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Forhistorie 

Dengang i 60´erne, da jeg gik i gymnasiet, skrev vi dansk stile om alle mulige forskellige emner. 

Skriftlig dansk var et vigtigt element i dannelsen. Jeg husker ikke så mange af emnerne, der var vist 

ofte fristile, men den første stil i 1.g hed: Jeg præsenterer mig. For en person som mig var det 

ubehageligt, jeg ville ikke udlevere mig selv, så stilen blev meget kort. Senere husker jeg, at vi 

skrev: For og imod kongedømme. Hvis man ikke havde nogen mening om det, kunne man på 

biblioteket slå op i en bog, der hed: Pro et contra. Vi skrev også en stil om Picassos Guernica-

billede, og i den luftede jeg mine ungdommelige, politisk idealistiske tanker. Det faldt ikke i god 

jord, stilen levede måske op til de eksplicitte krav, men ikke til de implicitte; jeg havde endnu ikke 

opdaget, at det var pæn borgerlighed, man skulle socialiseres ind i.1 En anden gang skulle vi skrive 

om et forfatterskab; jeg havde valgt Nis Petersen, og var ikke blevet helt færdig med 

Sandalmagernes gade før afleveringsdagen. Derfor tyede jeg til at låne fra sekundærlitteratur – 

uden at henvise. Det kunne jeg ikke på det tidspunkt, og det blev ikke kommenteret. Grunden til, at 

jeg husker det er nok, at jeg allerede dengang følte, at det var forkert og flovt.  

Dansklæreren rettede sproglige fejl og skrev en karakter nedenunder stilen. Jeg mindes ikke, at der 

blev sagt noget om opgaverne på klassen, når vi fik dem tilbage – og før vi skrev var det utænkeligt. 

Nogle gange blev gode stile læst op. Meningen var vel, at vi skulle efterligne dem. 

Det, som jeg i mine år som dansklærer oftest har tænkt tilbage på, er rettearbejdet for den 

dansklærer, som jeg havde. Han var, ud over at undervise i dansk og fransk, skolens bibliotekar. På 

biblioteket havde han en lille hule. I 3.g afleverede vi stil om torsdagen. Det skulle ske kl. 8 på 

biblioteket, og så kom læreren til vores time kl. 13 med de rettede stile under armen. 

Umiddelbart efter gymnasiet begyndte jeg at læse Nordisk sprog og litteratur i Aarhus. Den første 

opgave, jeg afleverede i faget litteraturhistorie fik kommentaren: ”Det er gymnasiepænt”. Det var 

formodentlig rigtigt; jeg var 19 år og var blevet student 3 måneder tidligere. I faget tekstanalyse 

afleverede vi ofte opgaver, som regel analyse og fortolkning af et digt. Jørn Vosmar, som var 

underviser på mit hold, kunne godt lide haiku-digte, og flere gange havde vi et sådant at skrive om. 

Efter tredje gang var Vosmars kommentar: ”Er det et princip, at du kun skriver halvanden side?” 

Der var ingen, der prøvede at vise mig, hvordan jeg kunne komme til at skrive mere end 

                                                 
1 Min dansklærer havde gået på Metropolitanskolen sammen med Hans Scherfig, og han gjorde meget ud af at fortælle, 

at han ikke delte Scherfigs synspunkter på denne eller skolen i almindelighed. 
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gymnasiepænt, og den dag i dag ville jeg næppe kunne skrive meget over halvanden side, hvis 

opgaven bestod i at analysere og fortolke et haiku-digt.  

Da jeg efter 5 år på Universitetet kom i pædagogikum fik jeg vejledere, der lærte mig at 

kommentere det skriftlige. Den vejleder, jeg syntes var bedst, gjorde meget ud af at huske at rose 

eleverne for det gode, de havde skrevet, ikke bare kritisere, og hun brugte en del tid på 

tilbageleveringen, f.eks. gennemgik hun både sproglige og indholdsmæssige ting af fælles interesse. 

Mit forløb er formodentlig ikke atypisk, og de spørgsmål, der rejser sig, er bl.a.: I hvilken grad 

kopierer man som dansklærer sin egen dansklærer? Hvad betyder det, at der ikke var nogen form 

for undervisning i fagets skriftlige dimension på Universitetet? Og i hvilken grad kopierer man sine 

pædagogikumvejledere? Pædagogikum var og er måske stadig langthen en slags mesterlære. 

 

Min egen praksis 
I de år, der gik, mellem at jeg blev student og at jeg kom i pædagogikum og desuden fik ”mine 

egne” klasser, var der sket en væsentlig forandring i gymnasieskolen med den ændrede 

bekendtgørelse i 1971. For skriftlig dansk var der stor forskel, da man tidligere skrev stile om 

almene emner. Efter 1971 blev betegnelsen dansk stil ændret til skriftlig fremstilling, og opgaverne 

blev fagliggjort.2 Man kunne vælge mellem 3 opgaver, en tekstopgave på grundlag af en 

sagprosatekst, en opgave, der bestod i saglig orientering og en opgave, der indeholdt litterær 

analyse og fortolkning 3. Det drejede sig nu om at læse tekster og at skrive om dem. Der blev hurtigt 

flere opgaver at vælge imellem. 

Efter et års ansættelse forlod jeg gymnasieskolen for at læse bifag, og først i 1978 begyndte jeg 

igen. I de første år brugte jeg megen tid på at kreere skriftlige opgaver; jeg lavede små 

tekstsamlinger, der havde forbindelse med det, vi arbejdede med mundtligt, og 

opgaveformuleringerne skulle ligne eksamensformuleringerne. Det var selvfølgelig meningen, at 

eleverne skulle opleve det som meningsfuldt at skrive om noget, som vi var i gang med, og som de 

vidste noget om. Jeg brugte lang tid på at rette og kommentere stilene, og i de sene nattetimer med 

opgaverne sendte jeg af og til en tanke til min egen lærer fra gymnasiet; jeg lærte aldrig at komme 

let om ved det, men jeg var alligevel ikke tilfreds med resultaterne af mine (og elevernes ) 

anstrengelser. Rettelser og tilbagelevering foregik i de første år stort set, som jeg havde lært det i 

pædagogikum.  
                                                 
2 Når jeg alligevel ofte bruger ordet stil skyldes det, at dansklærere og elever stadig bruger det udtryk 
3 Hauberg Mortensen, s. 589 
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Det var en tid, hvor danskfagets skriftlige dimension i høj grad var et debatemne. Det kan bl.a. ses i 

de hæfter, som Skriftligt udvalg under Dansklærerforeningen udgav. I hæfte nr. 3 er nogle indlæg 

og avisklip fra sommeren 1977 gengivet, og bare overskrifterne ”Dom over studenterstile”, 

”Sprogets dræbere ” og ”Kampen om sjælene” er betegnende for den hårde tone i polemikken. Det, 

der harceleres over, er studenternes manglende formelle udtryksfærdighed, der nævnes eksempler 

(nutids-r, ene/ende, vis/hvis) og de ”hæslige kaskader af almindeligheder”, de skriver4.  I parentes 

bemærket fik jeg i sidste eksamenstermin en klage fra en lærer, der skrev om en tekst: ”Kan 19-

årige skrive andet end ligegyldige banaliteter om den?”. Der var et problem – og det er der i et eller 

andet omfang stadig.  

Dansklærerforeningen iværksatte en del kursusaktivitet. Op gennem 80´erne deltog jeg i nogle af 

disse kurser om det skriftlige, og jeg eksperimenterede med opgaverne – uden dog at finde noget 

guldæg. 

For mig var der mere end én mur, der faldt i 1989. Da stiftede jeg på et kursus bekendtskab med den 

procesorienterede skrivepædagogik, og det betød en radikal forandring i min undervisning. Herefter 

fulgte en række kurser, jeg prøvede ideerne af, jeg var selv instruktør på en del kurser. I 1994 blev 

den procesorienterede skrivepædagogik institutionaliseret, idet det skriftlige basiskursus kom ind i 

gymnasiet, og i mange fagbilag blev det ekspliciteret, at man kunne/skulle skrive efter denne 

metode.  

Der kom en række bøger, der direkte kunne bruges i undervisningen, f.eks. Kock og Tandrup: Skriv 

kreativt, Krogh, Rasmussen og Søgård: Skrivebogen , Tverskov: At skrive sætter spor og nogle 

bøger, der fra en norsk vinkel beskæftigede sig med procesorienteret skrivepædagogik. Især var 

Torlaug L. Hoel en stor inspirationskilde. 

Efter nogle sprudlende år kom de gustne overlægs år. Nogle hævdede, at man ikke kunne se på 

eksamensresultaterne, om eleverne var blevet undervist efter den procesorienterede 

skrivepædagogiks metoder, andre, at den tog for lang tid, andre, at vejen frem snarere var at 

fokusere på retorik.5 Selv arbejdede jeg stadig med skriveprocesserne, med omlagt skriftlig 

undervisning, med at bruge computeren (lige fra jeg gik i folkeskolen og fik små grise trykt på mit 

hæfte, når jeg havde klattet med pennen, har jeg hadet ”at skrive ind”). Alligevel føler jeg  et stort 

behov for  mere viden og inspiration. Den kan jeg forhåbentlig få ved at læse mere og ved at lære af 

                                                 
4 Dansk Noter, Skriftligt 3 
5 Et eksempel er Nanna Ebert og Barbara Illum: Processkrivning sætter ingen spor i eksamensstile, Dansk Noter, 2, 

1995 
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andre; denne opgave er for mig et led i min udvikling som dansklærer. Det har Steinar Kvale et fint 

billede på. Han beskriver i Interview – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview to 

roller, som forskningsintervieweren kan have. Selvom mit arbejde ikke kan kaldes forskning, tiltaler 

hans billedsprog mig. De to roller er minearbejderen og den rejsende. I mit tilfælde er metoden 

rejsen, hvor man ved at opsøge bestemte steder og mennesker forsøger at finde en vej til målet: 

”Rejsen bliver et billede på erkendelse, den vil ikke alene føre til ny viden; det kan også ske, at den 

rejsende forandrer sig.”6  

 

Den procesorienterede skrivepædagogik 
Både bestemmelsen om det skriftlige basiskursus og i afsnittet om det skriftlige i fagbilaget for 

dansk fra 1999 er der tydelig inspiration fra den procesorienterede skrivepædagogik. Derfor er en 

kort præsentation af denne en nødvendig baggrund. 

Som man kan se af min forhistorie, var det at skrive ikke noget, man tidligere underviste i. Man 

havde simpelthen den opfattelse, at nogle kunne skrive, andre ikke, og det man kunne lære elever, 

var nogle formelle færdigheder såsom at stave og at sætte kommaer. Så lod man tiden gå, håbede 

på, at eleverne modnedes, fik noget almen dannelse og dermed var i stand til at honorere de krav, 

opgaverne i skriftlig dansk stillede. Den holdning kan kaldes romantisk; man forestiller sig, at nogle 

har en medfødt evne til at skrive, de skal bare sidde alene i tårnværelset og vente på inspirationen, 

så kommer der noget begavet ned på papiret. 

Opfattelsen er den samme, som man finder i det nittende århundredes kunstnermyte. For mere 

almindelige personer har man tænkt i retningen af den klassiske mesterlære; derfor var det godt at 

læse god litteratur – den kunne man efter fattig formåen efterligne. Den hyppigt anvendte oplæsning 

af gode stile skal også ses i dette lys.  

Den procesorienterede skrivepædagogik kom til Danmark i slutningen af 1980´erne. Inspirationen 

kom fra norske skriveforskere, især Torlaug Løkensgard Hoel og Olga Dysthe, og de bygger igen 

på den amerikanske tradition og på forskere som Lev Vygotsky og Mikhail Bakhtin.7

Inden for den procesorienterede skrivepædagogik findes der forskellige retninger: 

                                                 
6 Kvale, s.18 
7 i det følgende er der ikke referencer til nogen litteratur, da jeg bygger på viden fra mange kilder. Det gælder dog ikke 

afsnittet om den funktionelle grammatik, der er skrevet på grundlag af Bodil Hedebo og John Polias: Et sprog til at tale 

om sprog 
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Den ekspressive retning, der  lægger  vægt på, at man gennem skrivning kan opdage og udforske, 

finde ideer og tanker, man ikke vidste, at man havde. Skriveprocessen bliver uforudsigelig, tanke og 

sprog er en organisk sammenhæng. Målet er erkendelse og udvikling; mht. det skriftlige især at 

udvikle en personlig stemme. Vurderingskriterierne er integritet, spontanitet og originalitet. 

Eftersom det er svært at vurdere integritet, kommer vægten til at ligge på spontanitet og originalitet. 

En vigtig skriveforsker er i denne sammenhæng Peter Elbow, der gennem sine bøger, især Writing 

Without Teachers hævdede, at god skrivning ikke kan følge regler. Skriveren lader tanker vokse 

frem gennem teksten, og først til slut ved man, hvor man skulle hen og hvad men havde tænkt. Som 

eksempler på, at der kommer gode tekster ud af en sådan proces bruges skønlitterære forfattere, der 

ofte udtaler, at de ikke ved, hvad der vil ske med personer i deres værker før skrivningen. Også 

kravet om originalitet leder tanken hen på den romantiske digteropfattelse. Denne retning har haft 

stor indflydelse på synet på skriftlig dansk i den danske folkeskole, hvor der lægges vægt på 

ekspressiv skrivning.8   

Den kognitive retning interesserer sig for, hvad der sker i hjernen, når man skriver. Man arbejder 

med tænke-højt-metoder, og bla. Janet Emig har undersøgt dette og er kommet frem til, at en tekst 

ikke vokser frem i et lineært forløb, men man går frem og tilbage; hun kaldet det at arbejde 

rekursivt. Man fokuserer på, at skriveren skal samordne en række deloperationer af forskellig art og 

på forskellige niveauer under skrivningen. Derfor er det vigtigt at planlægge og at arbejde på et 

niveau ad gangen; man deler skriveprocessen op i faser. Den kognitive retning er inspireret af Jean 

Piaget. Han er kendt for tanken om, at barnet gennemgår en række stadier i erkendelsesudvikling, 

og at undervisning må tilpasses stadierne. Han afviser også ”sparekassepædagogikken”, den tanke, 

at man kan overføre viden ved at fylde på; mennesket lærer kun ved selv fysisk eller intellektuelt at 

arbejde med en problemstilling.  Når man ser på det skriftlige, går udviklingen fra et personligt, 

konkret sprog til teoretisk sprog knyttet til abstrakte temaer. Eftersom børn ifølge Piaget ikke 

udvikler sig ens, betyder det, at de lærer i forskellige tempi, og det medfører logisk, at man ikke kan 

måle jævnaldrende børns produkter med samme alen.  Det betyder også, at skriveundervisning 

ideelt set skal være individuel. I kognitiv skriveforskning arbejder man endvidere med 

modtagerproblematikken. Når man taler, er modtageren tydelig, det er han ikke, når man skriver. 

Det er en af grundene til at det er svært at skrive. En af de lettere genrer er f.eks. at skrive breve, 

fordi man skriver til en bestemt person, oftest en, man kender. Modtageren er i mange skoleopgaver 

ikke tydelig, men efterhånden som barnet vokser intellektuelt, betyder det mindre. Målet for den 

                                                 
8Hetmar, s. 69 ff 
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kognitive skriveforsker er at udvikle metoder, der gør skriveren i stand til at kommunikere så godt 

som overhovedet muligt. 

Den socio-kulturelle retning bygger videre på den kognitive retning, men hvor den kognitive retning 

fokuserer på den enkelte skriver, ser man her skrivning i et socio-interaktivt perspektiv. Man lægger 

vægt på, at enhver tekst bliver til i en sammenhæng, og at vores tænkning er præget af den sociale, 

kulturelle og historiske kontekst, vi befinder os i. Man lægger vægt på samarbejdet mellem lærer og 

elev og mellem elever. Samarbejde er ikke snyd, og imitation er godt for læreprocessen. Skrivning 

er vigtig som tænkeværktøj, og man kan integrere det skriftlige og det mundtlige arbejde ved at 

bruge tænkeskrivning som led i det mundtlige. Når man skriver, har man en læser i tankerne. Det 

gælder i høj grad stilskrivning. De eksplicitte krav, og ikke mindst de implicitte krav, påvirker 

skrivningen.9 Den sociokulturelle retning bygger på Vygotskys tanker. Han problematiserer 

byggeklodsprincippet, tanken om, at læring består af dele, som man kan adskille ag derfor bygge 

oven på hinanden. Læring er, mener han, helhedsorienteret. Vygotsky er kendt for sine tanker om 

den nærmeste udviklingszone. For enhver er der et område lige uden for det, man kan; det er den 

nærmeste udviklingszone, og den kan man nå med hjælp fra andre. I skrivepædagogikken kan 

lærere og kammerater være hjælpere. Det er denne tanke, der ligger bag ideen om at bruge 

responsgrupper. Man har som præmis, at det er den enkelte skriver, der formulerer sine ønsker om 

læring, og ikke f.eks. læreren, der definerer den nærmeste udviklingszone. Målet er, at den enkelte 

skal nå så langt som muligt m.h.t. at skrive.  

Den kognitive og den sociokulturelle retning har i Danmark haft stor betydning, hvilket bl.a. kan ses 

i udformningen af det skriftlige basiskursus og i fagbilag og vejledning for danskfaget fra 1999. 

Den nyretoriske retning bygger også på den kognitive forskning. Som i den kognitive retning mener 

man, at skrivning er en vej til erkendelse, at man skriver tanker frem, og at alt, hvad man skriver, er 

foreløbigt. Derfor er redigeringsfasen meget vigtig. Man lægger vægt på de formelle træk ved en 

tekst, idet man mener, at skriveren v.hj.af viden om retorik kan producere tekster, der har den 

ønskede effekt på den, der skal læse teksten. Man benytter begreber og teknikker fra den klassiske 

retorik, men kombinerer dem med et kognitivt læringssyn. Man er meget fokuseret på læseren og 

på, at man skal formidle i forhold til den konkrete situation. Denne retning har stor betydning i 

opgaveskrivning. I Danmark har Chr. Kock været fortaler for den, og den har vundet indpas både i 

gymnasierne og på universiteterne.  

