til et mundtligt oplæg såvel som gængse spilleregler for, 

hvordan man leverer et mundtligt oplæg. Et god oplæg kræver struktur, overblik og præsentationsteknik. 

Dette vil være omdrejningspunkterne for ’Skrivedag 3’. 

 

Bilag 1: Disposition af mundtlige oplæg 
 

Nedenstående skema kan bruges til at udarbejde en disposition til mundtlige fremlæggelser af skriftlige 
opgaver. 

  
Intro: Hvad har du undersøgt? Hvorfor er 
dette relevant at undersøge? 

 
 
 
 
 
 

Hvad har du fundet ud af, og hvordan har 
opnået dine resultater/Hvad har du fået 
ud af din analyse? 
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- Metode 
- Resultater/pointer fra analysen 

 
 
 
 
 
 

Hvad kan dine resultater bruges til i 
forbindelse med din undersøgelse? 

- Diskussion af resultater 
- Diskussion af metoder; hvilke 

andre metoder kunne man bruge?  
- Diskussion af opgavens styrker og 

svagheder (fx mangelfulde data, 
kilders troværdighed, 
repræsentativitet i kvantitative 
data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsummering:  
- Hvad er de væsentligste pointer i 

forhold til opgavespørgsmålet? 

 
 
 
 
 
 

Evt. perspektivering 
- Hvad kunne man arbejde videre 

med på baggrund af denne 
undersøgelse? 

 
 
 
 
 
 

 

Bilag 2: Evaluering af oplæg 
Arbejdsark til øvelse 5 og øvelse 6 til evaluering af det andet pars fremlæggelse 

 

Skriv kommentarer til følgende punkter under fremlæggelsen 

Tjekliste Evaluering – øvelse 5 Evaluering – øvelse 6 
Kropsholdning  
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Faglig sikkerhed 
(brug af fagtermer, 
er de vigtigste 
pointer tydelige?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rød tråd i 
fremlæggelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klar tydelig tale 
uden oplæsning 

 
 
 
 
 
 

 

Overholdelse af 
tidsramme 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



     

5 
 

2019 SKRIVEDAG 3: FRA SKRIFTLIG OPGAVE TIL MUNDLIGT OPLÆG 

Bilag 3: Uddrag fra dansk-historieopgave (lektien til i dag) 
 

Følgende er uddrag fra en autentisk dansk-historieopgave. Enkelte steder er uddragene nænsomt 
redigerede. Da der kun er tale om uddrag, kan dette ikke ses som en fyldestgørende besvarelse af 
nedenstående opgaveformulering. Indledningen og konklusionen er desuden udeladt, da I netop skal 
arbejde med dette på selve dagen. 

 

Opgaveformulering: 

Redegør for de sociale vilkår for arbejderklassen og udviklingen deraf i perioden 1870-1914. På baggrund af 
dette ønskes en analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle, ”Naadsensbrød”, med henblik på en 
perspektivering til temaerne i hans forfatterskab. Endelig ønskes en vurdering af, hvilke faktorer der havde 
indflydelse på, at arbejderklassen i perioden 1870-1914 fik bedre vilkår. 

 

Redegørelse for underklassens sociale vilkår i perioden 1870-1914  

Perioden 1870-1914, også kaldet det moderne gennembrud, var præget af fattigdom og social ulighed. 
Denne fattigdom og sociale ulighed gjaldt underklassen, som er en betegnelse for samfundets nederste 
sociale lag. Det vil sige de lavststillede i samfundet. Fattigdommen og den sociale ulighed betød, at 
underklassen levede under meget dårlige vilkår. Men fattigdom var ikke et nyt fænomen. Dengang var 
fattigdom hverdag, og sådan havde det været for de fleste danskere gennem århundreder. I 1870’erne 
levede den gennemsnitlige arbejderfamilie eksempelvis stadig på kanten af eksistensminimum, hvilket 
viser, hvor udbredt fattigdommen og de dårlige vilkår dengang var (Hegner og Rindom 2007, s. 20-21).  

