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Indledning 

 

I et forsøg på at udruste en stadig bredere elevgruppe i gymnasiet til de stadig større kompetencekrav, 
som samfundet stiller til dem, har Gymnasiereformen (2005) og dennes Ny skriftlighed sat fokus på 
skrivning som både mål og middel i elevernes læring. Det er blevet vigtigt, at fagene reflekterer over 
egen skrivepraksis og over de faglige og almene skrivekompetencer – og dermed studiekompetencer – 
som eleverne derigennem kan erhverve sig. Og det er blevet et krav, at alle fag på baggrund af sådan-
ne refleksioner indgår i et tværfagligt samarbejde om udviklingen af elevernes almene skrivekompe-
tencer. Dette krav volder endnu – seks år efter reformen – voldsomme problemer for eleverne, 
lærerne og skolerne; for samtidig med at kravet er stillet i et forsøg på at afhjælpe ét krydspres: at 
stadigt flere skal lære stadigt mere, så øger det andre krydspres. Det puster til ilden i diskussioner om 
bl.a. viden versus kompetencer, faglighed versus tværfaglighed og fagprofessionelle versus virksom-
hedsansatte.  

I denne opgave vil jeg analysere en case, hvor et 1. g-klasseteam arbejder tværfagligt sammen om 
udviklingen af elevernes almene skrivekompetencer. Jeg vil undersøge fagenes skrivepraksis med 
henblik på dels i lærernes opgavestillinger at identificere muligheder for samarbejde om de almene 
skrivekompetencer og dels gennem lærerinterview og elevevalueringer at identificere et faktisk 
samarbejde. Denne undersøgelse skal lægge op til en diskussion af casen i forhold til styredokumen-
ternes målsætninger, skrivedidaktiske forhold og lærersamarbejde. Jeg vil altså i denne opgave 
undersøge dels potentialet i det tværfaglige samarbejde om elevernes almene skrivekompetencer, dels 
mulighederne i det og dels barrierer for det. Målet med mine analyser er at kunne identificere eller 
opsætte teser for, hvordan mulighederne bedst udnyttes, og hvordan barriererne bedst overvindes. 
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Baggrund og positionering 

 

”Skrivning er et værktøj til at tænke fagligt med, til at udvikle og træne faglig diskurs, og til at doku-
mentere og evaluere læring for både elever og lærere”1. Men skrivningens potentiale peger ikke kun 
ind i faget, også ud af faget: At skrive er en læringsstrategi, en studiekompetence og en erhvervs-
kompetence2 – en ”grunnleggende ferdighet”, som det norske Kundskabsløfte udtrykker det3. Disse 
positioner – denne forståelse af skrivningens potentiale i forhold til at lære i fag og ud af fag – er 
symptomatiske for de tendenser, der præger debatten om det danske uddannelsessystem i kryds-
presset mellem samfundets stadigt højere krav til og om uddannelse, og den stadigt større del af en 
ungdomsårgang, der skal i gennem en gymnasial uddannelse. Skrivning indgår således som både mål 
og middel i indsatserne for, at flere skal lære mere.  

Denne opgave er motiveret dels af teorier og forskning, som peger på mulighederne for og vigtigheden 
af inddragelse af skrivning – og dermed udvikling af skrivekompetencer – i ungdomsuddannelserne, og 
dels af de aktuelle krydspres, som præger gymnasielæreres skrivedidaktiske praksis. 

Mit teoretiske udgangspunkt er socialkonstruktivistisk og bygger således på Vygotskys syn på læring og 
det læringspotentiale, han tillægger tilegnelsen og anvendelsen af skriftsproget. I Vygotskys læringssyn 
vægtes undervisningen højt; dialogen med andre, interaktionen via medierende redskaber, hvoraf 
sproget er det primære, er en forudsætning for læring og udvikling.  

 Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social level, 
 and later, on the individual level; first, between people (interpsychological), and then 
 inside the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention, to logical 
 memory, and to the formation of concepts.4 

Vygotsky peger på samarbejde, undervisning og imitation (fx legen) som mulige skabere af en zone for 
den nærmeste udvikling: 

 […] the zone of proximal development. It is the distance between the actual 
 developmental level as determined by independent problem solving and the level of 
 potential development as determined through problem solving under adult guidance or 
 in collaboration with more capable peers.5 

I følge Vygotsky er den kognitive udvikling knyttet til begrebsdannelse. I den sproglige udvikling – viste 
han – går barnet fra at have et kontekstbundet og usystematisk begrebsapparat, der umiddelbart 

                                                           
1 Krogh 2010, s 13 
2 Dysthe, Hertzberg og Hoel 2001, s 15ff 
3 Berge 2010, s 30ff 
4 Vygotsky 1978, s 57 
5 Vygotsky 1978, s 86 
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udspringer af barnets erfaringshorisont, til skridt for skridt at kunne generalisere, systematisere og til 
sidst tilegne sig dekontekstualiserede begreber, der optræder logisk og hierarkisk organiseret. 
Vygotsky taler om hverdagsbegreber over for videnskabelige begreber. Frigørelsen af et begreb fra en 
bestemt kontekst er meget krævende, og her kan undervisningen spille en væsentlig rolle. Den gode 
undervisning, som stilladserer6 eleven og åbner en zone for den nærmeste udvikling, kan hjælpe 
eleven til at dekontekstualisere begreber, og dermed blive bevidst om begreberne som begreber. 
Dette metaniveau i tænkningen er forudsætningen for, at eleven kan overføre begrebet til andre 
sammenhænge, men denne dekontekstualiseringsproces er ”meget krævende. […] og overføringen af 
begrebet til andre sammenhænge er ”ikke mindre vanskelig end den i sin tid var i retningen fra konkret 
til abstrakt”.”7 

 Det højeste niveau for begrebsdannelsen er således den metakognitive proces hvor den 
 lærende danner begreber om begrebsdannelsen selv og vinder evne til at regulere sine 
 tænkeprocesser og sætte dem i værk i vilkårlige sammenhænge. Denne proces er hos 
 Vygotsky bundet til sproget og det sociale i undervisningen.8  

Her er det Vygotskys pointe, at tilegnelsen og anvendelsen af skriftsproget har et centralt potentiale i 
forhold til at stimulere begrebsdannelse og betydningsproduktion, idet skriftsproget i forhold til andre 
sprogformer (indre sprog og det talte sprog) er det mest dekontekstualiserede. Man kan dermed sige, 
at skriftsproget består af videnskabelige begreber og er dermed i sig selv med til at udvikle brugerens 
abstraktionsevne. Skriftsproget forudsætter og stimulerer i sig selv en metatænkning, som ifølge 
Vygotsky er bevidstgørende og intellektualiserende9, og som på det højeste niveau kan gøre eleven ”i 
stand til at løsrive sin faglige viden fra den sammenhæng hvor den blev dannet, og overføre den til 
andre sammenhænge.”10 

Og netop dette drejer det sig om, når fokus er på et tværfagligt samarbejde om elevernes skrivekom-
petencer: Dels en tilegnelse af skriftsproget for at lære fag, for at lære at tænke og skrive i fag. Dels en 
helt almen overføringskompetence, der gør det muligt for eleverne at dekontekstualisere viden for 
dernæst at anvende samme viden i en ny kontekst – at lære at tænke og skrive på tværs af fag.  

Disse potentialer i skrivning er udgangspunktet for 2005-reformens ”Ny skriftlighed”: 

 Ny skriftlighed indebærer at to vinkler på det skriftlige arbejde fastholdes i et samlende 
 og overordnet perspektiv, nemlig bekendtgørelsens elevvinkel med fokus på elevens 
 udvikling af skrivekompetence som led i studiekompetencen, og læreplanernes fagvinkel 
 med fokus på anvendelse af skriftlighed som led i tilegnelsen af faglig viden og 
 kompetence. 11 