                                                 
9 Elever bruger megen tid og energi på at finde ud af, hvad ”læreren vil have”. Et berømt norsk eksempel på, at en elev 

ikke har forstået de implicitte krav, findes i stilen om katten; Ongstad, s.73 ff 
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Endelig må nævnes en retning, der bygger på den australske forsker Michael Hallidays 

systemfunktionelle lingvistik.  Denne sprogteori er blevet kombineret med en genreteori, udviklet 

på grundlag af sprogteorien og med en pædagogik, der er inspireret af Jerome Bruners tanker om 

stilladsering og Vygotskys tanker om den nærmeste zone for udvikling.  Halliday ser sproget som et 

system af valgmuligheder, og de sproglige valg er bestemt af situationskonteksten. Det sproglige 

hænger desuden uløseligt sammen med det sociale, og her inddrages Bakhtins tanker om, at genrer 

har et særligt socialt formål. Undervisning efter dette system, som kaldes funktionel grammatik, har 

givet gode resultater i Australien, hvor man har en særlig pædagogisk udfordring, idet det australske 

samfund i høj grad er multietnisk, og via undervisning efter dette system kan man skabe et 

erfaringsfællesskab. Tilhængere af systemet mener, at denne undervisning er god for alle, men 

særligt for de svage elever.   

Der er gennemført undervisningsforsøg i Danmark inspireret af dette system. 

 

Opgavens undren 
Skriftlig dansk har altid haft offentlighedens interesse, naturligvis i første række fordi samfundet er 

interesseret i, at dets borgere kan udtrykke sig klart og nuanceret, så de kan deltage i samfundslivet. 

Desuden har skriftlig dansk været et af almendannelsens flagskibe. Harry Haue skriver i 

Almendannelse som ledestjerne :”Ved vurderingen af, i hvilken udstrækning den skriftlige eksamen 

efterspurgte elevens almendannelse, må det være særligt interessant at se på den danske stil, og da 

især de stile, der omhandlede den moralsk etiske side af tilværelsen”10 Haue skriver her om den 

danske stil i midten af 1800-tallet.  Der var på det tidspunkt ikke eksamen i mundtlig dansk, og det, 

man læste i timerne , skulle altså udover naturligvis at bibringe eleverne almendannelse og viden 

om den nationale litteratur sætte dem i stand til at skrive en god stil. Det er interessant at se 

inspektionens evaluering af eksamen: ”…det var Madvigs opfattelse, at eleverne ikke formåede at 

give stilene tilstrækkelig stringent disposition og indhold, når emnet blev givet inden for det 

moralsk etiske område”11. Der nævnes en opgaveformulering: ”Hvori bestaar Charakterens 

Selvstændighed og til hvilke Feil kan stræben derefter udarte”; denne opgave er fra 1859. Selvom 

der er sket voldsomme forandringer i gymnasieskolen og i danskundervisningen siden, er der 

alligevel slående ligheder. I maj år 2002 var temaet for skriftlig dansk til studentereksamen              

                                                 
10 Haue, s.155 
11 Haue, s. 156 
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” Forholdet mellem den enkelte og fællesskabet”. Der var sædvanen tro en række tekster og 

opgaveformuleringer, af hvilke jeg vil nævne en: ”Med udgangspunkt i Anna Libaks tekst 

Danskeren og værdierne (tekst 3) skal du skrive et essay om den enkelte og fællesskabet”12.           

Denne opgave appellerer klart til moralsk etiske overvejelser, og den indvending, som Madvig 

udtrykker, kunne lige så godt stamme fra 2002. 

Skriftlig dansk giver altså, når alt lykkes, eleverne nogle færdigheder, de skal bruge, når de skal 

videre i uddannelsessystemet, det giver mulighed for deltagelse i samfundsdebatten, og det giver 

almendannelse. Der er mange gode argumenter for, at skriftlig dansk er vigtig. Så meget mere kan 

det undre, at ingen ved, hvad der foregår i undervisningen i skriftlig dansk. Derimod er der stor 

interesse for studentereksamensopgaven. 

 At den er vigtig understreges også af, at man får separat karakter for den, og at det er en karakter, 

man i mange erhvervs- og uddannelsessammenhænge anser for væsentlig. Også i offentligheden har 

studentereksamensstilen en vis bevågenhed. Næsten hvert år nævnes det i medierne, hvad årets 

tema er, ofte bliver en eller flere stile offentliggjort som kronikker, og der er af og til ophedede 

debatter i dagspressen om de unges manglende skrivefærdigheder som de kommer til udtryk i 

stilene (kommakrig, ”de kan ikke stave”-krig o.l.) 

Når stilene er så vigtige, kan man undre sig over, at ingen finder på at undersøge, hvad eleverne 

faktisk skriver i de 3 år i gymnasiet og hvad der undervises i i den forbindelse. Det er påfaldende, at 

man skal indlevere pensumlister i alle fag, og de skal i nogle fag være vældig detaljerede, alt skal 

med, der tælles normalsider og lignende. Men hvad en klasse har lavet i skriftlig dansk er der ingen, 

der interesserer sig for. På de enkelte skoler er der dog nok en vis kontrol med, at eleverne får det 

rette antal opgaver. 

Det er min fornemmelse, at undervisningen i skriftlig dansk er meget forskelligartet. Den 

fornemmelse stammer dels fra samtaler med fagkolleger både på min egen skole og på andre skoler, 

dels fra min erfaring som censor på ca. 200 studentereksamensopgaver i skriftlig dansk hvert år. 

Man kan se, at nogle klasser skriver, strukturerer, indleder osv. på en bestemt måde, og det afspejler 

efter al sandsynlighed undervisningen.  

                                                 
12 Skriftlig dansk, maj 2002, s. 3 
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Problemformulering 
Min forhistorie og min egen praksishistorie er kun interessant i denne sammenhæng, fordi den er 

typisk for en stor gruppe dansklærere. Det er i hvert fald min påstand, som jeg vil forsøge at 

dokumentere via de empiriske undersøgelser. Ud over lærernes baggrund m.h.t. om de selv har fået 

undervisning, der har rustet dem til arbejdet med skriftlig dansk, vil jeg undersøge:  

Hvordan undervises der i skriftlig dansk i det almene gymnasium?  

Hvad lægger lærerne vægt på?  

Hvordan er sammenhængen mellem det skriftlige basiskursus og den undervisning, der følger 

efter?  

Hvordan indgår den procesorienterede skrivepædagogiks tanker i undervisningen i skriftlig 

dansk? 

I hvilken grad og på hvilken måde styrer studentereksamensopgaven den daglige 

undervisning? 

 

For at uddybe disse områder kan jeg desuden spørge om, hvilke undervisningsmidler, der bruges 

(skrivebøger, grammatikker, rettenøgler, lærerens selvproducerede vejledninger?) 

Det skal understreges, at det, der er målet for min undersøgelse er at finde ud af, hvad lærerne gør, 

ikke hvad eleverne lærer. 

 

Metode 
For at få svar på nogle af de spørgsmål, jeg stiller, vil jeg se på, hvad bekendtgørelsen siger, at man 

skal, hvad Marianne Hansens undersøgelse viser og hvad beskrivelser af forsøg fortæller. Desuden 

vil jeg spørge nogle lærere. For at finde ud af, hvor de interessante punkter er og for at justere mine 

spørgsmål vil jeg lave en forundersøgelse på min egen skole. Dernæst vil jeg lave en geografisk 

afgrænsning. Det bliver Ringkøbing amt, det amt, hvor jeg er ansat. I amtet er der ud over min egen 

skole, Ikast gymnasium og hf, 6 gymnasier. Sådan set er der 7, idet Det kristne gymnasium ligger i 

Ringkøbing. Jeg har besluttet mig for at holde mig til amtets institutioner, da en undersøgelse af 

undervisningen i skriftlig dansk på disse i sig selv er en stor opgave. Det er ikke min fornemmelse -
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ud fra, at jeg flere gange har været mundtlig censor og kender et par af dansklærerne – at det, der 

forgår på Det kristne gymnasium adskiller sig fra det, der foregår mange andre steder, men eleverne 

har andre holdninger end på gennemsnitlige gymnasier. Det vil være en anden opgave at undersøge, 

om det har indflydelse på undervisningen i skriftlig dansk.  

For at få et så dækkende billede som muligt, vælger jeg at lave et spørgeskema, der skal besvares af 

alle praktiserende dansklærere, undtagen lærerne på min egen skole, der besvarer spørgsmål i 

forbindelse med forundersøgelsen. Når jeg bruger ordet praktiserende skyldes det, at der er lærere 

med dansk som fag, der ikke underviser i det, og de er ikke interessante i en undersøgelse, der netop 

vil prøve at afdække praksis. Spørgeskemaerne skal heller ikke besvares af de 6 interviewpersoner.  

For at uddybe spørgeskemaerne, har jeg valgt at lave interview med en lærer  på hver af de 6 skoler   

Altså interviewede jeg en fra Vestjysk gymnasium og hf-kursus i Tarm (VGT), en fra Ringkøbing 

gymnasium, en fra Holstebro gymnasium og hf-kursus, en fra Lemvig gymnasium, en fra Struer 

gymnasium og hf-kursus og en fra Herning gymnasium. 

Som det fremgår, har 3 af de 6 gymnasier tilknyttet hf-kursus, og det giver et andet 

erfaringsgrundlag, end hvis man kun underviser i gymnasiet. To af skolerne er relativt store 

(Herning og Holstebro), Struer og Ikast er af mellemstørrelse, mens der er 3 små, Lemvig, 

Ringkøbing og VGT.  Amtet har stor geografisk udstrækning, der er betydelige landbrugsområder, 

mange småbyer og et par større provinsbyer. Eleverne kan vælge, hvilket gymnasium, de vil gå på, 

men for mange betyder de geografiske afstande, at der i realiteten ikke er frit valg. Der har været en 

tendens til, at frafaldet i amtet var mindre end i storbyområder, men det betyder ikke, at eleverne 

nødvendigvis gør mere ud af skolearbejdet end storbyunge, idet der i området er en iværksætterånd, 

der siger, at det er godt at tjene sine egne penge og så mange som muligt fra en så ung alder som 

muligt. Desuden er der en stor gruppe elever, der bruger megen tid på at dyrke sport.     

For at få et så dækkende billede som muligt valgte jeg at interviewe 3 kvinder og 3 mænd, 2 med 

dansk som bi- eller sidefag, 4 med hovedfag. Man kan forestille sig, at det betyder noget, hvad man 

har som andet fag, og derfor har jeg valgt personer, der har forskellige fagkombinationer. Som 

andet fag har de idræt, fransk, billedkunst, spansk, engelsk og historie. Alle disse kombinationer må 

formodes at være almindelige. Aldersmæssigt er der en i begyndelsen af 30´erne, en midt i 50´erne, 

resten er i 40´erne.M.h.t. erfaring som dansklærer er der spredning fra at undervise i faget på 4.år og 

til at have 25 års erfaring. 

Når man anvender en kombination af spørgeskemaundersøgelse og interviews er det ofte ud fra et 

ønske om ikke blot at få det billede, som interviews kan give, men også at kunne kvantificere nogle 
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udsagn.13 Til det formål bruges lukkede spørgsmål. Jeg har valgt at stille nogle lukkede spørgsmål 

og nogle åbne. Hvis jeg spørger: ”Bruger du den procesorienterede skrivepædagogiks metoder efter 

basiskurset?” Vil svar som: ”Ja, lidt” ikke udsige ret meget. 

 

 

 

Det kvalitative forskningsinterview  

Kvalitative metoder er bløde og når man bruger dem, er det udtryk for, at man mener, man ad den 

vej kan få en viden, som kvantitative metoder ikke kan vise gennem hårde facts. Det er i dette 

tilfælde den eneste mulighed for at få den viden, jeg gerne vil have, da det siger meget lidt f.eks. at 

få at vide, at ”…klassen har skrevet 26 opgaver, emnerne var…” Det er formodentlig en af 

grundene til, at man ikke skal indberette, hvad en klasse har arbejdet med i skriftlig dansk.  

I det professionelle forskningsinterview er der magtasymmetri, idet der er en forsker, der udspørger 

et ”almindeligt” menneske. Det er ikke tilfældet her, spørger og interviewperson er mere ligemænd 

og har gensidig respekt og en fælles interesse for emnet.   

Den interviewform, jeg har anvendt, kalder Kvale halvstruktureret. Det betyder, at intervieweren 

har forberedt nogle spørgsmål og emner, men at fokus er på interviewpersonens synspunkter og 

holdninger til emnet. 

Formålet er at få en så nuanceret og præcis beskrivelse som muligt. Jeg går ud fra, at dansklærere er 

temmelig gode til dette. Alle var desuden forberedt på interviewet, idet jeg havde talt med dem i 

telefon, forklaret, hvad projektet gik ud på, og bedt dem tage udgangspunkt i en bestemt klasse, som 

de havde for tiden. Det er ifølge Kvale vigtigt, da det medfører præcision i beskrivelserne. Desuden 

er det betydningsfuldt, at intervieweren ikke har forudfattede meninger om samtaletemaet, men er 

lydhør overfor samtalepartnerens meninger, på den anden side er forhåndsviden godt. Der er en 

modsigelse i dette, og det kræver, at intervieweren udviser sensitivitet og bevidst er lidt naiv. Det 

har jeg prøvet på, og på båndoptagelserne høres tydeligt mine ”ja, gå bare videre – det er 

interessant”-lyde. Kvale fremhæver, at interviewet skal være en god oplevelse, og hvis det er, er det 

svært at afslutte. 14 Det var, efter min bedste overbevisning, tilfældet; efter at jeg havde slukket for 

båndoptageren, fortsatte snakken.    

                                                 
13 Kruuse, s. 34-35 
14 Kvale, s. 40-46 
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En af de etiske regler for kvalitative forskningsinterviews er, at personer ikke skal kunne 

identificeres. Jeg har prøvet at sikre anonymiteten ved ikke at bruge navn, men et bogstav, som intet 

har med navn at gøre, og ved at skjule personens køn, hvilket har medført nogle sproglige knuder, 

f.eks. passivvendinger. Historier om enkeltelever er udeladt, og udtalelser er ikke nødvendigvis 

gengivet i samtalens rækkefølge, hvis den logiske sammenhæng tydeligt er en anden ( ”for lige at 

vende tilbage til” o.l.) 

I overvejelserne over, om man kan stole på det, der bliver sagt, skal man inddrage forskellige 

aspekter. Spørgeren kan lægge svar i munden på interviewpersonen. Det kan f.eks. være tilfældet, 

når jeg spørger, om den procesorienterede skrivepædagogiks metoder bliver brugt efter basiskurset. 

Enhver dansklærer ved, at hensigten er, at man skal bruge dem. Det fremgår  af vejledningen til 

fagbilaget. Svarene tyder på, at lærerne ikke ligger under for, hvad man bør. Man kan aldrig vide 

med sikkerhed, om folk omgås sandheden letfærdigt, men det, at der ikke er tale om modsigelser 

tyder på, at jeg kan stole på interviewpersonernes udsagn. Jeg har ingen grund til at tvivle på, at de 

har sagt det, de mener og det, der er sandhed for dem. 

I forhold til at generalisere ud fra spørgeskemaer og interviews er der det problem, at jeg ikke har 

fået alle spørgeskemaer tilbage. Der er besvarelser fra 70% af dansklærerne i amtet. 

          

Hvad skal man? 

I den gældende bekendtgørelse for gymnasiet står der i de generelle bestemmelser, §7, at fagene 

gensidigt skal støtte hinanden, at undervisningen skal udvikle elevernes mundtlige og skriftlige 

udtryksfærdighed og formidlingsevne, og at det skriftlige arbejde skal koordineres, så der bliver 

sammenhæng mellem fagene og elevernes arbejdsbyrde fordeles på en passende måde. 

I § 8 står der, at op til 25% og mindst 10% af det skriftlige arbejde kan/skal omlægges til redigering, 

omskrivning m.v. 

Dette er af særlig interesse i denne sammenhæng. 

I fagbilaget for dansk står der om det skriftlige, at eleverne skal skrive opgaver af et omfang, der 

svarer til 26 opgaver af eksamenstypen. Heri er indregnet studentereksamensopgaven, termins- og 

årsprøver samt danskopgaven i 1.g. Der skal afholdes et skriftligt basiskursus, som skal omfatte 

”begreber og erfaringer af betydning for skriveprocessen”15, og at disse også bruges i andre fag. 

Dette er i god overensstemmelse med bekendtgørelsens overordnede formål.  

I bedømmelseskriterierne for skriftlig dansk ”indgår fire momenter: 

                                                 
15 Fagbilaget, s.3 
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 Emnebehandling 

 Struktur og formidling 

 Det sproglige 

 Selvstændighed, viden og originalitet”16 

I vejledningen  er det tydeligt, at afsnittet om det skriftlige er inspireret af den procesorienterede 

skrivepædagogik. Det betones, at eleverne skal være fortrolige med skriveprocessens typiske faser, 

med teknikker knyttet til idefasen og til redigeringsfasen, at de kender til tænkeskrivning og 

formidlingsskrivning.17 Det, der står her, er i nøje overensstemmelse med det, der står i Det 

skriftlige basiskursus og i  Skrivebogen. 

I overensstemmelse med de nævnte skrivepædagogiske tanker opfordres der til, at eleverne også 

vænner sig til at skrive i forbindelse med det mundtlige arbejde. I det hele taget er  det meningen, at 

det, der arbejdes med i basiskurset, skal bruges i danskfaget (og i andre fag). Det ses også i afsnittet 

om vejledning og vurdering, hvor det beskrives, at læreren helst skal fungere som skrivevejleder og 

at vejledning skal foregå undervejs. Også respons fra andre elever nævnes som en god idé.  

Der skal være progression i arbejdet med det skriftlige, fra korte, enkle opgaver til større, 

komplekse. Eleverne skal skrive meget og ofte.  

Ud over, at vejledningen her omfortolker lærerrollen med alt, hvad det medfører, bl.a. betvivler den 

nytten af rettelser, er der i praksis en modsigelse mellem teksten og den overordnede 

bekendtgørelse, hvor man forlanger koordinering. På de skoler, jeg kender til, forvaltes den 

bestemmelse sådan, at læreren ved semesterets begyndelse skal skrive i en kalender, hvornår 

klassen skal aflevere skriftlige opgaver. Det er umuligt at overholde en koordineringskalender og 

samtidig arbejde procesorienteret. Er den anførte dato tidspunktet, hvor man har skrevet første  

udkast? Eller den redigerede udgave? Ofte er det også vanskeligt at få eleverne til at acceptere 

mange ”afleveringsdatoer” for skriftlig dansk, idet de hæfter sig meget ved antallet af opgaver – 

selvom vejledningen tydeligt siger, at 26 er en måleenhed, og at det ikke betyder, at man kun skal 

skrive den type opgaver.18   

 

 

 

                                                 
16 samme, s.4 
17 Vejledning, s.9 
18 samme, s. 8-9 
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Hvad ved vi om undervisningen i skriftlig dansk? 