Vilkårene på landet  

Det var specielt på landet, at fattigdommen, og dermed også underklassen, havde sin udbredelse. I 1880 
var landbruget det vigtigste erhverv i Danmark, og det betød naturligvis, at en stor del af den danske 
befolkning boede og arbejdede på landet (Mørch 1984, s. 27). Således bemærker historikeren Søren Mørch 
i sin Danmarks historie: ”Man kender intet samfund, hvor befolkningens flertal er beskæftiget ved 
landbrug, uden at sulten har været et af tilværelsens grundvilkår”(Mørch 1984, s. 9). Her gives der udtryk 
for, at levevilkårene på landet var meget hårde, og en stor del af befolkningen levede derfor på kanten af 
det såkaldte ”eksistensminimum”. En af grundene til de hårde levevilkår på landet var, at lønnen var meget 
lav, hvilket blandt andet resulterede i dårlige boligforhold, dårlig hygiejne samt diverse sygdomme. 
Derudover betød den lave løn også, at befolkningen på landet måtte arbejde de fleste af dagens timer for 
at kunne forsørge deres familier.  

Det hårde liv på landet, samt industrialiseringens indtræden, som for alvor slog an i Danmark i 1870’erne og 
1880’erne, betød også, at flere og flere drog ind mod byerne for at søge arbejde i den nye industri. Hele 
samfundets produktion og levestandard gennemgik i perioden 1830 til 1900 en fordobling, men denne 
stigning i produktion og levestandard gjaldt ikke alle. Den ulige fordeling betød blandt andet, at de fleste 
husmands- og arbejderfamilier, der måtte satse på usikkert lønarbejde på gårde og godser, levede i yderste 
fattigdom: ”De var Brændemærkede som underklasse” (Frederiksen 2006, s. 155). Årsagen til, at store dele 
af befolkningen på landet drog ind mod byerne var derfor også et håb om end bedre tilværelse end den på 
landet. […] 
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Analyse af kilden ”35. Besøg på fattiganstalter 1887”  

Modtog man fattighjælp, og kunne man ikke tilbagebetale denne, kunne man blive anbragt i en 
forsøgelsesanstalt (Mørch 1987, s. 175). Den 19. august 1887 besøgte en socialdemokrat Korsør 
Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalt samt Tikøb Arbejds- og Forsørgelsesanstalt. Socialdemokratiet havde 
på dette tidspunkt et stillet krav om hjælp til de fattige, syge og gamle, og formålet med besøget på de to 
anstalter var derfor at undersøge, hvorledes fattigforsørgelsen var (Mørch 1987, s. 104).  

 

I teksten, ”35. Besøg på fattiganstalter 1887” fra bogen ”Danmarks historie 1880-1960”, fortæller 
socialdemokraten om sine oplevelser og indtryk fra besøget på Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalten i 
Korsør og Arbejds- og Forsørgelsesanstalten i Tikøb. Allerede i starten af teksten, hvor personen besøger 
anstalten i Korsør, giver personen stærkt udtryk for sin mening om det, han bliver præsenteret for: "Saa 
snart jeg satte Foden paa den nøgne, øde, grusbelagte Gaardsplads, og kastede et Blik ind gennem den 
aabne Dør til det forfaldne, i høj Grad uhyggelige Baghus, blev jeg mindet om vort eget gamle Stokhus, det 
forhenværende Hjemsted for det forhenværende kongelige danske Slaveri"(Mørch 1984, s. 104). Her giver 
personen tydeligt udtryk for, at disse anstalte er meget ubehagelige og triste steder at opholde sig. Ved at 
sammenligne dem med det forhenværende hjemsted for det forhenværende kongelige danske slaveri giver 
personen samtidig udtryk for, at han opfatter anstalterne som en form for fangenskab, hvor de fattiges 
eneste funktion er udnyttelse. I forhold til tiden kan man sige, at denne opfattelse giver meget god mening, 
da der netop blev set ned på de laveste i samfundet på dette tidspunkt, hvilket også betød, at de fattige i 
mange tilfælde blev behandlet umenneskeligt. 

 

Kildens troværdighed  

Man sige, at kilden virker meget troværdig, da de oplevelser og indtryk, som personen fortæller om i 
teksten, er nedskrevet på nogenlunde samme tidspunkt, som de er oplevet. Derudover virker teksten også 
meget troværdig, da der ikke ville være nogen mening i, at en socialdemokrat, som netop stillede krav om 
bedre forhold til de fattige, syge og gamle, ville have en god oplevelse af de to anstalter i henholdsvis 
Korsør og Tikøb. Dog kan man sige, at da teksten er skrevet ud fra et subjektivt synspunkt, kan dette være 
med til at gøre teksten utroværdig. Det kan det, da den subjektive synsvinkel gør, at teksten kun skildrer 
socialdemokratens syn på anstalterne. Men da man i dag ved, hvordan vilkårene for de fattige dengang var, 
vil den subjektive synsvinkel i dette tilfælde ikke have afgørende betydning for tekstens troværdighed. 