                                                           
6 Bruners begreb, Dysthe 1997, s 59f 
7 Krogh 2003, s 259 
8 Krogh 2003, s 259 
9 Krogh 2003, s 267 
10 Krogh 2003, s 271 
11 Krogh, Christensen og Hjemsted 2009, s 16 
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Der er med reformen kommet fokus på læringspotentialet i at øge og systematisere inddragelsen af 
skriftligt arbejde i fagene. Dette fokus hænger dels sammen med nye opgavetyper i gymnasiet, dels 
med udviklingen i samfundet, hvor skriftlighed er blevet en nøglekompetence, og dels med den stadigt 
bredere elevgruppe, der skal lære stadigt mere.12 Bekendtgørelsens fagvinkel er ikke ny, men den er 
præciseret og konkretiseret, og stiller nu øgede krav til fagenes inddragelse af skrivning – også som 
læringsredskab i fag uden elevtid. Elevvinklen er ny, og med sin tydelige kompetencediskurs og 
vægtning af samarbejde og progression på tværs af fag, er den signifikant for 2005-reformen. Stx-
bekendtgørelsens Bilag 413 om ”Elevernes studieforberedende skrivekompetencer” præciserer 
intentionerne med elevvinklen i den nye skriftlighed og giver bl.a. et bud på vigtige G-faktorer14, som 
fagenes skriftlige arbejde skal bidrage til. Det drejer sig om genrebevidsthed, sproglig korrekthed, 
disposition, argumentation, anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v., præsentation og 
relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste15. 

Jeg vil i mine analyser af empiriens opgavestillinger og lærerinterviews inddrage bekendtgørelsens 
fagbilag, og undersøge, hvordan de, lærernes intentioner og undervisningens praksis afspejler 
bekendtgørelsens formål. Helt overordnet er det jo hensigten med ”Ny skriftlighed”, at skrivning skal 
indgå i arbejdet med at ”forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig 
almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde 
og gennem samspillet mellem fagene”16 og ”udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres 
kritiske sans”17.  

Sådan placerer ”Ny skriftlighed” sig midt i et af de krydspres, som gymnasiefagene befinder sig i: 
Krydspresset mellem fag – stabile, stolte konstruktioner, og aftagerne – de videregående uddannelser, 
samfundet, vidensøkonomierne18. Ifølge Ongstad19 er fagdidaktikken en proces og ikke blot en pæda-
gogisk disciplin. Den er en didaktisering, hvor fagene skal eksplicitere, hvad de kan i nye, samfunds-
orienterede sammenhænge. I denne legitimering og positionering af fagene i vidensøkonomierne skal 
netop skriftligheden spille en stor rolle. Den skal understøtte og videreudvikle elevernes ”interesse for 
viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion”20.  

Vender vi tilbage til Vygotsky og hans syn på skriftsproget som et læringsredskab, retfærdiggøres disse 
intentioner. Skriftsprogets dekontekstualiserede natur stimulerer begrebsdannelsen og den reflekte-
rende bevidsthed, så eleverne får et metaniveau i deres tænkning. Netop dette – påviser Hobel – er 
med til at gøre det muligt for eleverne i det tværfaglige samarbejde at udvikle innovative evner. Han 

                                                           
12 Krogh 2010, s 20 
13 I den justerede Stx-bekendtgørelse fra 2010 
14 Generelle skrivekompetencer, Lorentzen 2008, s. 15f 
15 Stx-bekendtgørelsen, bilag 4, stk. 1 
16 Stx-bekendtgørelsen, § 1, stk. 2 
17 Stx-bekendtgørelsen, § 1, stk. 4 
18 Ifølge Torben Spanget Christensen er ”evnen til at arbejde refleksivt, kreativt og innovativt med et projekt” de 
vidensøkonomiske aspekter i studiekompetencen. Smidt 2009, s 129 
19 I Krogh og Jensen 2008, s 74f 
20 Stx-bekendtgørelsen, § 1 
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undersøger, ”om der er tegn på innovation i elevernes skriftlige produkter i det faglige samspil i AT”21. 
Det teoretiske grundlag for hans metode er netop Vygotsky og  

 den sociokulturelle teori, der fremhæver, at sproget – og i særlig grad skriftsproget, der 
 er et maximalt udfoldet sprog og et refleksivt sprog om sprog – er et medierende 
 redskab til både tradering og overskridelse af kulturen. I den forstand er læring en 
 sproglig proces. På denne måde er sproget tænkningens og innovationens medie22 

Hobel konkluderer, at potentialet til at stimulere elevernes innovative evner er til stede i AT-skrivning, 
men at det ikke er nogen selvfølge, at det udnyttes.  