Der er ikke skrevet noget om den almindelige undervisning i skriftlig dansk, og man ved ikke meget 

om den. Det nærmeste, man kommer på, hvad der foregår, er Marianne Hansens rapporter: Hellere 

stå på tå end være på hælene! Rapporterne bygger på udvidede pensaindberetninger fra udvalgte 

dansklærere. Eftersom der ikke er tradition for at skrive om det skriftlige i disse, er det ikke 

mærkeligt, at det skriftlige ikke får megen plads i indberetningerne, men der er dog nogle 

oplysninger.  

Det skal understreges, at Marianne Hansens rapporter ikke kan tages som udtryk for, hvad den 

almindelige dansklærer arbejder med i almindelige klasser. Deltagerne i projektet er 

regionsrepræsentanter, særlig interesserede kolleger, og folk, der er kendt for at have gjort sig 

tanker om faget.19  

Det skriftlige basiskursus er ofte placeret som et led i et samlet introduktionsforløb, og der foregår 

mange forskellige ting, såsom produktion af en hjemmeside, arbejde med kreative tekster og med 

genrekendskab. Eleverne introduceres til den procesorienterede skrivepædagogik via forskellige 

teknikker. Det fremgår ikke, hvad man har lagt særlig vægt på; der nævnes retorikindføring, 

journalistisk skrivning, træning i resumé og i hurtigskrivning, nonverbal kommunikation, 

rapportskrivning, mundtlig formidling20. På nogle skoler er der tale om tværfagligt samarbejde i 

forbindelse med basisskrivekurset. Men det fremgår klart, at MHs vurdering er, at det nævnte er det 

specielle. Det almindelig er kun meget kortfattet beskrevet. MHs konklusion er: ”Som 

nævnt…tyder meget på, at processkrivningens metoder deler dansklærerne. Alle introducerer til 

processkrivning i forbindelse med basisskrivekurset, men derefter deler lærerne sig”21, forstået på 

den måde, at nogle arbejder systematisk videre med den procesorienterede skrivepædagogiks 

principper, mens andre ikke bruger dem og lader det være op til eleverne, om de vil bruge dem. 

Flere lærere beskriver det skriftlige i forbindelse med det mundtlige arbejde, fordi intentionen er at 

skabe en sammenhæng mellem det mundtlige og det skriftlige, f.eks ved at læse en genre og skrive i 

samme22 / ved at formulere opgaver i tilknytning til de tekster, der læses. Af enkelte eksempler 

fremgår det, at processkrivningens teknikker bruges også i det mundtlige arbejde. MH  ser 

beskrivelserne af det skriftlige som et tegn på, at der er nogle lærere, for hvem der er en naturlig 

                                                 
19 samme , a, s. 2 
20 Marianne Hansen, a, s. 11 
21 samme, b, s.18 
22 samme , a, s. 8-9 
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sammenhæng mellem det skriftlige og det mundtlige arbejde, mens andre ser det som to adskilte 

størrelser23. Det viser sig også ved, at nogle lærere tidligt begynder at bruge 

studentereksamenshæfterne og træner eleverne i at skrive den type opgaver, mens andre nedtoner 

eksamensopgaverne.24

MH konkluderer, at danskfaget kort kan beskrives således: 

” -   dansk er et fag med litteraturen i centrum 

- dansk er et analysefag 

- dansk er et historisk fag 

- dansk er et sprogfag 

- dansk er et fag med fokus på skriftligheden”25 

Der er for MH ingen tvivl om, at det er litteraturen, der fylder en meget stor del af 

danskundervisningen, og bl.a. den historiske læsning er massiv. Der er gode argumenter for, at det 

skriftlige burde være højere prioriteret, f.eks. at karakteren vejer tungt for eleverne, at alle har brug 

for kompetence på det skriftlige område. 

 

Når sproget vokser er ”en beskrivende undersøgelse af en omfattende undervisningspraksis”26Det er 

, så vidt jeg ved, den eneste danske beskrivelse af et helt gymnasialt undervisningsforløb i dansk. 

Det, som bogen beskriver, er et forsøg, der omfatter 5 klasser på 5 forskellige skoler, og det er 

gennemført af 5 lærere. Forsøget fandt sted fra 1993 til 1996, og indbefatter hele 

danskundervisningen, ikke kun det skriftlige, men når det er  interessant i forhold til min opgave, 

skyldes det, at det er stærkt inspireret af den procesorienterede skrivepædagogik. Der er også andre 

tanker i spil, differentieret undervisning og ansvar for egen læring, men det er skrivepædagogikken, 

der fylder, og hvis man, som forfatterne, går helhjertet ind for de tanker, der ligger bag den 

procesorienterede skrivepædagogik, kommer den til at omkalfatre hele danskundervisningen. Det er 

tankevækkende at se, hvordan den traditionelle undervisning i skriftlig dansk beskrives:” eleverne 

fik udleveret et af de gamle studentereksamenshefter, fik stilen for, skrev den hjemme (i lampens 

skær) og afleverede stilene til læreren. Derefter rettede læreren stilene hjemme (i lampens skær), 

dvs. fejlene markeredes med røde streger undervejs i teksten, og der blev givet en karakter og en 

                                                 
23 samme, a, s.12 
24 Marianne Hansen, b, s.15 
25 Marianne Hansen, b, s. 32 
26 Jensen m.fl., s.14 
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lang og grundig kommentar efter stilen hvorefter stilene blev gennemgået på 1 time i klassen – og 

individuelt, for så vidt tiden tillod det. Stilene hang uden på den øvrige danskundervisning og blev 

kun sjældent integreret”27 Beskrivelsen er i datid, da forfatterne lader til at mene, at den 

undervisningsform er, om ikke forladt, så i hvert fald på tilbagetog. Fokus er i de 5 klasser flyttet fra 

skriftligt arbejde til skriveudvikling28, og der er sammenhæng mellem alle dele af danskfaget; 

grundsynet er, at faget udgør en helhed, hvor fællesnævneren er sproget29. Der er i de 5 klasser 

blevet arbejdet meget med det skriftlige, og det har medført et vist tidspres, idet det har fyldt så 

meget, at det har været vanskeligt at opfylde alle bekendtgørelsens krav. Det har dog ikke ført til, at 

eleverne har klaret sig dårligt til mundtligt eksamen. Det store problem er skriftlig 

studentereksamen. Ganske vist fik klasserne gennemsnitligt samme karakterer som andre, men det 

kan i sig selv virke påfaldende, da man kunne forvente, at de med den megen opmærksomhed på 

det skriftlige, var bedre end gennemsnittet. Problemet var, at karakteren ikke afspejlede elevens 

samlede skrivekompetence. I bogen er der en case, hvori skriveudviklingen for en elev gennemgås, 

og der er en tydelig frustration over, at Mette, til trods for, at hun blev en særdeles kompetent 

skriver, kun fik 7 til skriftlig studentereksamen. Forfatterne holder fast i, at den vej, de er gået, er 

rigtig og fornuftig, altså må det være studentereksamensopgaverne og skrivesituationen til eksamen, 

der er noget galt med. Til daglig har eleverne ”i princippet altid haft en basisviden inden de 

begyndte på at skrive en opgave, og oftest har vi desuden indledt opgaven med idearbejde i 

klassen”30Disse elever har i skriftlig dansk lært for livet, ikke for eksamen, hvis man skal sige det 

kort. Det er efter min opfattelse yderst sympatisk, og det er det, der holder i det lange løb, men 

samtidig betyder eksamen og eksamenskaraktererne noget, bl.a. for karaktergennemsnittet og 

dermed for den enkeltes muligheder for at blive optaget på en række studier.  

 

Hvis man ser Når sproget vokser i lyset af Marianne Hansens rapport, kan man sige, at de 5 

forsøgslærere har været frontløbere, og at en gruppe dansklærere nu som noget helt naturligt bruger 

den procesorienterede skrivepædagogiks metoder. Om de bruges så systematisk, som de 5 har gjort, 

og hvor stor gruppen er, kan man ikke sige noget om ud fra det foreliggende materiale.        

  

                                                 
27 samme, s. 127 
28 samme, s. 15  
29 samme, s.22-23, 141 (og flere steder) 
30 Jensen m.fl., s.140 

  16 



I bogen nævnes det, at der er forsøg i gang med en ændring af den skriftlige eksamen. Dette forsøg 

og generelle overvejelser over skriftlig dansk er omtalt i et særnummer af Dansk Noter, Flagskibet, 

fra 1999. To af artiklerne beskriver undervisningsforsøg. 

Annette Hauer og Birgitte Munk udtrykker begejstring over at have deltaget i forsøget, som fandt 

sted fra 1996 til 1999. Det begyndte som et eksamensforsøg, men blev et undervisningsforsøg. De 

opgavetyper, der blev afprøvet, var anderledes end de sædvanlige; der var to opgaver, en kort og en 

lang , der var vejledende tidsangivelser og specifikke krav til besvarelserne. Som noget afgørende 

nyt peger Hauer og Munk på vurderingskriterierne. Gruppen bag forsøget havde udtænkt et 

vurderingsark og en grafisk fremstilling af det.31 Vurderingsarket kom ind i undervisningen, og 

kriterierne blev meget tydelige, både for elever og lærere:” De præcise vurderingskriterier i en 

opgave …tvinger læreren til at overveje på forhånd, om klassen rent faktisk har fået de nødvendige 

redskaber til at løse den. Eller de tvinger os til selv at konstruere opgaver, der præcis svarer til 

progressionen både i vores skriftlige og mundtlige undervisning”.32 Der nævnes flere eksempler på 

opgaver, der hænger sammen med den mundtlige undervisning og både appellerer til kreativitet og 

præcision. Hauer og Munk skriver, at vurderingsarket giver en slags diagnose af elevens 

skrivetilstand, og at man derudfra kan tilrettelægge et træningsprogram.33  

I dette billedsprog ses tydeligt forskellen mellem udgangspunktet i dette forsøg og i Når sproget 

vokser. I sidstnævnte refererer titlen til et digt af Uffe Harder; det betoner sammenhængen mellem 

sprog, tænkning og virkelighed. Forfatterne ser skrivning i et holistisk perspektiv. Hauer og Munk 

bruger et billede fra sportens verden; det gælder om at træne, så man kan klare den foreskrevne 

opgave. 

Også Elisabeth Frank-Rasmussen har deltaget i forsøget og understreger betydningen af de 

specifikke vurderingskriterier, som efter hendes erfaring giver eleverne øget metabevidsthed. 

Vurderingskriterierne skaber klarhed. Men EF-R er ikke glad for den todelte forsøgs-eksamensstil, 

der blev afprøvet i 1998 og 1999: ” Hvis man opprioriterer formidlingssiden og den kommunikative 

kompetence på bekostning af tid til fordybelse og til oplevelsen af skriveprocessen som et 

erkendelsesredskab, så har vi amputeret den danske stil”34 Det billedsprog, EF-R bruger om 

skriveundervisningen, er hentet fra kunstens verden og fortæller om uddannelsen af malere i 

                                                 
31 Flagskibet, s.71-72 
32 samme, s.16 
33 samme, s.19 
34 samme, s.26 
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middelalderen. Lærlingen begyndte med det enkle og fik efterhånden opgaver af stigende 

sværhedsgrad. Når og hvis man blev dygtig nok, kunne man male noget, som der ikke var forlæg 

for. Oversat til skrivningens sprog betyder det, at man kan lære at skrive; det er   

mesterlæreprincippet, der er grundlaget for, at eleven kan blive en god håndværker. Der er nogle 

stadier, som alle kan nå, men for at blive en stor kunstner, ”en fuldbefaren skribent”, skal man have 

talent.  

Det omtalte forsøg blev sat i værk, fordi: ”I de senere år har den danske stil været udsat for særlig 

megen kritik”35 . Sandsynligvis tænkes her bl.a. på den kritik, der fremkommer i Når sproget 

vokser.  Som led i arbejdet med nye opgavetyper udviklede den ministerielt nedsatte gruppe nye 

kvalitets- og vurderingskriterier. De er formuleret som fire delkompetencer: Det sproglige, opgave- 

og emnebehandling, fremstilling, samt selvstændighed/viden/originalitet. De er forklaret lidt 

nærmere, og de hyppigste fejltyper under hvert punkt nævnes.  

Vurderingskriterierne blev til glæde for lærerne, som betegnede dem som ”et nyttigt pædagogisk 

værktøj”36. Alle elever, der deltog i forsøget fik vurderingskriterierne udleveret og fik hver opgave 

vurderet efter det. De var meget tilfredse med det og påpegede bl.a.: ” at det især var godt at se sine 

stærke sider på rettearket” og ” ”Det blev en vejledning, man kunne bruge ved næste besvarelse”37. 

Derimod var der ikke begejstring for den todelte opgave. I en af censorrapporterne udtrykkes det 

sådan: ”At isolere delkompetencer…i skriftlig dansk til studentereksamen, er en misforståelse”38 

Det vil være udmærket i det daglige arbejde, men til eksamen er den traditionelle opgave bedre, og 

det påpeges, at den også udvikler sig, hvilket man kan overbevise sig om ved at kigge tilbage på de 

opgaver, der er kommet gennem årene.39 Jeg er meget i tvivl om, hvorvidt den sidste påstand kan 

holde ved nærmere efterprøvning.  

Forsøget førte i hvert fald ikke til ændring af eksamensopgaverne, men vurderingskriterierne er 

blevet indskrevet i fagbilaget for dansk fra 1999.  

Alligevel er tanken om at dele den skriftlige eksamen i to ikke helt forladt, hvilket man kan se i 

Fremtidens danskfag, hvor arbejdsgruppen foreslår:”en prøve i elementære skriftlige 

færdigheder…mens den anden del er en analyse af én eller flere tekster…”40  
                                                 
35 Tonnesen og Martinsen, s.2 
36 Forsøg, andet år, s.2 
37 Forsøg, tredje år, s. 7 
38 samme, s.12 
39 samme, s.13 
40 Gregersen m.fl.s.241 
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I samme bog nævnes et forsøg med mappevurdering, som arbejdsgruppen har været meget 

imponeret af. Eftersom gruppens vurdering må antages at få indflydelse på danskfagets fremtid (!), 

er det interessant i denne sammenhæng.  

Forsøget er udført af Mi’janne Juul Jensen, og hun har beskrevet det (eller – så vidt jeg kan læse – 

begyndelsen på det) i artiklen ”Man lærer at se sig selv og sine opgaver i øjnene” i Dansk i dialog.   

MJJ skriver, at ” mappevurdering kan anvendes på to måder: som evaluerings/vurderingsværktøj og 

som undervisningsstrategi”41 og at hun har forsøgt at kombinere de to. Bag brugen af 

mappevurdering ligger tanker fra den procesorienterede skrivepædagogik, især fra den Vygotsky-

inspirerede sociokulturelle retning, hvilket ses i formuleringen:” Kundskab bliver …noget, der 

skabes af lærer og elev i undervisningssituationen, når den enkelte går i dialog med sig selv, med 

andre elever eller med læreren”.42 Teksterne bliver til ved at anvende de metoder, der kendes fra 

den procesorienterede skrivepædagogik. Som stærke sider ved mappevurdering nævner MJJ, at 

eleverne får lejlighed til at vise bredere skrivekompetence end man normalt gør i et gymnasieforløb 

(og især til eksamen), og det giver mulighed for at lægge vægt på skriveudvikling. Eleverne vælger 

de tekster, de synes bedst om til deres mappe, og et væsentligt element er, at de skal begrunde deres 

valg af tekster. Det skærper metabevidstheden og giver dem et sprog om sprog. Det er også vigtigt, 

at eleverne ikke får karakterer for deres opgaver; det giver rum for eksperimenter.  

Siden de omtalte forsøg har fundet sted, er der sket noget, f.eks. er det i dag helt almindeligt, at 

eleverne skriver på computer og til eksamen har det været tilladt siden 1994. Det er også fra 2000 

blevet sådan, at man må have alle hjælpemidler med til eksamen (undtagen internettet). Dette kan 

tolkes som et forsøg på at nærme eksamenssituationen til den daglige. 

Desuden er der nu et standardforsøg, hvor eleverne får lejlighed til i grupper at snakke sammen om 

opgaverne (halvanden time incl. læsetid). Her kan man lave brainstorm, dele og stjæle, lave mind-

map, finde fokus i teksterne og hvad man måtte ønske eller er vant til fra det daglige arbejde. Dette 

forsøg benyttes af mange, og det kan vel tolkes som et første skridt hen mod en eksamen, der er 

mere i overensstemmelse med den procesorienterede skrivepædagogiks tanker end tilfældet hidtil 

har været. 

 

 

 

                                                 
41 Jensen, 2000, s.93 
42 samme, s. 94 
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Forundersøgelsen 

På Ikast gymnasium og hf-kursus er der for tiden 11 dansklærere, heraf 8, der har undervist i faget 

siden 70´erne eller begyndelsen af 80´erne, 2 nyansatte, der har været i pædagogikum på skolen og 

en, der har læst dansk som sidefag på Åbent universitet, og som i år har sin første klasse. Til 

forundersøgelsen lavede jeg et spørgeskema med 6 ganske omfattende spørgsmål.  

Det skriftlige basiskursus er på vores skole et led i introduktionen, og det lægges normalt, så man 

har ca.10 timer i løbet af 2 uger (incl dansktimerne). Da kurset var nyt, var der ofte en kollega med i 

nogle af timerne. Det kunne være klassens engelsk-, historie- eller biologilærer, i reglen den, hvis 

time var ”taget”: man bestræbte sig på. at det skulle være en lærer, hvis fag havde en skriftlig 

dimension, og det blev organiseret sådan ud fra den betragtning, at det var en god idé, at klassens 

øvrige lærere vidste, hvad der foregik, så de kunne bruge teknikkerne i deres fag. Efter at der er 

kommet en stram timeoptælling er denne praksis ophørt, og basiskurset opleves ikke mere som et 

fælles anliggende, men som noget, der hører til i dansk. Der er på skolen lavet et basiskursusforløb, 

inspireret bl.a. af Skrivebogen og Lær og skriv, det er lagt i en mappe, og svarene fra kollegerne 

viser, at det bruges flittigt  - hvert år suppleret med nyt materiale. Det indeholder forskellige øvelser 

i hurtigskrivning, respons, mind-map, at finde fokus, coaching, sproglige øvelser i variation og 

sammenbinding m. m.. Nogle kolleger toner basiskurset i retning af journalistisk skrivning; en har 

efter forskellige øvelser ladet eleverne skrive læserbreve, og de er alle blevet offentliggjort i den 

lokale avis. 