[…] 

 

Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab  

Henrik Pontoppidan er en af det moderne gennembruds helt store forfattere (Fibiger 2009, s. 218). Han var 
en stor samfundskritiker af underklassens dengang meget dårlige levevilkår og skildrede i sine noveller fra 
1880’erne forarget det umenneskelige liv på landet. Som han selv sagde det, var han optaget af ”den ulige 
fordeling af livets goder” (Jensen 2012, s. 17). Han var båret af social indignation, og da han flyttede til byen 
Østby, hvor han fik øje på de store sociale forskelle og de fattiges urimelige vilkår, blev denne sociale 
indignation ikke mindre (Thomsen, afsnit 7). I en artikel i ”Politiken” 1887 om ”Bønder” sagde Pontoppidan 
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følgende: ”Det turde være på tiden, at al den elendighed, den utrolige nød og fordærvelse, som har fået lov 
at skjule sig i vore landsbyer, kommer for en dag” (Jensen 2012, s. 41), hvilket tydeligt viser, hvad 
Pontoppidan ville med sine noveller fra 1880´erne.  

Analyse og fortolkning af ”Naadsensbrød”  

I Henrik Pontoppidans novelle, ”Naadsensbrød”, fra novellesamlingen ”Fra Hytterne” 1887, synliggøres 
Pontoppidans store samfundskritik og skildringer af de fattiges urimelige vilkår. I novellen skildrer han 
”kassen”, som er et stort nyopført fattig- og arbejdshus i Østby. Udover samfundskritikken og de fattiges 
urimelige vilkår, var et af kendetegnene ved Pontoppidans forfatterskab, at han skrev om det, han kendte 
(Thomsen, afsnit 7). […] 

 

Pontoppidans skildring af ”kassen” i ”Naadsensbrød” er meget negativ, hvilket eksempelvis kan ses i det 
følgende citat fra teksten: ”Der er altid noget eget uhyggeligt ved Synet af en saadan Forsamling af gamle, 
livstrætte Mennesker, hvem Tilværelsen intet længere har at byde – især, hvor Livets lange Kummer har sat 
saa dybe Mærker af Tilintetgjørelse som blandt disse” (Pontoppidan 1977, s. 39). Man kan sige, at denne 
skildring af ”kassen” underbygger Pontoppidans forargelse med hensyn til de fattiges levevilkår. Udover 
”kassen”, skildrer Pontoppidan også den fattige kvinde Stine Bødkers elendighed og ihærdige kamp for ikke 
at komme på ”kassen”, hvilket hun af gode og forståelige grunde ikke har lyst til. Men på trods af den 
ihærdige kamp lykkedes det hende ikke at slippe, og hun bliver derfor sendt på ”kassen”. Hele situationen 
med Stine Bødkers skabte et værre spektakel, og da der til sidst i novellen bliver spurgt om, hvad der 
foregår, svares der følgende: ”Det var bare Stine Bødkers, der kom paa Kassen!”(Pontoppidan 1977, 45). 
Dette citat viser, at situationer som Stine Bødkers´ var noget man ofte så på det tidspunkt, hvor Henrik 
Pontoppidan skrev novellen. Dengang måtte alle finde sig i de fattiges urimelige vilkår, og det var derfor 
ikke nogen overraskelse, når der opstod en situation som Stines. […] 

 

Pontoppidans brug af sarkasme  

Et af Pontoppidans stiltræk er, at han benytter sarkasme i sin kritik af samfundet (Fibiger 2008, s. 218-219). 
I ”Naadsensbrød” kommer denne sarkasme eksempelvis til udtryk i hans beskrivelse af det fysiske miljø. 
Pontoppidan får gennem sin beskrivelse af ”kassens” ydre, ”kassen” til at fremstå flot, hvilket i 
virkeligheden er det modsatte af, hvad han mener: ”Helt kongeligt ligger dette paa Toppen af en 
kratbevoxet Banke ud mod Fjorden – muret i rødt og graat, med spir paa Gavlene og Majestætens 
Navnechiffer funklende i Guld paa blaa Grund over Indgangsdøren” (Pontoppidan 1977, s. 39). I dette citat 
gør Pontoppidan stor brug af sarkasme i hans beskrivelse af ”kassen”. Derudover kan man også sige, at 
hans ordvalg, så som ”kongeligt” og ”funklende i Guld”, er et udtryk for den magt, som de øverste i 
samfundet mente, de havde over underklassen, og som Pontoppidan var dybt uenig i. 

 