I min undersøgelse af tyskfagets bidrag til elevernes almene skrivekompetencer23, måtte jeg 
konkludere noget lignende: ”Denne undersøgelse viser således at tyskfaget potentielt har meget at 
bidrage med til Ny skriftlighed, men den peger samtidig på at bidraget i praksis ikke er stort”24. 
Nærværende undersøgelse af et forsøg på tværfagligt at samarbejde om elevernes almene 
skrivekompetencer er motiveret af netop sådanne konklusioner sammenholdt med ovenstående teori 
om skrivningens potentiale og bekendtgørelsens mål med ”Ny skriftlighed”.  

De aktuelle krydspres, hvor flere elever skal lære mere, og hvor vidensøkonomierne tvinger fagene til 
at legitimere sig selv, er også afgørende faktorer i denne opgaves relevans. Vigtigheden af at kunne 
navigere i disse krydspres tydeliggøres i OECDs undersøgelse Education at a glance25, hvor det danske 
gymnasium i september 2010 kåredes som verdens nr. 1 med hensyn til, hvilket samfundsudbytte 
landet får ud af sine gymnasieelever. Her kædes ovenstående teorier, intentioner og 
forskningsresultater sammen, idet kåringen bl.a. begrundes med, at de danske elever evner ”at tænke 
selvstændigt og innovativt”26, mens de øvrige landes studerende især mangler ”evner inden for kritisk 
tænkning, kompleks argumentation og skrivefærdigheder”27. 

 

  

                                                           
21 Hobel 2009, s 229 
22 Hobel 2009, s 229 
23 Leipold 2011 
24 Leipold 2011, s 13 
25 Thorup 2011 
26 Thorup 2011 
27 Thorup 2011 
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Metode 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit vil denne undersøgelses resultater kunne indgå i den aktuelle 
debat om gymnasieelevernes tilegnelse af almene skrivekompetencer. Undersøgelsen er et casestudie 
– en detaljeret undersøgelse af et enkelt eksempel på tværfagligt samarbejde omkring elevernes 
almene skrivekompetencer. ”[U]d fra både et forståelsesorienteret og et handlingsorienteret perspek-
tiv [er det] ofte vigtigere at tydeliggøre de dybere årsager bag et givet problem og dets konsekvenser 
end at beskrive problemets symptomer og den hyppighed, hvormed de forekommer”28. 
Undersøgelsen er således forståelses- og handlingsorienteret, men med perspektiver til øvrig – bl.a. 
ovennævnte – teori, forskning og evalueringsrapporter, kan denne undersøgelse indgå med 
eksemplets magt i både den videnskabelige og den praksisnære debat.  

Casen er indhentet i en mindre provinsby på et gymnasium med fem spor og knap halvtreds lærere. 
Fra ledelsens side blev en tilfældig 1. g-klasse, 1. h, (og dermed også en tilfældig gruppe af lærere) på 
forårssemestret 2011 udvalgt til at skulle være projektklasse med fokus på Ny skriftlighed. Lærerne 
skulle arbejde sammen om at udvikle elevernes almene skrivekompetencer med dansk-/historie-
opgaven som første delmål i progressionen. Ang. produkt var målet, at lærerteamet omkring dette 
samarbejde kunne bidrage til udformningen af en progressionsplan og et idekatalog i forhold til, at 
resten af skolen et halvt år senere skulle følge trop. Lærerne blev opfordret til at deltage på et kursus 
om Ny skriftlighed, og der afholdes i september 2011 en pædagogisk dag for hele skolen om emnet.   

Af klassens lærere indvilgede dansklæreren (B, da), historielæreren (C, hi), engelsklæreren (T, en), 
matematiklæreren (O, ma), samfundsfagslæreren (S, sa) og tysklæreren (jeg selv) i at deltage. 
Angående min egen rolle i samarbejdet har jeg i denne undersøgelse søgt at undgå forskningsetiske 
konflikter ved at holde mig selv og tyskfaget helt uden for empirien. Idet kun 2/3 af klassens elever har 
tysk, har det været logisk og helt uproblematisk, at fokusere på de andre fag. Gruppen af lærere har 
holdt to møder – på første møde fremlagde en ”ekstern” rutineret dansklærer (klassens dansklærer er 
helt nyuddannet) og historielæreren en oversigt over, hvilke almene problemer, eleverne plejer at 
kæmpe med i forbindelse med dansk-/historieopgaven. Efterfølgende bød de øvrige faglærere ind 
med, hvilke af de efterspurgte kompetencer de i deres fag kunne bidrage til29. Sideløbende med 
undervisningen har lærerne udfyldt et fælles googledokument30, så de kunne følge med i hinandens 
fokuspunkter og referere til kompetencer på tværs af fag. 