Et par stykker foreslår, at basiskurset bliver spredt over længere tid og integreret i 

danskundervisningen; som det er nu, når det ikke at bundfælde sig. 

Et par kolleger bruger ret konsekvent del-og stjæl-runder før stilskrivning, og er sikre på, at det gør 

stilene bedre; mange bruger hurtigskrivning som tekståbning i forbindelse med det mundtlige, 

mind-map bruges f.eks. ved romanlæsning. Men det generelle billede er, at brugen af metoderne 

ikke er systematisk, svinder hen, og kun få bruger dem i forbindelse med det skriftlige. Flere 

forbereder skriftligt arbejde ved at læse/analysere f.eks. et digt eller et essay på klassen, hvorefter 

eleverne skal lave skriftlig analyse af et andet digt eller skrive et essay. 

En forbereder næsten altid de skriftlige opgaver ved at teksten bliver gennemgået på klassen før der 

skal skrives: ”Opgaverne bliver sprogligt bedre, når eleverne har styr på, hvad teksterne handler 

om”  

En enkelt bruger af og til Sprogets spilleregler, men der er ikke megen brug af lærebøger, derimod  

har nogle selv lavet noget selv, f.eks. om kommaregler. Desuden bruges nogle kopier f.eks. 
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definition af essay fra Skrivehåndbogen. I bogkælderen har vi klassesæt, både af en rettenøgle og en 

grammatik. Det fremgår af udlånslisten, at de næsten ikke bruges.  

Opgaverne laves ofte i tilknytning til det, man arbejder med mundtligt. Eleverne skal skrive i 

forskellige genrer, og alle er opmærksomme på at træne de opgavetyper, der kommer til eksamen. 

Eksamenshæfterne bruges i udstrakt grad, nogle lærere bruger dem allerede i 1.g. 

Alle siger, at de gør meget ud af rettearbejdet. Flere markerer sproglige fejl i margenen, og eleverne 

skal så selv finde fejlen og rette den.  

Adskillige bruger det vurderingsark, der står i Flagskibet. Nogle skriver direkte på et løst papir med 

arkets hovedpunkter, andre kommenterer efter opgaven og inddeler kommentaren efter arkets 

system. Eleverne kender arket og har i nogle tilfælde fået en kopi udleveret. En gruppe lærere retter 

og kommenterer ikke efter et fast system, men ud fra, hvad den enkelte opgave lægger op til. Nogle 

beder af og til om genaflevering af en rettet og delvis omskrevet opgave, men kun en arbejder 

systematisk med genafleveringer. Samme lærer beder eleverne aflevere opgaverne i en mappe, hvor 

alle de skriftlige arbejder skal være; så kan eleverne (og læreren) kigge tilbage på gamle 

kommentarer m.v. – og eleverne kan have mappen med til skriftlig studentereksamen.      

Når opgaverne leveres tilbage, gennemgår læreren noget ved tavlen, der nævnes særligt sproglige 

fejl, og ofte kommenteres analyser eller tekstforståelse. Desuden er der tid til at eleverne kan stille 

spørgsmål i forbindelse med rettelserne. En undlader nogle gange den fælles kommentar og leverer 

opgaverne tilbage til eleverne enkeltvis. Det er tidkrævende og sker typisk 2 gange pr. år. 

Det værste ved skriftlig dansk er, at det tager så lang tid at rette opgaverne, og at eleverne laver de 

samme fejl gang på gang, at eleverne vægrer sig ved at tage imod vejledning og ikke vil aflægge 

vaner fra folkeskolen 

Det bedste er at se, at eleverne lærer noget og at se, hvad de får ud af teksterne. En skriver: ”Jeg 

tror, det lærer eleverne at få en større bevidsthed…Jeg tænker her også på, at den bevidsthed kan de 

bruge i deres liv i det hele taget – ikke kun i skolen”. En fremhæver også det tætte indtryk, man får 

af eleverne. 

 

Forundersøgelsen viser, at der er forskellige holdninger til det skriftlige basiskursus. For nogle er 

det en tung pligt, som skal overstås, hvorefter metoderne ikke bruges (af læreren). Andre bruger 

metoderne, og især nævnes brugen i forbindelse med mundtligt arbejde. Jeg har ikke spurgt klart 

nok om brug i forbindelse med det skriftlige arbejde efter basiskurset, hvilket jeg må prøve at gøre i 

spørgeskemaerne og interviewene.  
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De skriftlige opgaver knyttes til det mundtlige arbejde i 1.g og delvis i 2.g. Derefter bruges 

eksamenshæfter. Det bekræfter Marianne Hansens antagelse, at efter basiskurset deles vandene, en 

gruppe lærere benytter ikke metoderne. For en del bliver det skriftlige og det mundtlige mere og 

mere to adskilte størrelser. Andre arbejder videre med metoderne, men senest i 3.g begynder direkte 

eksamenstræning. 

Det, som fylder meget er rettearbejdet, som udføres ihærdigt, samtidig med, at der er en vis 

frustration over, at det tilsyneladende ikke betyder noget for elevens næste opgave. Rettearbejdet er 

derfor et af fokuspunkterne i interviewene. 

Der er tilføjet spørgsmål om forudsætninger for at undervise i skriftlig dansk, da jeg antager, at det 

har betydning. 

Spørgeskemaerne skal give det brede billede, og interviewene skal uddybe dette. 

 

Spørgeskemaerne 

I det følgende har jeg forsøgt at samle svarene på de spørgsmål, jeg har stillet i spørgeskemaerne 

(bilag 1). Der er både generelle udsagn og detaljer og udtalelser, der i mine øjne er interessante. Der 

er kun få muligheder for at kvantificere svarene, da mange spørgsmål angår holdninger eller beder 

om beskrivelse. 

Der er nogle fagkombinationer, der må betegnes som det almindelige. Dansklærerne har idræt, 

psykologi eller et humanistisk fag som andet fag, (billedkunst, historie, religion eller sprog), 2 har 

andre fagkombinationer, dansk-geografi. De er ofte uddannet ved Århus Universitet ( 80%).Lige så 

mange har kun haft en ansættelse, nemlig den, de har nu. Uddannelsen er afsluttet i 70’erne og 

begyndelsen af 80´erne. Dog er der en gruppe nyuddannede med afsluttet eksamen i 90´erne. Man 

har 1 eller 2 danskklasser, nogle få har 3. En enkelt anfører, at vedkommende af og til har 4 klasser, 

og anbringer et udråbstegn efter tallet. Det tolker jeg som udtryk for, at det er for mange. På 

universitetet har man ikke fået undervisning, der er rettet mod den skriftlige dimension af faget. 

Nogle peger på undervisningen i grammatik og i dansk sprog efter 1925 som forudsætninger for at 

undervise i det skriftlige. 3 nævner specifikt Mette Kunøes undervisning (Århus universitet) som en 

god ballast i forhold til det skriftlige. Ganske få har haft undervisning i skriftlig fremstilling med 

fokus på virkemidler og genrer. En enkelt har i Odense haft processkrivning i 2 timer om ugen på 1. 

semester.  
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Ca. halvdelen har været på kurser, der tager sigte på det skriftlige. Her nævnes kurser i kreativ 

skrivning og kurser med skriveværksted som emne. Det fremgår, at de fleste af kurserne er små 

lokale kurser, f.eks. på amtscentralen.  

Basisskrivekurset har et emne, og man øver mind-mapping, fokus, materialeindsamling mv. Nogle 

bruger betegnelser som finde, fokusere, formulere, forbedre; disse stammer formodentlig fra Skriv 

kreativt. Flere nævner, at de bruger et standardmateriale, som så vidt jeg kan se stammer fra Det 

skriftlige basiskursus, Skrivebogen og Lær og skriv. Det ender typisk med, at eleverne så har skrevet 

en opgave om emnet (drømme, min by, medlidenhedsdrab…).Nogle skriver mere kreativt, f.eks. en 

fortsættelse til 1.kapitel af Mads Brenøes Victors Victor, et drama, og en skriver, at en klasse har 

lavet en hjemmeside. 

Holdningerne til basisskrivekurset spænder fra: ”Det er godt at få en sammenhæng” og ”Det skal 

udvides” til ”Det er overflødigt”. Mellem disse yderpunkter er der udsagn om, at det er godt nok og 

at det er godt at få fokus på det skriftlige. Der er ikke tilfredshed med den måde, kurset er 

tilrettelagt på. ”Det er for firkantet”, en foreslår en time om ugen i en periode, en anden en time, 

hvor læreren kan virke som skrivekonsulent.  Flere nævner, at kurset burde integreres i 

danskundervisningen. Som det forekommer de fleste steder nu, er det for afgrænset og for massivt 

til, at eleverne kan nå at kapere det. Desuden tager det tid, og denne tid går fra læsningen af tekster, 

hvilket nogle finder belastende. Nogle skriver, at der i 1.g er meget, der fylder, og det går ud over 

den ”almindelige”, ”egentlige” undervisning; udover basiskurset nævnes indføring i IKT, 

læsekursus og bibliotekskendskab. Nogle anfører, at eleverne kender en del af den 

procesorienterede skrivepædagogiks teknikker fra folkeskolen, og at det derfor føles overflødigt at 

starte forfra. Et par stykker beklager, at basiskurset er blevet noget, dansk ”hænger på”, ikke, som 

intentionen var, et fælles anliggende for fagene. 

Svarene på, hvorvidt klassen bruger det, de har lært i basisskrivekurset spænder fra ”De (eleverne) 

bruger forhåbentlig det hele” til ”Nej, egentlig ikke”. Mange skriver, at dele af det, man arbejder 

med i basisskrivekurset, bruges både i forhold til den mundtlige og den skriftlige undervisning, og 

at noget bruges, især i idefasen. En bruger respons, og anfører, at hurtigskrivning og brainstorm 

bruges i forbindelse med standardforsøget i skriftlig dansk. En skriver, at respons bruges i 

forbindelse med danskopgaven. En del lader det være op til eleverne at bruge metoderne i 

forbindelse med de skriftlige opgaver, og fornemmelsen er, at de ikke bruger det. En skriver, at det 

kniber med at inddrage teknikkerne senere, men vedkommende håber at blive bedre til det. Nogle 
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lærere beder om omskrivning, så her bruges forbedringsfasen tydeligt. Det er almindeligt, at 

eleverne skal rette fejl i forbindelse med tilbageleveringen. 

Der er enighed om, at der skal undervises i det skriftlige, det ”er spændende at udvikle skriften hos 

eleverne”, man lærer at skrive ved at skrive og at læse, ”det er værd at arbejde med, interessant og 

nyttigt, men ikke efter de i bekendtgørelsen anbefalede metoder” Hvilke metode, man så kan bruge, 

fremgår ikke. En peger på inspiration fra Barbara Illum. Det er dog også forbundet med mange 

problemer: ”Uha, det er mit frustrationsområde – det er svært at nå nogen vegne med dårlige 

skrivere” En skriver, at det især ville være godt, hvis ”jeg følte, at jeg havde de rette redskaber” En 

skriver om skriveundervisningen: ”Den har for ringe vilkår. Der burde være en ugentlig time, der 

hed skriftlig fremstilling. Der bør være mappevurdering (sideløbende med skriftlig 

studentereksamen)”  

Eksamenshæfterne bruges i udstrakt grad, nogle begynder at bruge dem i 1.g, en enkelt helt fra 

starten af 1.g, mange i 2.g, og nogle få bruger dem kun i 3.g, en enkelt kun til terminsprøven. Som 

årsag til at undlade at bruge hæfterne anføres, at man på den måde undgår snyd, idet det er en kendt 

sag, at opgaver kan hentes på internettet. Flere pointerer, at det er vigtigt, at alle kommer igennem 

alle opgavetyper. En enkelt anfører, at han/hun advarer mod bestemte opgavetyper. 

De fleste mener, at eksamenshæfterne er gode, har inspirerende tekster. En enkelt har det forbehold, 

at de er mere relevante for lærerne end for de unge elever. Flere har forbehold, der går i samme 

retning; hæfternes tekster har et højt abstrationsniveau og appellerer til intellektualitet, man ønsker 

mere kreativitet. En enkelt skriver: ”Ringe, meget ringe, men det er jo det, der eksamineres i” Det 

fremgår ikke, hvad vedkommende er utilfreds med, men samme person stiller selv en række 

forskelligartede gruppe- og projektopgaver. 

Lærerne stiller opgaver, der har tilknytning til det, der arbejdes med mundtligt. Der er opgaver af 

kreativ art (novelleskrivning ol.) og forskellige former for journalistisk skrivning. Mange stiller 

litterære opgaver i forbindelse med tekstlæsningen. Det er et stort arbejde at lave opgaver selv, og 

det får nogle til at ty til eksamenshæfterne.  

Som forarbejde til opgaveskrivning gennemgår mange kravene til de forskellige opgavetyper. Nogle 

gennemgår, især i 1.g, teksterne. Enkelte anfører, at opgaver skrives i flere runder; derfor er der 

arbejde på klassen imellem. En del benytter sig af standardforsøget med forberedelsestid til 

eksamen, og det fører naturligt til, at man også til daglig lader eleverne diskutere teksterne i grupper 

før de skal skrive opgaven. 
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De besvarelser, jeg har fået, peger helt tydeligt på, at lærerne gør meget ud af rettearbejdet. Mange 

skriver, at de retter alt, og der specificeres: Man retter sproglige fejl, skriver kommentarer til 

indholdet, husker at markere noget positivt. Mange bruger ”Rettenøglen i 4 dimensioner” dvs. 

sprog, struktur, emnebehandling og selvstændighed. Det er utvivlsomt ovenfor omtalte 

vurderingskriterier, der omtales. En bruger et system, kaldet IDEAT, dvs. invention, disposition, 

eloquens, argumentation, topik. Under disse er der mange underpunkter og detaljer, få overordnede 

principper. En skriver, at ” i grelle tilfælde rettes ikke alt – for ikke at ødelægge skriveglæden” To 

skriver, at de retter opgaverne igennem to gange, første gang med henblik på det sproglige, anden 

gang med fokus på indholdet. En anden gør det omvendte: læser opgaven for at finde tese og fokus, 

derefter rettes der. En del har egne rettesystemer, hvorved de f.eks. markerer, hvad eleven selv skal 

rette, hvad de vil snakke med eleven om. Især er det krævende at skrive kommentarer, er de fleste 

enige om.  

Når eleverne får opgaverne tilbage, foregår det typisk på den måde, at læreren gennemgår ting af 

fælles interesse på tavlen, ofte nævnes noget sprogligt (fejl) og problemer med forståelsen af 

teksterne, derefter er der tid til at vejlede og svare på spørgsmål fra eleverne. Man bruger tid på at 

rette fejl i timen. Mange kopierer gode eksempler eller viser dem på overhead. Mange tager sig tid 

til at snakke med hver enkelt elev om vedkommendes opgave. En skriver, at der et par gange om 

året er grundige samtaler med den enkelte elev om det skriftlige. 

Nogle få bruger undervisningsmidler i form af grammatik eller en rettenøgle, og  nogle anfører, at 

eleverne alligevel ikke kan finde ud af at bruge den. Nogle bruger Skriv kreativt, nogle 

Skrivehåndbogen, nogle kopierer dele af disse og andre bøger til eleverne. Næsten alle bruger 

selvfremstillede vejledninger. 

Med hensyn til, hvad læreren lægger vægt på, er der stor spredning i svarene, lige fra :”syntaks og 

klarhed” og ”sproglig korrekthed” til ” At eleverne finder deres egen skrivestil og skriver 

personligt. At de bruger deres egne erfaringer”. Der nævnes også: pointe, overblik, harmoni, 

bevidsthed, personlig stemme, klar kommunikation, rød tråd.   

For at give en topkarakter kræver man, at alle de ting, der peges på ovenfor er opfyldt til punkt og 

prikke, og desuden skal der være stort ordforråd, abstrakt tænkning og originalitet. Flere nævner, at 

de aldrig har givet 13. 

Det bedste for en lærer er, når det lykkes at lære nogen noget. Det er et gennemgående træk i 

besvarelserne af, hvad der er det bedste ved skriftlig dansk. Det er godt at være med til at udvikle 

elevernes skriftlige udtryksfærdighed, når de vokser med opgaven, at eleverne er meget motiverede 
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for at blive gode skrivere. Det er rart at se skriveglæde. Fagligt set er det godt at arbejde i dybden 

med en tekst. Et par stykker skriver, at kendskabet til den enkelte elev bliver mere nuanceret. 

Det er morsomt at opfinde metoder til at støtte eleverne. 

Det er en fornøjelse at læse opgaver, der er skrevet med engagement, at læse de gode, sjove opgaver 

fra tænksomme elever. En formulerer det sådan: ”Jeg kan faktisk godt lide at rette stile, ved de gode 

emner og de gode elever er det næsten som at få personlige breve” 

Det værste ved opgaverne i dansk er den tunge rettebyrde, bunken af stile, som næsten alle sukker 

over. Det tager lang tid og kræver stor koncentration at rette og især at skrive kommentarer. En 

formulerer det meget kort: ”at rette 28 opgaver = 0 weekend”. Det er også et problem, at eleverne 

har fordomme over for opgaverne, og det er et problem at rådgive de elever, der altid skriver til 7. 

”De, der for alvor har ondt i sproget, tabes på gulvet”, er et af udsagnene. Det er et problem, at 

eleverne fokuserer så meget på karakteren. Nogle nævner opgavetyperne som problem, den type, 

der især nævnes er essay. Nogle tvivler også på nytteværdien af det store arbejde: Læser eleverne 

kommentarerne? Det er frustrerende, at man gang på gang retter den samme type fejl 

(indholdsmæssigt og især sprogligt), at rettelser og gode råd preller af på eleverne. Det er et 

problem, at skriftlig fremstilling er et stedbarn i danskundervisningen; der er for lidt tid til at 

gennemføre en egentlig skriveundervisning. 

For en enkelt er der en ting, der både er det bedste og det værste: ”når jeg samler eksempler til mit 

spinatbed”. Samme lærer beklager sig over, at mange elever kan og vil så lidt sprogligt. 

Flere benytter lejligheden til at komme med hjertesuk og fromme ønsker, f.eks: ”En metode til at 

motivere eleverne til at ville lære at skrive”, ”Vi har alt for lidt tid til at arbejde med elevernes 

sproglige udtryksevne, når vi skal opfylde bekendtgørelsens krav om tekstlæsning m.m. Hvis 50% i 

en klasse har staveproblemer og en del læser langsomt og usikkert, så er læreren sat på en umulig 

opgave”. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter mange af de udsagn, der kom i forundersøgelsen. 

Dansklærere er trofaste – de bliver på deres arbejdsplads, og de bliver i den landsdel, hvor de har 

studeret. Den manglende mobilitet betyder, at den enkelte ikke får den inspiration, et skoleskift kan 

give. Inspirationen fra kurser er også begrænset. Det ser ikke ud som om det har nogen betydning, 

hvilket universitet man har læst ved; der er ikke noget, der peger på, at f.eks. kandidater fra 

København eller Odense arbejder eller prioriterer anderledes end  den store gruppe fra Århus. Der 
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er besvarelse fra en lærer, uddannet på AUC og en fra RUC, og det er så få, at man ikke kan slutte 

noget deraf.  

Det ser ud som om der på skolerne er et vist samarbejde om det skriftlige basiskursus; bortset fra 

det kan man ikke spore nogen skolekultur, idet lærere fra samme skole lægger vægt på forskellige 

ting. Det er et punkt, jeg vil gå ind på i interviewene, idet man f.eks. kunne tænke sig, at det har og 

har haft betydning, at Holstebro gymnasium har været med i det første forsøg med elektronisk 

skole. 

De problemområder, der peges på, svarer til dem, forundersøgelsen viste. 

  

Interviews 
Kriterierne for udvælgelse af interviewpersoner har jeg redegjort for ovenfor. Dernæst må man sige, 

at der er adskillige muligheder, idet der f.eks. er en del dansklærere i Ringkøbing amt der har 

engelsk som andet fag. Jeg har primært valgt at spørge personer, som jeg havde et perifert kendskab 

til, f.eks. fra en mundtlig censur. I et enkelt tilfælde er der tale om en person, jeg aldrig havde mødt, 

men som jeg havde fået udpeget af en anden lærer på skolen, som ganske enkelt foreslog en, der 

havde en vis erfaring. 

Jeg begyndte med at finde interviewpersoner på de små skoler, da udvalget vokser med skolens 

størrelse. Efterhånden som jeg fik aftaler, indsnævredes feltet m.h.t. køn, alder og fagkombination, 

men jeg må sige, at det har været let at finde interviewpersoner, idet alle, jeg har spurgt, har 

indvilliget i at deltage og oven i købet vist levende interesse for mit projekt. Det er jo, som en 

sagde, noget, der fylder meget i vores hverdag og noget, der bekymrer os og hvor vi gerne vil finde 

nye veje. 

Tid og sted for interviewene er valgt af interviewpersonerne. De områder, jeg har ønsket at vide 

noget om, kan ses i interviewguiden (bilag 2). 

Når der tales om klassen drejer det sig om den klasse, vedkommende tager udgangspunkt i. 

I det følgende prøver jeg på grundlag af interviewene at tegne en profil på  hver af de 6 lærere. Som 

overskrift har jeg valgt en udtalelse, der for mig at se indeholder vedkommendes holdning til 

skriftlig dansk i en nøddeskal. 
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A: ”Det jeg gør, er meget mainstream” 
A har ikke på Universitetet fået nogen undervisning, der sigtede på det skriftlige, og det opfattes  

som en klar mangel, og A håber, at det , bl.a. på grund af  Ole Togebys kritik af de manglende 

skriftlige færdigheder hos studenterne, er blevet ændret. A har heller ikke deltaget i kurser, der 

sigtede på det skriftlige, så A opfatter sig i høj grad som selvlært på det område. Dog er en del taget 

med fra pædagogikum.  

Det skriftlige basiskursus har et overordnet emne, og det skal ende med, at eleverne skriver et essay. 

”Det er lidt smertefuldt for eleverne at skulle disponere efter noget, som de ikke har lyst til at 

disponere efter”, siger A og tilføjer, at det kommer bag på eleverne, at de skal have en tese, at de 

skal argumentere, at de skal vende tilbage til indledningen. Eleverne har efter As mening i 

folkeskolen været meget vant til "at klippe og klistre". Der er også problemer med at bruge det, der 

indøves i basiskurset, senere: ”…det er jeg ikke god nok til…” 

I 1.g gør A noget ud af at få det skriftlige til at hænge sammen med det mundtlige, f.eks. sådan, at 

når klassen har læst folkeviser, skriver de en analyse og fortolkning af en folkevise. I forbindelse 

med introduktionsforløbet får eleverne en opgave i personkarakteristik. Læreren skriver en lille 

synops til en novelle, som ”i princippet er meget ringe”, fordi der er nogle meget direkte 

personbeskrivelser. ”Så læser vi Herman Bang, og så skal de altså øve sig i udelukkende ved hjælp 

af replikker og med rekvisitter og kropslig adfærd at give en karakteristik. De skal så skrive en 

novelle…Den er sådan lidt kreativ, og det er også noget, de [eleverne] forventer, når de kommer 

her. Et af de chok, de får, er at det er den eneste gang,, hvor de får lov at digte selv, men her synes 

jeg, det har en funktion – måske at blive en bedre læser.” 

I danskopgaven skriver eleverne en opgave om et litterært værk efter eget valg, dog med den 

begrænsning, at det ikke må være børne- og ungdomsbøger, og at det skal være et værk af kvalitet, 

og det er et krav, at der skal kunne findes sekundærlitteratur. Det må gerne være udenlandsk 

litteratur. 

I 2.g begynder A at bruge stilehæfterne, og første gang gennemgås opgaveformuleringerne, og 

klassen snakker også om teksterne. Resten af tiden foregår det ”på den der måde, som vi alle 

sammen kender: altså stikker dem et opgavesæt, afsætter en dato, og så er der ikke mere at tale om.” 
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A forlanger, at eleverne skal aflevere deres opgaver i en mappe. I den mappe ligger også det 

retteark, A bruger, og i princippet er der også notater fra det, A siger generelt og skriver på tavlen 

ved tilbageleveringen. A bruger ikke mappevurdering, men vil gerne have, at eleverne har deres 

skriftlige arbejder samlet, og nogle gange vurderes en opgave i forhold til den foregående. 

Eleverne er ikke gode til at passe på mapperne. 

A gør meget ud af rettearbejdet, bruger retteark og skriver lange kommentarer. A kræver ikke, at 

eleverne skal rette deres fejl. Ved tilbageleveringen siger A noget generelt, men ikke i 3.g, der 

opfattes det som spild af tid; da har eleverne positioneret sig, og de dygtige skal ikke sidde og høre 

på, hvor de sprogligt svage skal sætte ind.  

Lærebøger bruges ikke ud over, at eleverne har Skriv kreativt til basiskurset. Den skal de aflevere 

efter kurset. 

Opgavehæfterne har ifølge A gode tekster, men ofte på et abstraktionsniveau, der er for højt og for 

voksent for eleverne. A bruger dem meget, fordi ”lige som matematik, der bruger man vel også 

eksamensopgaver. Det er vel fordi, det er det, som er vigtigt i vores øjne." 

Når man bruger eksamensopgaverne, er der altid fare for, at man får genbrug. A opfatter det som 

svindel, direkte sårende, som et tillidsbrud, at eleverne henter opgaver på opgavecentralen. 

Det bedste ved skriftlig dansk er at se nogen lære noget, at de virkelig flytter sig. Det værste er 

mængden af stile, der altid ligger og venter, og ofte er det kedeligt at læse dem. Det næstværste er, 

at de ikke afleverer til tiden.    

 

B: ”Det smerter at rette, for der er så mange stavefejl hos nogen” 
B har ikke på universitetet fået nogen undervisning, der sigtede på det skriftlige, men har lært 

”frygtelig meget i pædagogikum…det er jo sådan en slags mesterlære”. 

Det skriftlige basiskursus er på Bs skole ofte delt i to, en blok tidligt i skoleåret og en i december, 

det fungerer meget godt, siger B; det tager lang tid at planlægge, men når man så  har blokken, giver 

det en dejlig arbejdsro. I første blok skulle en novellefilm analyseres, i anden omgang var 

udgangspunktet en saga, hvilket hang sammen med den mundtlige undervisning. 

De teknikker, der indgår, bruges i forberedelsesfasen til senere opgaver. B tror, der er mange elever, 

der kender nogle af metoderne fra folkeskolen, så de er vant til at bruge noget af det og nogle kan 

også lave det på computer, så det er meget overskueligt. 
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Klassen har Skrivehåndbogen, som findes i et klassesæt på skolen, ” den er en guldgrube”. Desuden 

bruger B i begyndelsen af 1.g Kursus i dansk grammatik; øvehæftet hertil arbejdes igennem fra en 

ende af. 

I 1.g begyndte den klasse, B tager udgangspunkt i, med at skrive en præsentation af sig selv. Efter 

basiskurset ville eleverne gerne have flere valgmuligheder, og de fik derfor et eksamenshæfte, hvor 

de kunne vælge mellem to af opgaverne. ” Bare der er valgmuligheder, det gør jo, at de er mere 

tilfredse, end hvis jeg bare kommer med et emne, men jeg tror også, at det hele den institutionelle 

præsentation med officiel dato, billede, opsætning osv. gør, at de finder det spændende”. 

Normalt begynder B at bruge eksamenshæfterne i 2.g . B kan godt lide hæfterne, de er ofte sjove og 

inspirerende, og nogle tekster har et provokerende element, og det glæder B, når nogle elever står af 

over for de meninger, teksten har. 

Når arbejdet med eksamenshæfterne egentlig begynder, i 2.g, bruges en time som oplæg. Eleverne 

diskuterer på klassen nogle af de problemer, der er i teksterne; det bliver ofte til en debat om 

aktuelle problemer, ”som der måske ikke altid er så meget rum for til hverdag”. B har også prøvet at 

lade eleverne diskutere i grupper i forbindelse med standardforsøget, men først i 3.g Eleverne er 

meget glade for debatten på klassen, og den sætter også spor i opgaverne. 

Om rettearbejdet siger B: ”Jeg er nødt til at dele det op, sådan at jeg tager fem-seks stykker ad 

gangen, ellers kan jeg ikke holde det ud. Det smerter, for der er så mange stavefejl hos nogen…Men 

jeg glæder mig da også over, at der er nogen, der tager fra”. B retter alle stavefejl, de fleste tegnfejl 

og skriver kommentar til indledningens relevans i forhold til problemstillingen, tekstforståelsen, 

argumentation, sammenhæng og konklusion. Ved tilbageleveringen ser eleverne på karakteren,, ”så 

læser de deres stil igen i stor tavshed”, kigger på kommentarer, stiller evt. spørgsmål, og til sidst 

skriver B nogle generelle ting på tavlen. Det noterer eleverne, og nogle elever forholder sig til det, 

mens det tilsyneladende går hen over hovedet på andre. De starter på en frisk hver gang uden at 

have lært af kommentarerne. Det kan være kommentarer til struktur eller til grammatik. Eleverne 

kan sagtens bøje ord, når de ser dem på tavlen, men de har ”ikke sådan en autokorrektur indbygget”, 

når de skriver. 

Selvom opgaver er dårlige, skal man være forsigtig med at være for skrap i kommentaren, det har B 

fået flere reaktioner på. ” Altså ros, det kan få folk til at gøre virkelig meget, udvikle nogle ting…”, 

men det er ikke let, hvis opgaven faktisk ikke er god. 

De skriftlige kommentarer interesserer eleverne meget. B tror, det er fordi de har været vant til at 

skrive meget personlige stile i folkeskolen og har fået meget ros for det. I gymnasiet skal man være 
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mere saglig: ”Danskundervisningen i gymnasiet er én ting, hvordan man vil skrive senere hen er 

noget helt andet, men de skal bare skrive til skuffen eller dagbøger og alt muligt andet for at holde 

en åre levende, og så må de acceptere, at der er en bestemt genre, vi benytter på gymnasiet. Det skal 

være så sagligt, fordi det skal kunne bruges til at skrive opgaver .” 

B´s elever genskriver aldrig hele opgaver, men engang imellem afleverer de udkast og får respons 

på det. 

B mener, at computeren har medført en kvalitetsforbedring; den frigør nogle resurser til at skrive i 

stedet for at skrive ind, og stavekontrollen tager nok nogle skrubtudser. Men det afsløres også 

ubarmhjertigt, når en opgave har et fint lay-out og et indhold rigtig meget under niveau. 

For at få topkarakter skal man skrive levende og engageret, have sans for den tekst, man tager 

udgangspunkt i(og som man selvfølgelig forstår), kunne gå i dialog med den, selv bidrage med 

noget og så skrive korrekt. 

Udviklingen fra 1. til 3.g hænger ikke bare sammen med undervisningen, men også med den 

personlige modning, der finder sted. De bliver væsentlig bedre til at tænke abstrakt. 

Det værste ved de skriftlige opgaver er ifølge B, at nogle elever ikke har begreb om det sproglige, 

de kan f.eks. finde på at sætte punktum et eller andet sted midt i en sætning. 

Det bedste er at se, ”hvordan nogle har et fuldstændig suverænt greb om sproget”.    

B kunne godt i forbindelse med gymnasiereformen ønske sig, at der blev formuleret nogle klare 

indgangskriterier, f.eks. at eleverne havde kendskab til ordklasser og elementær sætningsanalyse. 

 

C: ”Det er jo træning” 
C har ikke på universitetet fået nogen undervisning, der sigtede på det skriftlige og mener heller 

ikke, at en sådan fandtes. Der var sproglige emner, der bl.a. beskæftigede sig med pragmatisk 

analyse. C har deltaget i efteruddannelse, C nævner et kursus om vurderingskriterier. 

C gør stort set det samme med hver klasse. Den første stil er meget fri. Den hedder ”En … 

oplevelse”, og der er forbud mod at skrive om efterskoleophold og sidste sommerferie. Det tvinger 

eleverne til at tænke over, hvilket ord, de skal sætte ind. Det bliver altid en god opgave, der sprudler 

af kreativitet. Derefter begynder træningen i referat, redegørelse og diskussion ved hjælp af små 

opgaver. Af og til beder C eleverne skrive en opgave om, hvilket eleverne er meget utilfredse med. 

Det ender som regel med, at eleverne kender disse opgavetyper. Analyse- og essayopgaver gemmes 

til 2.g. Tiden fra februar i 1.g. bruges til små opgaver, der lægger op til danskopgaven, som i C´s 

klasser skal være projektorienteret og danskfaglig og skrives i grupper på 3-5. Det ligger C meget 
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på sinde, at eleverne lærer at arbejde sammen om konkrete opgaver. Processen er irriterende og 

frustrerende for eleverne. Det kræver mange små skriftlige opgaver at nå frem til et 

projektspørgsmål. Der er et overordnet emne, f.eks. en litterær periode. Normalt skriver C 

kommentarer, laver streger og henvisninger til paragraffer og nudansk ordbog, men ved 

danskopgaven anbringes små tal i opgaven, der skrives ikke i den.  

C´s elever har deltaget i standardforsøget med forberedelsestid, og det minder om gruppearbejdet i 

forbindelse med danskopgaven.  

I 2.g. tager C fat på fortolkningopgaver. Første gang gennemgås teksten meget grundigt (3-4 timer), 

derefter går eleverne hjem og skriver, og de skal have det hele med. Derefter retter C og skriver alle 

mulige kommentarer – og så skal eleverne skrive opgaven om. Eleverne skal skrive en helt ny 

opgave og aflevere den, vedlagt den gamle. Det er ikke kun et spørgsmål om at rette fejl. Af og til 

får eleverne også til opgave at tilrette anden version, f.eks. lave et pænt lay-out. ”Jeg bilder mig ind, 

at de får noget ud af det, i hvert fald dem, der interesserer sig for det. ” Resten af 2.g går med at øve 

analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, der vælges, så der er variation i genre, alder 

og sværhedsgrad. ” De slipper ikke afsted med at skrive noget, der kan ses af enhver, det holder jeg 

stærkt fast på ” C beder stadig ofte eleverne skrive om. Første gang skal alle skrive om, de næste 

gange er det ikke alle, men dem, der har meget ringe formåen på det sproglige og formelle område: 

” Det er jo træning” 

I 3.g begynder C på essayopgaven. Først læser klassen nogle essays, derefter gennemgås esayets 

karakteristika, og de næste 2-3 opgaver er essayopgaver, som ofte findes i gamle opgavehæfter ( det 

samme gælder de litterære tekster, der bruges i 2.g) , som iflg. C har gode tekster. Først efter dette 

forløb får klassen et helt studentereksamenssæt og må frit vælge mellem opgaverne (undtagen evt. 

billedopgaver). 

C bruger en del energi på at lære eleverne at skrive gode indledninger og især afslutninger. Også her 

er der ofte tale om at genskrive.  

C har i år for første gang haft elever, der har brugt forberedelsestid til skriftlig eksamen. Nogle i 

klassen ville ikke være med, men det kunne lade sig gøre for de andre alligevel. Dem, der klarede 

sig bedst, var elever, der havde haft forberedelsestid og havde taget gruppearbejdet seriøst. C er i 

det hele taget meget positivt stemt over for standardforsøget.  

C retter stort og småt, ”når jeg får opgaverne med hjem, så retter jeg i vilden sky”, og  siger det 

samme gang på gang til klassen, det fælles samles, først det sproglige, Eleverne kan sagtens se det, 

”men det sender ingen signaler til dem”. C retter efter enhedskommaet, det kræver større sproglig 
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bevidsthed, ”men det kan ikke skade, at de har det”. C gennemgår derefter opgaveformuleringerne 

og måske nogle af teksterne, især peges der på, hvordan man finder tekstlige argumenter og bruger 

dokumentation. C synes, at eleverne skal give teksterne modstand.  

C er stort set tilfreds med opgavehæfterne, men mener, at der ikke må være tekster, der er for 

samfundsfaglige. Det skal være litterære tekster, evt. filosofiske eller andre, der har med åndslivet at 

gøre.  

Det, som C ser som det værste, er, ” at fra den første stil, hvor de alle sammen er kreative og skriver 

pænt og ordentligt og til den sidste, da er de ikke blevet gladere for at skrive dansk stil. Det ved jeg, 

og jeg kan ikke lære dem det.” Det handler bl.a. om , at der er nogle krav. ”Hvis vi bliver ved ret 

meget længere, så lyder jeg som den sorte skole”.  

Det bedste er de elever, der bliver bedre, følger de råd, de får. Det er vigtigt, at den gode vilje er 

der.  

For at få topkarakter skal en stil være fejlfri og på et niveau, der ligger meget højt (over det, læreren 

kan), vise kombinationsevne i forhold til teksten og indsigt i den verden, man lever i, samt indsigt i 

den historiske periode, teksten er fra.  

Basiskurset er på C´s skole blevet en sag for dansklæreren, og ikke som det oprindeligt var tænkt, 

noget fælles. C tilrettelægger det som et lille projektarbejde ud fra et fælles tema, ofte noget 

litteraturhistorisk, et forfatterskab el.l. Eleverne skal lære at disponere opgaven i fællesskab. En 

disposition er vigtig, så der kommer orden på alle ideerne. Hvis man har en ordentlig disposition, 

har man tænkt hele opgaven igennem.  C betragter arbejdet som oplæg til danskopgaven. C har 

lavet sprogligt studiemønster i 1.g, især med henblik på tegnsætning. 

Til slut i interviewet kommer C i tanker om, at klassen har brugt metoderne fra Skrivebogen, 

hurtigskrivning, mind-map osv. ”dem alle sammen”. Alle skolens elever får bogen udleveret. Nogle 

af metoderne bruges en gang imellem i det mundtlige. Dog bryder C sig ikke om hurtigskrivning, at 

” noget undervejs skal være det værste sludder” uden at tænke på det formelle.  

 

D: ”Jeg forsøger altid at dreje kommentarerne positivt” 
D har ikke på universitetet fået undervisning, der sigtede på det skriftlige, men har haft en del 

indenfor det sproglige område, og har skrevet speciale inden for sprog. 

Den klasse, som D har, havde som overordnet tema for basisskrivekurset ”rum og huse som 

symbol”, og eleverne skulle bl.a. lave analyse af en tekst om toiletter. Derefter arbejdede klassen 

med massekommunikation, og analyserede tekster om det kongelige bryllup i Norge. 
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D synes ikke, basiskurset fungerer ret godt, da der er praktiske vanskeligheder med at få timer, der 

er heller ikke nogen fælles retningslinier på skolen, så D har bevæget sig lidt væk fra de forslag, der 

kom i en bog (D husker ikke hvilken, jeg tror, det er Skrivebogen ) 

Metoderne fra basiskurset bruges ofte i det mundtlige arbejde, især hurtigskrivning. Mind-map 

bryder D sig ikke så meget om, men ”der er andre fag, der har adopteret den del af det”. 

Klassen har en grammatik, og der har været et tværfagligt grammatikforløb i starten, og det har 

fungeret godt; eleverne er sprogligt ret dygtige. Desuden kopierer D fra forskellige bøger og 

udarbejder selv materialer.  

D prioriterer den historiske læsning højt, og de fleste skriftlige opgaver i 1. og 2.g er knyttet til det 

mundtlige arbejde. Nogle gange skriver eleverne en analyse efter at teksten er diskuteret på klassen, 

andre gange er rækkefølgen omvendt.  

Danskopgaven skriver eleverne som regel individuelt, og det er litterære opgaver. Der er temmelig 

frit valg , men et kvalitetskrav. D nævner, at elever har skrevet om værker af J.P.Jacobsen, Herman 

Bang, August Strindberg og Herbjørg Wassmo.  

Rettearbejdet foregår på den måde, at D løbende retter sproglige fejl og skriver numre. Disse numre 

refererer til punkter i den fyldige kommentar, der står under stilen sammen med karakteren. ” Jeg 

forsøger altid at dreje det positivt”,  men hen over den 3-årige periode kan en del af eleverne godt 

se, at det, de præsterede i starten måske ikke var så heldigt.  Eleverne lærer at finde fodfæste, og 

ganske langsomt bevæger de sig hen i den retning, D ønsker. 

D skriver nogle passager fra elevernes stile ind på computer; det kan være indledning, slutning, 

citatteknik, og det gennemgås på klassen ved tilbageleveringen. Ved denne lejlighed er der fokus på 

struktur og indhold, ikke på sproget, og det er vigtigt for D, at eksemplerne er fra elevernes egne 

stile. 

D mener, at både kommentarerne og gennemgangen virker, men det er selvfølgelig en betingelse, at 

eleverne er interesserede, ”det er deres eget ansvar”.  

I et tilfælde havde klassen ud fra nogle billeder skrevet stile, og en af dem var så god, at klassen fik 

den udleveret og analyserede den.  

D har enkelte gange bedt elever, der har sproglige problemer, rette og genaflevere. 

Eksamenssættene bruges en enkelt gang i 2.g og i det meste af 3.g. D er ikke så begejstret for dem, 

fordi mange af opgaverne lægger op til snik-snak. D kan bedst lide de litterære opgaver, men dem 

vælger eleverne ikke nødvendigvis. De opfatter dem som svære.  Desuden er der fare for, at 
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eleverne afleverer noget, de ikke selv har skrevet. D vil gerne finde på noget, der gør, at man kan 

bruge det, man kan hente på nettet, på en konstruktiv måde.  

Ifølge D kan man godt lære eleverne at skrive bedre ”hvis viljen er der ”. ”Ellers havde vi heller 

ingen profession”. Man kan lære dem at skrive til 10; dem, der får 11 eller 13 ”er begavet med en 

evne til at skrive, så englene synger”, de har en særlig sans for den sproglige formulering og kan 

befinde sig på at meget højt abstraktionsniveau. De kan skære til benet af en problematik, og bruger 

deres egen facon. De bruger ikke analysemodeller.  

D har de sidste to år gjort brug af standardforsøget med gruppeforberedelse til skriftlig eksamen. 

Det hjælper de nervøse og de svage, men betyder måske ikke noget særligt for de gode elever, 

mener D, som håber, at den form er kommet for at blive. 

Spørgsmålet om det værste ved skriftlig dansk faldt umiddelbart efter, og svaret er måske derfor: 

”Det værste er den manglende overensstemmelse med verden og hverdagen…den gammeldags 

facon, hvor man sidder 5 timer, det er slet ikke den måde man arbejder på mere . [i hverdagen] 

forsøger man at møde dem og få dem til at lære af hinanden ” 

Det bedste ved skriftlig dansk er, at det viser, at dansk sprog og kultur er vigtig. Den prestige, det 

har i offentligheden, smitter af på eleverne; de indser, at dansk er et vigtigt fag og noget, de i høj 

grad skal bruge. 

 

E: ”Det handler meget om struktur” 
E har i det sidste halve år på universitetet haft faget sprogkundskab, som handlede om sproget som 

folk bruger det. Læreren var meget konkret i sine anvisninger på, hvad de studerende havde gjort 

forkert. E prøver i sin undervisning at kopiere en del af dette. ”Grundtanken er, at det at skrive er et 

håndværk…ikke et spørgsmål om guddommelig inspiration” Hvis man har et minimum af 

tekstanalytisk forståelse, kan man også lære at skrive. ”Man skal være i stand til at pille sin egen 

tekst fra hinanden og sætte den sammen igen”, siger E. Derfor drejer Es skriftlige basiskursus sig 

mindre om processkrivning end om analyse. E har sammen med et par kolleger udarbejdet et 

materiale, og det skal eleverne passe på og egentlig have med sig hver dag til og med 3.g. Under 

kurset ligner lokalet lidt et redaktionslokale, hvor eleverne kommer hen til pressesekretæren med 

deres arbejder og får kritik af dem. Produktet kom til at fylde mere end processen, og fokus var på 

det håndværksmæssige. I løbet af 1.g skriver eleverne også mere kreative opgaver, som E opfatter 

som en støtte til det mundtlige arbejde, f.eks. ”Skriv en saga”. Det er sjovt, og det bringer det 

stilistiske i fokus. Desuden begynder ”faktisk en lille smule eksamenstræning”. I en nuværende 1.g 
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har eleverne skrevet en tværfaglig projektopgave som træning til danskopgaven. Til danskopgaven 

skal eleverne vælge indenfor et område, som klassen har beskæftiget sig med i løbet af året. I 2.g 

ligger typisk et forløb i journalistik, ofte kombineret med klassens studierejse. 

E bryder sig ikke så meget om essay-opgaven og mener selv, at det bl.a. hænger sammen med 

interessen for form og struktur, ”men på forunderlig vis lærte mine elever det alligevel…måske var 

der nogle, der ikke hørte efter, hvad læreren sagde”. 

Klassen begynder på eksamenshæfterne i løbet af 2.g, hvor de har et sæt og enhver skriver 3-4 

forskellige opgaver ud fra dette hæfte. I 3.g bruges forskellige eksamenssæt, og derudover skal 

klassen skrive et par litterære analyser som støtte til det mundtlige. 

De litterære analyser og de mere kreative opgaver er forberedt gennem arbejdet på klassen, men 

ellers er der ikke meget forarbejde. Et par gange har E prøvet at lave ”spørgetime” før afleveringen, 

men det har ikke fungeret, et par gange i 3.g har eleverne lavet ”del-og stjæl”grupper, og det har 

fungeret godt for de gode, som ville have skrevet gode stile alligevel. E tror, at det er et spørgsmål 

om, at de elever, der ikke er gode til at skrive dansk stil, heller ikke har ordene til at tale om det – og 

måske ikke har forstået, hvad der egentlig foregår. 

E har altid mange skriftlige opgaver liggende derhjemme, og ofte får de lov til ”at ligge længere end 

helt sundt er”. Det store problem er, at der er 28 elever i en klasse: ”hvis man har en hel week-end, 

hvor man ved, at man skal rette 10 den ene dag og 10 den næste dag, og så er der 4, der hænger til 

mandag eftermiddag…derfor er det tungt…men jeg har ikke noget imod skriftligt arbejde som 

sådan”. Det er sjovere at rette 3.g stile end 1.g, fordi der er færre sprogfejl. Hvis der var færre elever 

i klassen, ville det være fint, for man har muligheden for at give en meget personlig feed-back, mere 

end man som oftest har i forbindelse med det mundtlige. 

E har udarbejdet en lille rettenøgle, og fejl markeres efter den. Desuden bruger E numre og pile, og 

de refererer til kommentaren nedenunder. Den indeholder som faste punkter sprog, indhold og 

struktur. Hvis E husker det, står sprog først ”jeg synes, det sproglige gerne må fylde meget i elevers 

bevidsthed. ..Det er pinligt, at folk kommer i gymnasiet og ikke kan sætte nutids-r”. 

Når klassen får opgaverne tilbage, skal eleverne rette deres sproglige fejl; E vil gerne se dem, men 

det er ikke noget krav. Måske en enkelt gang om året beder E om genaflevering. Desuden er der 

fælles kommentarer, flest i 1.g, hvor alle har skrevet den samme stil, mindre i 3.g, hvor eleverne 

måske har skrevet 6 forskellige opgaver. Til gengæld er kommentarerne til de enkelte stile længere i 

3.g.    
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E bruger ingen lærebøger. Kun en enkelt gang har E givet 13 for en stil; det var en analyseopgave, 

der udmærkede sig ved tekstnærhed, klart fokus, baggrundsviden og en smuk struktur. Derudover 

var der en god indledning, og den var formuleret i et korrekt og varieret sprog. 

Det værste ved skriftlig dansk er bunken af opgaver, og de bekendelsesstile, man får ”mest i 1.g, 

hvor jeg skal fortælle dig, hvorfor det er synd for mig”. Det bedste er muligheden for at give 

personlig respons og for ”forholdsvis konkret at følge elevernes udvikling. 

Helt grundlæggende er E godt tilfreds med den danske stil. Den er f.eks. god for de elever, der skal 

læse videre på de lange videregående uddannelser. E er uenig med Ole Togeby, der siger, at man 

aldrig kan skrive uden kontekst, og at den ikke er klar for eleverne, at den danske stil ingen relation 

har til den ydre verden. Ifølge E skal man netop læse en tekst og forholde sig til den uden at 

forholde sig alt for personligt, den danske stil tvinger folk til at tænke og skrive samtidigt, og ”det 

er grundlæggende en god ting”.  

 

F: ”Det rykker kun, hvis man går ind i processen” 
F har ikke på universitetet fået nogen undervisning der sigtede på skriftlig dansk, men har læst en 

masse. Især blev E grebet af Skriv kreativt, da den kom; ” man begynder at spekulere på, at nu har 

man rettet den samme fejl hundrede gange, og der sker ikke en pind. Kunne man ændre måden, de 

kunne lære det på?" 

Da det skriftlige basiskursus blev indført, udviklede en gruppe dansklærere på skolen et materiale, 

der er blevet brugt og løbende ændret, eftersom eleverne ”kommer med noget mere fra 

folkeskolen”. De senere år er arbejdet med basiskurset dog ”gået lidt i glemmebogen”. Materialet 

har enhver brugt, som han ville. ”Vores danskgruppe er ligesom alle andre danskgrupper en 

anarkistisk gruppe”, men der blev sat en proces i gang.  

Klassen har Skriv kreativt i 1.g, og desuden ”en gammel bog”, Skriftlig fremstilling, den indeholder 

definitioner, men er ifølge F ikke præget af de moderne tanker om skrivning. De får også relevante 

kopier, f.eks. fra Skrivehåndbogen. 

I 1.g handler det meget om, at eleverne skal få lyst til at skrive, og F prøver at få det skriftlige og 

det mundtlige til at hænge sammen. I sidste del af 1.g gennemgår klassen ofte et værk, og der skal 

foreligge et skriftligt produkt på klassens konference. Det er oplæg til danskopgaven. Det, som 

eleverne lægger ind, retter F ikke nødvendigvis, men hvis der er problemer med det sproglige, 

opfordrer F eleverne til at kigge på det igen. 
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I 2.g introduceres essayskrivning, som er en svær disciplin, synes F, bl.a. fordi essay i denne 

sammenhæng ikke er det samme som essay i den virkelige verden, man skal jo tage udgangspunkt i 

konkrete tekster. I 2.g er klassen på studietur, og i den forbindelse bruger F postkortøvelsen fra 

Skriv kreativt. 

F synes, at eleverne er gode til at tage ved lære, og at det, de lærer i skriftlig dansk ”er noget, man 

kan bruge senere hen”.  

I 1.g er opgaverne forberedt på klassen via sammenhængen mellem det mundtlige og det skriftlige. 

Sådan er det også langt hen i 2.g. Når eleverne begynder på opgavehæfterne, aftaler F med klassen, 

at der er tid i en bestemt lektion til at tale om opgaverne og stille spørgsmål. Selvom F forsøger at 

begrænse tiden, ” er der jo altid en masse spændende ting, man har lyst til at snakke om i 

forbindelse med opgaverne”. Den nuværende 3.g skal til skriftlig eksamen med forberedelsestid, og 

det har de prøvet flere gange undervejs. Der er også tilbud om, at eleverne må aflevere dispositioner 

eller ”mellemregninger”, som de så kan få respons på.  F minder også eleverne om de teknikker, til 

at komme i gang og til at disponere stoffet, som blev introduceret under basiskurset, men 

kontrollerer ikke, om eleverne faktisk bruger dem. F bruger sjældent genaflevering, det ”er ikke 

noget, eleverne er særlig hooked på, de vil hellere tage fat på en ny opgave”. Nogle få gange får 

enkelte elever tilbud om at arbejde videre med en opgave. 

F mener, at ”når først produktet er færdigt, så er [eleverne] stort set ligeglade med det”.  

Opgaverne bliver rettet, og F skriver lange kommentarer, men der står ikke karakter under opgaven. 

Den kan eleverne få, hvis de henvender sig bagefter, og det gør nogle.  F overvejer med en ny 

klasse at se tilbage i en bunke stile en gang imellem for at se, om det er de samme kommentarer, der 

skrives gang på gang. F opfordrer eleverne til før studentereksamen at lave en liste ud fra 

kommentarerne, så de ved, hvad de skal være særlig opmærksomme på. ” Man kan ikke nå at sidde 

og bladre i 27 opgaver”. 

Eleverne læser ofte hinandens opgaver, da mange ligger på klassens konference. 

Ved tilbageleveringen kommenterer F ting af fælles interesse, og der er tid til at den enkelte elev 

kan stille spørgsmål i forbindelse med sin opgave. 

F holder meget fast på, at skrivning er et håndværk, der kan undervises i og det kan læres: ” et 7-tal 

vil alle kunne få, hvis de gad, og de fleste kunne såmænd også få 8”. For at få topkarakter, skal der 

være styr på strukturen, det sproglige skal være i orden, eleven skal inddrage andre 

tekster/synspunkter end dem, der kræves, der skal være  den ekstra kreativitet, der løfter opgave . I 
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den klasse, F taler om, er der mange dygtige elever, bl.a. fordi: ” der er en meget god stemning om 

det at læse lektier, og det er heller ikke forbudt at aflevere sin stil til tiden”. 

F kan godt lide at rette stile, ” måske fordi jeg ikke har haft mange klasser ad gangen. Det er 

spændende at se, hvad de har fået ud af det”. Det er en glæde at se, at der er så mange, der godt vil. 

Det værste er de elever, man ikke kan nå. 

F er ikke altid lige begejstret for eksamenshæfterne, der er for lidt litteratur, og især for lidt ny 

litteratur. På et tidspunkt har nogle elever kommenteret, at det ”altid er det samme, vi skal skrive 

om” ud fra hæfterne, og sådan er det iflølge F; temaerne er liv, død, kærlighed, identitet og den 

slags.   

 

Som det fremgår, er de 6 interviewpersoner ret forskellige. For mig ser det ud, som om køn og alder 

ikke spiller nogen betydelig rolle i forhold til undervisningen i skriftlig dansk, det drejer sig om 

menneskesyn og læringssyn. Den unge lærer, der deltager, siger:” Jeg har sådan et billede af en 

dansklærer, der er ældre end mig, som har den holdning, at det sproglige kan ikke være det 

vigtigste. Det må være indholdet over formen…Men jeg møder det sjældent”.  

Blandt interviewpersonerne er der 1 fra Københavns universitet og 5 fra Århus universitet. Det 

spiller tilsyneladende ikke nogen rolle i denne sammenhæng. 

Hvad angår indflydelse fra andet fag, kan der spores en svag tendens, f.eks. i retning af, at en lærer 

med et begyndersprog som andet fag er meget opmærksom på det sproglige; en lærer med historie 

som andet fag prioriterer den historiske læsning højt (hvilket ifølge Marianne Hansen ikke adskiller 

vedkommende fra en meget stor del af dansklærerne). 

Klagerne over manglende sproglig formåen er en smule tydeligere hos lærere, der udelukkende har 

gymnasieelever end hos dem, der også underviser på hf.  

Interviewpersonen fra Holstebro mener ikke, at forsøget med elektronisk skole har haft nogen 

betydning for vedkommendes praksis.  

Der er beklagelser over essay-opgaven, tydeligst formuleret af E; man mener, den er svær og at det 

er et af de nye tiltag, man godt kunne undvære. Der er i 90´erne blevet skærpet opmærksomhed 

omkring genrer og genrekrav, men man kunne spørge: Hvad var det, eleverne skulle skrive, da 

emnet var: ”Hvori bestaar Charakterens Selvstændighed og til hvilke Feil kan stræben derefter 

udarte” ? Eller hvilken genre skulle eleverne skrive i, da citatstilen eksisterede? Til 

studentereksamen skrev jeg en stil med udgangspunkt i et citat af Albert Schweitzer, og jeg vil 

mene, at det var et essay. 
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Diskussion 
Det er påfaldende, at kun en enkelt af interviewpersonerne på universitetet har fået undervisning, 

der tog direkte sigte på den skriftlige side af danskfaget. Man kunne indvende, at universitetsfaget 

ikke er en direkte forberedelse til at komme ud i gymnasieskolen, men 70% af kandidaterne får 

arbejde på gymnasierne eller andre undervisningsinstitutioner43, så det ville være naturligt at give 

dem en solid ballast. Hvis man læser Oversigt over dansksystemet er der i forordet til 

studieordningen ved Syddansk universitet i Odense og Kolding flg. formulering:”…den studerende 

opøves i at formidle  studiets emneområder både mundtligt og skriftligt.”44 Det er obligatorisk på 

grunduddannelsen. På Københavns universitet og Århus universitet finder man skriftlig fremstilling 

under sprog, og selvom der står i målformuleringen fra Århus, at ”De studerende forventes at 

tilegne sig…evnen til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på et klart og korrekt dansk”45, så  er 

det ikke klart, om der findes nogen undervisning, der sigter på det. Man kan ikke se, om der er 

undervisning i skriftlig fremstilling på AUC og RUC; for begge gælder det, at studieordningen ikke 

er detaljeret beskrevet, da studierne er baseret på projektarbejdsformen, men der står dog i AUCs 

formålsbeskrivelse, at ”Den studerende skal opnå…fortrolighed med praktisk arbejde med mundtlig 

og skriftlig fremstilling”46.  

På baggrund af disse vage formuleringer kan det ikke undre, at der i Fremtidens danskfag anbefales, 

at danskfaget på universiteterne både må eksperimentere praktisk med skrivepædagogik og må 

forske i den. De studerende skal prøve forskellige skriftlige arbejdsformer, og dermed gøre 

erfaringer, de senere kan bruge i arbejdet som dansklærere. Det er ifølge forfatterne et 

svaghedstegn, at universiteterne ikke har deltaget i den fornyelse af den skriftlige side af 

danskfaget, der har fundet sted i de seneste år. Fornyelsen er kommet fra andre institutter, bl.a. 

retorik, og fra gymnasieverdenen. Her tænkes utvivlsomt på arbejdet med den procesorienterede 

skrivepædagogik. Den studerende skulle helst ikke blive ” den holdningsløse og hovedløse 

opgaveretter”47. 

 

                                                 
43 Elf og Østerlund, s. 172 
44 samme, s. 187 
45 samme, s. 181 
46 samme, s. 208 
47 Gregersen, s. 288 
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Når man har eksamen fra et universitet mangler man stadig et vigtigt led i uddannelse, nemlig 

pædagogikum. Som to af interviewpersonerne peger på, er pædagogikum en slags mesterlære. Man 

kan også sige, at kandidaterne bliver indlemmet i et praksisfællesskab. Megen praktisk oplæring 

foregår på den måde, og bag den ligger et behavioristisk læringssyn. Via vejledningen bliver 

kandidaten socialiseret ind i et fællesskab som f.eks. dansklærer og som gymnasielærer. 

Socialiseringen omfatter ikke bare det rent faglige, men også hele personens professionelle attitude. 

Meget går ud på at lære nogle spilleregler, som er implicitte. Man kan kritisere denne 

uddannelsesform for at være konserverende. 48

 

Bag den nationale standard, som er vigtig i den danske gymnasieskole, ligger også en behavioristisk  

opfattelse. Kundskab er objektivt givet, og kan måles; det ligger i eksamensinstitutionen. Ligeledes  

kan man i vejledningen til fagbilaget se tanken om, at man kan bygge fra små, enkle opgaver til 

store, komplicerede. Også forsøget med de to opgavetyper læner sig op ad denne opfattelse. 

Det er ud fra denne synsvinkel ikke så underligt, at eleverne, der deltog i forsøget  i Når sproget 

vokser havde det svært med eksamensopgaven, eftersom hele deres skriveoplæring hvilede på et 

kognitivt og sociokulturelt grundlag. 

Til eksamen i mundtlig dansk er det vigtigste, at eleven har lært metode og kan bruge en metode på 

en ukendt tekst. Bag dette ligger et kognitivt læringssyn, hvor man interesserer sig for, om eleven 

har forstået og kan bruge generelle principper inden for et fagområde.   

Det ville være besynderligt, hvis skriftlig og mundtlig dansk skulle bygge på meget forskellige 

læringssyn. 

 

Den kritik, der i min undersøgelse er kommet af det skriftlige basiskursus har både en strukturside 

og en indholdsside. Hvis man, som nogle ønsker, konverterede timerne til en skrivetime hver uge i 

en periode, kunne man let komme til at cementere adskillelsen af den skriftlige og den mundtlige 

del af danskfaget. Det andet argument, at eleverne ikke kan kapere teknikkerne, når de bliver 

præsenteret for dem på kort tid, er baseret på en idé om, at eleverne skal mestre teknikkerne efter 

kurset. Det gør de naturligvis ikke, de skal arbejde med dem for at internalisere dem. Der ligger bag 

basiskurset en kognitivistisk tankegang: eleven lærer ved aktivt at gøre noget, og det er mere end at 

læreren underviser. 
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Kritikken af indholdssiden kan heller ikke undre. Basiskurset prøver at tage elementer fra 

forskellige retninger op ud fra den tanke, at der er gode idéer i dem alle, og man skal kende dem og 

bruge dem i sammenhænge, hvor de passer. At der er dele, som nogle lærere ikke bryder sig om, 

hænger sammen med vedkommendes læringssyn, f.eks. bryder C sig ikke om det ekspressive. 

Tanken bag at præsentere de mange teknikker er, at eleverne skal finde ud af, hvad der fungerer for 

dem, og at der er mange veje frem til et godt produkt.     

 

Det, som tager dansklærernes tid og som er kilde til megen frustration, er rettearbejdet. Jeg har af 

personer, der har deltaget i min undersøgelse, fået lov til at låne en del rettede opgaver for at se, 

hvad og hvordan der rettes og hvad der står i kommentarerne. Jeg har undersøgt 16 af disse 

opgaver.  

Undervejs i opgaverne er der rettelser og markeringer af: tegnfejl, stavefejl, forkert ordvalg, 

syntaksfejl og manglende kongruens, formuleringsfejl (incl. upræcise formuleringer). I et enkelt 

tilfælde er der markeringer for 23 tegnfejl i en opgave, som i øvrigt har fået karakteren 10. Desuden 

er der markeringer, der viser manglende dokumentation (f.eks. citat og teksthenvisning) og 

argumentation. En lærer stiller undervejs en del spørgsmål til indholdet af typen: ”Hvilken virkning 

har det?” og ”Hvad skal jeg som læser med den viden?”. Der er også ordrer, f.eks. markeret ved en 

bølgesteg ud for nogle linier: ”Du skal arbejde på at gøre din fremstilling mere enkel, overskuelig 

og præcis”. 2 gange i de 16 stile er der skrevet ”godt” i kanten ud for noget.   

Laila Aase skriver i Stilskriving og danning: ”En elev som har …problemer på …mange felt 

samtidig, vil ikke kunne dra nytte av kommentarer som både går på ortografi, syntaks, tegnsetting, 

komposisjon, muntlighet og tekstbinding”49. Der er rettelser og kommentarer til alt for mange 

elementer. I stedet ville eleverne kunne lære noget af at bearbejde egne og andres tekster. Det er et 

problem at udlevere svage elevers tekster til kammeraterne, så i stedet foreslår hun, at læreren 

skriver en dårlig tekst, præcis som interviewperson A gør. Det giver, mener LA, fokus på sproget. 

Eleven skal finde ud af, hvad det er, teksten vil sige, og finder ud af, at der er forskellige måder at 

sige det på. Dette passer med den tanke, der ligger i den kognitive læringsteori, at intellektuel vækst 

styrkes ved at lære at se fra en anden persons perspektiv. 

                                                 
49 Aase, s 70 
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Laila Aase hævder, at lærernes kommentarer blander vejledning og vurdering. Chr. Kock går et 

skridt videre, idet han i Hvilken skriveundervisning har universitetet brug for? siger, at  

tilbagemeldingen på færdigskrevne tekster er evaluering, ikke vejledning og ikke undervisning.50.      

Selvom Kock skriver om erfaringer fra universitetet, gælder betragtningerne også i 

ungdomsuddannelserne.  

I den procesorienterede skrivepædagogik siger man, at læreren ikke skal rette fejl, men markere 

dem, og eleven skal så selv rette dem. Den praksis dyrker mange af de personer, jeg har spurgt. 

Begrundelsen for det er, at man bedre husker det, der er knyttet til ens egen tekst. Det er en erfaring, 

at svage elever ofte giver op, når de ser, hvor mange fejl, de har. Derfor er det i nogle tilfælde bedre 

kun at rette et afsnit eller at rette en bestemt type fejl, og det er dernæst meget vigtigt at huske at 

rose eleven, når vedkommende næste gang gør det rigtige. Disse synspunkter kan man bl.a. læse 

hos Olga Dysthe51, og flere lærere giver i min undersøgelse udtryk for, at ros er vigtig.   

Laila Aase refererer til en undersøgelse, udført af Nancy Sommers. Den viser, at lærerkommentarer 

ligner hinanden, er meget generelle , upræcise, og at eleven derfor ikke forstår, hvad han skal gøre – 

og i øvrigt er den opgave, der er kommenteret uinteressant, fordi eleven er færdig med den. 

Jeg har set på kommentarerne til de 16 stile, og vil nævne eksempler som disse: ” Det kniber meget 

med syntaksen”, ”God og grundig besvarelse”, ”Du har forstået budskabet, men der mangler 

struktur”, ”Sproget er fornuftigt”. Disse kommentarer bekræfter ovenstående antagelse. Der er også 

under nogle opgaver kommentarer til de enkelte dele af den, til indledningen, slutningen, 

overskriften, redegørelsen, analysen, hvilket naturligvis øger præcisionen, men den enkelte 

kommentar er stadig vurderende, f.eks. ”Overskriften er måske ikke helt indlysende…”  

Både Nancy Sommers og Laila Aase mener, at løsningen på dette problem er vejledning undervejs i 

arbejdsprocessen, hvor det dels er meget lettere at være konkret, dels interesserer det eleven at 

forbedre opgaven. LA foreslår en kombination af elevrespons og lærerrespons. Eleverne kan hjælpe 

hinanden i den indledende fase, senere skal læreren ind, fordi læreren må vide, hvad en god tekst er 

og prøve at sætte ord på, hvad der gør den god. 

Elevsamarbejdet i begyndelsesfasen er netop, hvad der er mulighed for med det nuværende 

standardforsøg til eksamen i skriftlig dansk. At vejledning fra læreren undervejs i en skriveproces er 

mulig viser danskopgaven. Lisbeth Birde Wiese kalder den en succeshistorie og skriver, at: 

”Dansklærerne er som helhed glade for danskopgaven. De betoner især, at eleverne, ud over at lære 

                                                 
50 Kock, s.200 og 216 
51 Dysthe, 1987, s.106 
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opgavegenrens formelle krav, har mulighed for at lære at skrive fokuseret og at lære at arbejde 

selvstændigt med danskfagets metoder”52. Når der er så stor tilfredshed med den skyldes måske 

også netop, at vejledningen er situationsbestemt og konkret, og at det er tydeligt, at eleverne lærer 

noget.    

 

Den fælles gennemgang i forbindelse med afleveringen af opgaverne problematiserer Laila Aase. 

Dels fordi den er tilbageskuende, dels fordi den ikke tilgodeser alles behov. På den anden side 

advarer hun også mod for stærk individualisering. Undervisning skal knyttes til praktiske 

situationer, hvis der skal komme læring ud af dem. 

Noget af det, som interviewpersonerne klager over, er, at selv om man har gennemgået noget ved 

tavlen mange gange, har det ingen afsmittende virkning på de næste opgaver. Det synes at bekræfte 

LAs synspunkt. Det er også en af Vygotskys teser, at overføring af viden fra en faglig sammenhæng 

til en anden er vanskelig. Et banalt eksempel: hvis læreren skriver et ord på tavlen og beder eleven 

bøje det, tænker eleven sig om og kan måske godt, men når samme ord optræder i vedkommendes 

egen opgave, er han ikke opmærksom på det, ”der sker ikke en pind” siger F om dette; ”det sender 

ingen signaler”, som C udtrykker det.  

 

Det er ikke muligt at lære nogen noget, hvis ikke vedkommende er villig til at lære. En af de store 

bekymringer for dansklærererne i min undersøgelse er, at nogle ikke vil og endnu værre: at de 

mister modet undervejs. Dette synspunkt bliver klarest udtrykt af C. Noget af det, som C og andre 

siger, er, at eleverne mister modet, når de skal skrive om.  

Jens Elmelund Kjeldsen kritiserer omskrivningspædagogikken ud fra et retorisk grundlag. Han 

refererer i artiklen Et retorisk fundament for skrivning: Pragmatik, intention og kvalitet til en strid i 

det norske skrivemiljø mellem tilhængerne af den amerikansk inspirerede skrivepædagogik og 

tilhængerne af den retoriske tradition. Retorikerne kan ikke lide tanken om respons og omskrivning. 

JEK  argumenterer for en mellemvej. Det fører til, at han peger på: ”…tre områder, som er vigtige i 

den retorik-inspirerede del af skriveundervisning og forskning: 1) En pragmatisk og handlingsrettet 

indstilling til undervisning og forskning, 2) fokusering på kommunikationssituationen og 

afsenderintentioner, og endelig 3) fokusering på kvalitetsovervejelser og på kvalitetskriterier for 

                                                 
52 Wiese, s.186 
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specifikke tekster og retoriske responser.”53 JEK mener, at respons er vigtig, men at den skal være 

målrettet, og han præsenterer en model for retorisk tekstkritik og respons. Modellen er ret detaljeret. 

I den amerikansk inspirerede skrivetradition er der respons og responsmodeller, men grundmodellen 

er ikke nær så specifik. En udgave, som nævnes i min undersøgelse, findes i Skrivebogen54. 

Grundmodellen, som den nævnte, findes også hos Torlaug L.Hoel55, og en af Hoels pointer er, at 

man efterhånden skal frigøre sig fra modellen. Den skal bare opfattes som et stillads, man kan bruge  

i begyndelsen.  

Vigtige forskelle mellem de to responsformer er, at den form, Hoel præsenterer, principielt er 

spontan, det er den retoriske ikke, førstnævnte er personlig og i princippet skal eleverne være med 

til at udarbejde responsarket, sådan er det ikke ud fra den retoriske synsvinkel. 

”Skrivning er omskrivning”56siges at være et slogan for den procesorienterede skrivepædagogik, 

men en væsentlig pointe er, at uanset hvilken form for respons, man arbejder med, så arbejder man 

altid med ufærdige tekster. Derfor kan man måske godt forstå, at elever, der mener at have afleveret 

et færdigt produkt, bliver skuffede og irriterede over at skulle skrive om. 

Ingen af interviewpersonerne arbejder systematisk med elevrespons på samme måde som Hoel, dog 

bruger C noget, der ligner. Forberedelsen til skriftlige opgaver efter standardforsøgsmodellen kan 

også ligne, men den ligger udelukkende i forberedelsesfasen. Det er et problem, at eleverne ikke er 

gode nok til at give hinanden respons. Det kræver megen øvelse, siger Hoel. Respons i 

skrivegrupper fokuserer ofte på det ”lokale”, stavefejl o.l., ikke på det ”globale” 57. Derfor er det 

logisk, at eleverne helst vil have respons fra læreren, for på den måde kan eleverne bringes videre. 

Vygotsky siger, at for at nå den nærmeste udviklingszone skal barnet have hjælp fra en lærer eller 

en dygtigere kammerat, og her har vi netop et problem – hvordan kan en svag elev give kvalificeret 

respons til en, der er væsentlig stærkere? 

 

Hvis eleverne skal blive glade for at skrive eller bevare den gejst, den ofte kommer med fra 

folkeskole, er ros vigtig. Det udtrykkes i interviewene tydeligt af B og især D. B ved, at ”ros kan få 

folk til at gøre det utroligste”, men hvad nu, hvis der ikke er noget at rose? Med ros forholder det 

                                                 
53 Kjeldsen, s.85 
54 Krogh m.fl., s.73-74 
55 Hoel, 2000, s.128 
56 samme, s. 261 
57 Kjeldsen, s.105 
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sig lige som med rettelser: den skal være præcis, og den skal gives med stor psykologisk sans.58 

Den ros, der ligger i de kommentarer, jeg har nævnt ovenfor, kan ikke siges at være præcis eller 

specifik. Rosen kan give forventninger, f.eks. om en høj karakter, og den kan derfor virke modsat 

hensigten. Olga Dysthe bruger begrebet ”høj værdsætning” i stedet for ros.59 Det er næsten det 

samme som ros, men det giver måske andre signaler at markere en pointe og skrive, at ”det er 

vigtigt” eller ”godt set”. Det giver ikke forventninger om, at alt er godt. 

 

At rose eller værdsætte elevernes arbejde kan opmuntre dem til at gå videre, og det er tydeligt, at 

interviewpersonerne mener, at man, for at skrive en opgave til 11 eller 13 skal turde noget. Man 

skal kunne frigøre sig fra analysemodeller og skemaer og vise, at man er kommet et skridt videre. 

Modeller er kun et stillads, beregnet til at støtte indtil man kan selv, men enhver dansklærer har 

oplevet elevers afhængighed af modeller, endog nogle fra folkeskolen er blevet trukket frem til 

studentereksamen (det klager flere over i spørgeskemaerne). 
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59 Dysthe, 1995, s.228-229 
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Konklusion 

Det skriftlige basiskursus er bekendtgørelsesfastsat, og derfor afholder alle det, men holdningen til 

det er meget forskellig; den spænder fra begejstring til at mene, at det er spild af tid. Der er stor 

forskel på, hvordan skolerne tilrettelægger kurset, og det kan opleves som ekstra besvær. Der er  

ting, der indgår, f.eks. hurtigskrivning, mind.map, respons, del-og- stjæl runder, fokus, tese, men 

der er stor forskel på, hvad lærerne vægter. Alle synes, at det er vigtigt, at der kommer et produkt ud 

af kurset i form af en opgave. Min undersøgelse bekræfter Marianne Hansens tese, at dansklærerne 

deler sig med hensyn til at bruge teknikkerne fra den procesorienterede skrivepædagogik i det 

senere arbejde. Dog mener jeg at kunne konkludere, at alle bruger noget, f.eks. er hurtigskrivning/ 

tænkeskrivning kommet ind i det mundtlige arbejde. Også i forbindelse med det skriftlige har 

lærerne taget elementer til sig, f.eks. forberedelse af opgaver, at man selv skal rette o.l.  

 

Når det gælder valg af opgaver, peger undersøgelsen på, at dansklærere vil lære deres elever at 

kende; derfor stiller de i begyndelsen af 1.g opgaver, der skal fremme kendskabet. På den måde 

opstår der en forpligtethed mellem lærer og elev – man sætter personligheden på spil.  

I 1.g vælges opgaverne i tæt sammenhæng med det mundtlige arbejde, og  nogle fortsætter med at 

gøre det til et tidspunkt i 3.g. Brug af eksamenshæfter betyder ikke nødvendigvis, at man ikke 

tilstræber denne sammenhæng; mange prøver at vælge hæfter, der har tekster eller tema, der passer 

med det, klassen arbejder med mundtligt.     

 

Mange forbereder opgaverne på klassen, nogle gange indirekte ved at klassen har gennemgået en 

tekst, og derefter skal de skrive om en paralleltekst.  I andre tilfælde er forberedelsen mere direkte 

enten i form af en diskussion på klassen af krav, temaer, teksternes indhold og muligheder, eller i 

form af direkte tekstgennemgang. Ingen nævner, at der i denne forbindelse bruges f.eks. mind-map 

eller andre teknikker fra den procesorienterede skrivepædagogik, men det kan ikke udelukkes, at det 

sker. Mange lærere lader det være op til eleverne, hvad de vil gøre. 

Nogle gange sker det, at en lærer pludselig opdager, at eleverne skal aflevere en opgave om kort tid, 

og så kan de, som interviewperson F udtrykker det: ”få knaldet et hæfte ud, og så skal de bare gå 

hjem og skrive”. For nogle lærere er det en almindelig procedure fra det tidspunkt, hvor de 

begynder på eksamenshæfterne. 
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Det er ikke almindeligt at aflevere udkast til opgaver, Nogle få (f.eks. B og F) opfordrer eleverne til 

at gøre det, hvis de har problemer. Derimod bruges genskrivning en del. Det beror på en opfattelse 

af, at eleverne lærer noget ved af rette og ændre i egen tekst. Enkelte (f.eks.C) beder om direkte 

omskrivning, således, at eleverne afleverer en ny og helt anderledes opgave om samme emne60. De 

konflikter, der kan opstå mellem lærer og elever i denne forbindelse, skyldes måske forskellige 

opfattelse af, om en opgave er færdig.  

 

Eksamen er styringsfaktor nr.1 i det skriftlige arbejde. Det kan ses ud fra den udstrakte brug af 

eksamenshæfterne og ved, at mange lærere også sørger for at opgaveformuleringen til de opgaver, 

de selv kreerer, er helt i tråd med eksamensopgavernes formuleringer. Marianne Hansen skriver, at 

dansklærerne deler sig i to grupper, en, der prøver at integrere skriftlig og mundtlig dansk, og en 

anden gruppe, for hvem de to dele af faget er adskilte. Sådan er yderpunkterne, men ifølge de svar, 

jeg har fået, er der mange mellempositioner, hvor man prøver at samordnefagets to sider langt hen i 

gymnasieforløbet og først lader adskillelsen komme ind på et tidspunkt, hvor man mener, at 

eleverne nødvendigvis må begynde at træne til eksamen. Hvornår det tidspunkt indtræffer, er nok et 

spørgsmål om temperament og om, hvor meget is man har i maven.  

Der er megen opmærksomhed på at træne opgavetyper og eksamensopgaver fra tidligere år. 

Det er almindeligt, at læreren markerer alle fejl, og at eleven selv skal rette dem. Lærerne skriver 

kommentarer, som de bruger lang tid på at udtænke. Nogle af dem fungerer mere som argument for 

den karakter, eleven får for opgaven end som vejledning. Læreren anbringer ofte en karakter under 

kommentaren, men nogle (f.eks. F) skriver den ikke. Kommentarerne er ofte holdt i generelle 

vendinger. Lærerne ser rettelser og kommentarer som meget vigtige for elevens skriftlige udvikling. 

 

Ved tilbageleveringen er der ofte to aktiviteter: læreren gennemgår noget ved tavlen og eleverne 

retter fejl og kan stille spørgsmål til rettelser og kommentarer. Selvom lærerne selv problematiserer 

effekten af tavlegennemgangen, fortsætter den. Her er måske en følge af mesterlæren; sådan har vi 

set vore egne lærere gøre, vi har set vore pædagogikumvejledere gøre det. Det er et eksempel på et 

behavioristisk læringssyn: læreren fortæller eleverne noget og håber, at de så har lært det. Anden 

del, hvor eleven selv skal rette fejl, hviler på et kognitivt læringssyn: man lærer ved selv at være 

aktiv, og man lærer af egne fejl. 

 

                                                 
60 Det eksempel, der bruges, er en analyse og fortolkning af H.C.Branner: Hannibals træsko  
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Det udviklingsarbejde, der har været i skriftlig dansk op gennem 1990´erne har sat sig igennem i 

fagbilaget og vejledningen til bekendtgørelsen fra 1999. Hvis man ser det fra den synsvinkel, at den 

procesorienterede skrivepædagogik og klarere vurderingskriterier end tidligere er en gevinst for 

faget, for eleverne og for lærerne, kan man være tilfreds. 

Det medfører imidlertid et problem: Traditionelt har der ikke været undervisning i skriftlig dansk, 

og det har fyldt meget lidt i timerne. Derfor er der ikke decideret afsat tid til det – bortset fra det 

skriftlige basiskursus – og det giver frustrationer for de lærere, der bruger meget tid på det 

skriftlige. De kan have svært ved at nå det, de gerne vil, i det mundtlige. 

Dansklærerne vil helst ikke give køb på litteraturlæsningen. At dansk primært opfattes som et 

litteraturfag, som Marianne Hansen påpeger, støttes af, at nogle lærere ønsker flere litterære tekster 

til den skriftlige eksamen. Det vil efter deres mening styrke sammenhængen mellem skriftlig og 

mundtlig dansk.   

 

Målet med denne opgave er at beskrive den almindelige dansklærers praksis i skriftlig dansk. Det er 

ikke sikkert, at det billede, jeg har prøvet at tegne af dansklærerne i Ringkøbing amt, er dækkende, 

da jeg ikke er kommet i kontakt med alle. Endnu mere usikkert bliver det, hvis man spørger, om 

billedet er dækkende for hele landet. 

Jeg mener dog, at billedet er temmelig pålideligt, og at det i hvert fald kan tolkes som en tendens, 

der også er gældende ud over amtsgrænsen. Støtte til dette synspunkt findes hos Erik Maaløe, der 

hævder, at hvis man vil tillægge kvalitative metoder udsagnskraft, må man antage, at det, der 

gælder for en gruppe, også gælder for en sammenlignelig gruppe.61 Ifølge Maaløe er det væsentlige, 

om en undersøgelse er relevant og interessant og eventuelt åbner for yderligere forskning. 
                                                 
61 Maaløe, s.288-289 
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Abstract 

 

The aim of this work is to examine: 

How is written Danish taught in the gymnasium? 

What do the teachers find important? 

What is the connection between the basic writing course and the following teaching? 

How are thoughts from the process oriented writing pedagogic incorporated in the teaching of 

written Danish? 

To which degree and in which way do the examination requirements determine the everyday 

teaching? 

 

Process oriented writing came to Denmark in the late 1980s and since then it has developed the 

teaching methods so that it is now an institutionalized element in the basic writing course. 

To answer the questions above mentioned I have analysed the demands in the subject supplement  

on the teaching of written Danish, and I have found out what descriptions of experiments in the 

teaching of written Danish in the 1990s show about this. ) 

To find out how the common teacher tackles teaching in written Danish I have made an empiric 

investigation in Ringkøbing County. I have used preview, questionnaires, and interviews. 

The research shows that the teachers try to combine the oral and the written part of the subject, but 

the connection fades away as the training for examinations starts. Some start the training in 1.g,  

many in 2.g, and a few not until 3.g. The examination is ruling factor number one. There is different 

emphasis on the techniques and the relation between process and product in the basic writing 

course. Some use the techniques in the following work in class; others leave it to the students to use 

them for themselves. 

The teachers find it important to correct and comment on the works of the students even though the 

results they want do not always appear.  
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   Mundtligt oplæg 
 

Overskriften er: Hvad skal der gøres? Eller hvad bør der gøres?  Titlen er stjålet fra  en berømt 

russisk roman fra 1863 , skrevet af Nikolaj Cernycevskij. Romanen beskriver nogle utopiske 

forestillinger om fremtiden. Det, jeg vil pege på, er måske også utopi, men man må have visioner.  

Min opgave peger på nogle ting, der bør gøres, og her vil jeg vælge tre områder, undervisningen i 

danskfagets skriftlige område på universiteterne, forbindelsen mellem universiteterne og gymnasiet 

og endelig undervisningen i skriftlig dansk på gymnasierne. 

1. Det er påfaldende, at kun ganske få af de lærere, jeg har spurgt, på universiteterne har fået 

nogen undervisning, der rustede dem til at undervise i skriftlig dansk. Ingen af 

interviewpersonerne, heller ikke den unge, har fået nogen undervisning i det område. Uanset 

hvor kandidaterne bliver ansat, er skriftlig formidling en vigtig del af deres arbejde. Der bør 

være både indføring i skriveforskning og skrivevejledning, måske knyttet til andre af 

danskfagets områder, sådan at man kunne få vejledning, når man skrev opgaver i f.eks. 

litteraturhistorie, sproglige områder, litterære analyser. Hvordan noget sådant kan udbygges 

beskriver f.eks. Olga Dysthe i artiklen Læring gennem dialog i Ulike perspektiv på læring og 

læringsforskning. 

Hvert år er der fra universiteterne et tilbud til dansklærerne, så man kan følge en række 

forelæsninger; jeg ser frem til den dag, hvor dette tilbud som emne har den skriftlige 

fremstilling, så der bliver en chance for, at de dansklærere, der er færdiguddannede, kan få en 

efteruddannelse. 

    

2. Der bør være en tættere forbindelse mellem universiteterne og gymnasiet, og en sådan er på vej, 

bl.a. via det institut, vi sidder på, men det er slet ikke nok. Hvad angår skriftlig dansk, kunne jeg 

ønske mig en forskning, der er knyttet til gymnasieundervisningen. Her kan man kaste et blik på 

forholdene i Norge, hvor flere, bl.a. Torlaug Hoel og Jon Smidt har haft 

kombinationsansættelser. De har været ansat i gymnasieskolen og har undervist der, samtidig 

med, at de har været ansat på et universitet og har forsket i skrivepædagogik. Den form for 

kombination af praksis og teori kendes ikke i Danmark. Det, der er kommet ud af 

kombinationen i Norge er en stærk udvikling inden for skrivepædagogikken og en række bøger, 

der beskriver undervisning og undervisningsforsøg, og de har fået stor betydning, også uden for  
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3. Norge – som eks. kan jeg nævne Olga Dysthes Det flerstemmige klasserum . Den bruges bl.a. i 

danskundervisningen på seminarierne. Et andet eks. på det, vi savner i Danmark, er Jon Smidts  

bog Skriveopplæring i videregående skole i 90-åra . Bogen udmærker sig ved at være skrevet på 

et videnskabeligt grundlag og samtidig er den meget lettilgængelig. JS formulerer det selv 

sådan, at han skriver en historie om 4 temmelig almindelige norsklærere og de dilemmaer, de 

oplever i forsøget på at forny skriveundervisningen. De beskrevne dilemmaer er fra en dansk 

synsvinkel let genkendelige, f.eks. er der overvejelser over, hvad der sker, når man stiller 

usædvanlige skriveopgaver og nogle elver derefter klarer sig dårligere end forventet til 

eksamen. Det fører ofte til dårlig samvittighed hos læreren, der så tyr til det velkendte – at lave 

eksamenstræning. Endelig vil jeg pege på Torlaug Hoels store arbejde og især arbejdet med 

repons og responsgrupper. Det er et af de områder, der opfattes som besværlige og 

problematiske af flere af de personer, jeg har talt med. Måske skal man gribe responsen an på en 

anden måde end den, der lægges op til i forbindelse med basiskurset, men så længe der ikke 

forskes og eksperimenteres, kan vi ikke vide noget om det.  

4. I gymnasiet står vi foran en reform, der efter sigende skal være omfattende. Selv om man kunne 

ønske det, så bliver der nok ikke flere timer til dansk, dvs. at vi skal agere inden for den 

tidsramme, vi kender. Samtidig er det vigtigt at fastholde både det almendannende og det 

studieforberedende i alle dele af danskfaget. Strukturen bliver sådan, at der bliver et halvt års 

basis og toethalvt år på studieretningerne. Det er for mig at se oplagt at lægge stor vægt på det 

skriftlige i det første halve år; man kunne sige, at det skriftlige basiskursus strakte sig over hele 

perioden, og at eleverne blev introduceret til skrivning i faget, på tværs af fagene og i forskellige 

opgavetyper – som vel at mærke ikke har noget med eksamen at gøre. I det hele taget må 

eksamenstræningen nedtones; min undersøgelse peger på, at den fylder urimeligt meget. En 

oplagt mulighed er at vende problemstillingen om ved at ændre eksamen. Der er allerede taget 

hul på dette med standardforsøget med fælles forberedelse, men det er slet ikke nok. Nogle af 

mine egne elever siger, at det, de nu savner, er en periode med respons, når de har skrevet i 

f.eks. 3 timer. De tænker ganske meget i respons på det lokale, sproglig korrekthed, men det er 

heller ikke at foragte. Det er i hvert fald et sted at begynde. Man kunne også gå mere radikalt til 

værks, og måske igen skele til Norge, hvor man har en opgavetype, der kaldes resursestilen. Til 

den er der et døgns forberedelsestid. Det vil ikke være nogen revolution at prøve dette, da 

formen allerede kendes fra standardforsøg i mundtlig dansk. En af mine interviewpersoner har 

haft elever til eksamen efter denne model i sommer, og alle var meget tilfredse med det.  
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Et af de springende punkter i skriveundervisningen er, om eleverne lærer noget af den 

indervisning, de får. Meget tyder på, at i hvert fald de mange kræfter, der bruges på 

rettearbejdet, er spildte. Når man ser på det, dansklærerne i min undersøgelse siger, må man 

sande, at man ikke lærer af erfaring, og man kan spørge, hvad der skal til, for at erfaring bliver 

til læring for læreren. Et bud på et svar på dette har jeg fundet hos Tom Toller og Thor Egebladh 

i bogen Forskning i skolens hverdag. De viser en model for erfaringslæring, der indeholder 4 

faser: 

1. seperationen 

2. mødet 

3. hjemkomsten 

4. nyplanlægning 

Efter 4.fase er man klar til at begynde igen. Inddelingen minder om dannelsesromanens. Tiller 

og Egebladh bruger Odysseus som eksempel på, hvordan man ikke skal gøre – det, han 

glemmer, er at tænke over sine erfaringer; han kaster sig bare ud i nye eventyr. I stedet skal man 

i en undervisningssammenhæng: 

1. bryde op, f.eks. kaste sig ud i nye måder at undervise på 

2. derefter møder man det nye, der opstår problemer; det er for mange lærere spændende og 

udfordrende 

3. hjemkomsten, samtalen om det, der skete undervejs er den vigtigste fase i erfaringslæringen 

– man skal reflektere over det, der skete og inddrage det i fase 

4. nyplanlægningen 

Kort sagt er Tiller og Egebladhs løsning metakognition. 

  

I det skriftlige arbejde skal der vejledes undervejs i processen. Den overordnede skolestruktur, 

som findes i øjeblikket, står i vejen for dette. Man kunne tænke sig, at eleverne var på skolen i 

længere tid, og at man omlagde en del af lærerens rettearbejde til tilstedeværelse og vejledning i 

skriveprocessen. Praktisk kan det forgå sådan, at eleverne f.eks. har forberedt et emne til en 

lektion, der ligger fra 12 til 14. I lektionen arbejdes der i grupper, den enkelte begynder at 

skrive, og arbejdet fortsætter til opgaverne er færdige. Undervejs kan der indlægges respons fra 

lærer og kammerater, og læreren er der hele tiden, så der er mulighed for vejledning. 
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Et andet vigtigt punkt er adskillelse af vejledningen og karaktergivningen. Der bør ikke gives 

karakterer for de daglige opgaver. Om vejen frem på dette område er mappevurdering er det for 

tidligt at sige noget om, det må komme an på flere forsøg og på forskning.  

Når skriftlig fremstilling er så svær en disciplin, både for elever og lærere, hænger det sammen 

med, at man bevæger sig på læringshierakiets øverste trin. Hvis man ser på det læringshieraki, 

som den norske forsker Walter Frøyen opstiller i bogen Ansvar for andres læring bliver det 

tydeligt (iflg Frøyen bruges det også af andre) 

 

1. læring ved betingning 

2. læring efter forsøg-fejl-metoden 

3. verbal udenadslære 

4. færdighedslæring 

5. symbollæring, argumentation, tænkning, begrebslæring 

6. social læring: indstillinger, interesser, motiver, følelser og holdninger (integrerer niveau 1-5) 

 

Bevidsthed om læringsstrategier ville måske også gøre det klart for elever, at udenadslære i 

nogle tilfælde er nødvendig for at komme til de områder, som de finder mest interessante, 

nemlig niveau 5 og 6. 

Efter reformen kunne jeg tænke mig en skole, hvor der i langt højere grad end nu er plads til 

refleksion over læringsprocesser.  

 

P.S. Da Cernycevskij i 1860´ernes Rusland havde skrevet, hvad han mente, der burde gøres, 

blev han sendt til Sibirien.      
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