Denne undersøgelses metode er primært kvalitativ og empirien er samlet i løbet af forårssemestret 
2011. Empirien består af  

                                                           
28 Bent Flyvbjerg i Brinkmann og Tanggaard 2010, s 473 
29 Se mødereferat i bilag 5 
30 Se googledokumentet i bilag 7 
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• dokumenter fra lærerteamets samarbejde: det nævnte googledokument (bilag 7), som lærerne 
løbende har udfyldt, og to mødereferater (bilag 5 og 6), der har været sendt ud til de 
deltagende lærere til godkendelse. 

• en komplet samling af afleveringsopgavestillinger fra fagene dansk, historie, engelsk, 
matematik og samfundsfag (bilag 1) 

• et udvalg af de nævnte fags opgavestillinger fra undervisningen og de daglige lektier. Her er 
samlingen kun komplet i matematik. Lærerne var meget velvillige, da jeg bad dem om – 
sideløbende med undervisningen i 1. h – at samle ”alle opgavestillinger, der fordrer elevernes 
skriftlighed i både elevtid og undervisningstid”. Fire af de fem lærere har derpå samlet enten 
udelukkende afleveringsopgavestillinger (historie og samfundsfag) eller afleveringsopgave-
stillinger og opgavestillinger fra undervisningstiden, der har fokus på det skriftlige/sproglige 
stofområde (dansk og engelsk)31.  Jeg har forsøgt at kompensere for denne manglende 
konsekvens dels ved efterfølgende at få tilsendt det, som hver af lærerne selv har defineret 
som et repræsentativt udvalg af opgavestillinger fra undervisningstiden, dels ved at spørge 
indgående til inddragelsen af skriveaktiviteter i undervisningen og de daglige lektier.  

• semistrukturerede interviews32 med de pågældende lærere. Jeg har valgt det semistrukture-
rede interview, fordi jeg på den ene side ville være sikker på at komme omkring nogle bestem-
te spørgsmål, og på den anden side gerne ville opnå en forholdsvis naturlig interaktion med 
interviewpersonerne. Sidstnævnte ønske er en konsekvens af både mit eget personlige forhold 
til interviewpersonerne (henholdsvis kolleger og siden elever) og min genrebevidsthed: 
”interviewet må ses som en aktiv interaktion mellem to eller flere personer, der leder til socialt 
forhandlede, kontekstuelt baserede svar”33.  

• spørgeskemaundersøgelse: klassens elever har udfyldt et spørgeskema34 ang. deres skrivekom-
petencer. Spørgeskemaet indeholder udelukkende spørgsmål med lukkede foruddefinerede 
svarmuligheder. Det har jeg valgt for at kunne fremstille statistik, og kompenserer for den 
manglende dybde og variation ved at interviewe et udvalg af klassens elever.  

• semistrukturerede interviews med seks elever (S, L, A, M, N og E i to grupper). Eleverne er 
valgt, så de dækker klassens bredde i fagligt niveau, og begge køn er repræsenteret (2 piger, 4 
drenge) 

• Stx-bekendtgørelsen og fagbilagene for de fem nævnte fag 

Af hensyn til denne opgaves omfang har jeg i min empiri måttet fravælge selv at analysere elevernes 
skriftlige produkter. I stedet har jeg fået dansk- og historielærerens vurdering og dermed virker 
fravalget logisk; faglærernes vurdering af elevprodukterne er kvalificeret af kendskabet til faget og 
genren, undervisningens oplæg, de ekspliciterede forventninger, og det videre arbejde med faget, det 

                                                           
31 Denne inkonsekvens må formodes at indikere, dels at min instruktion har været for uklar, og dels at udviklingen af 
elevernes skriftlighed blandt lærerne forbindes med netop afleveringer og øvelser, der eksplicit fokuserer på den 
skriftlige/sproglige disciplin. 
32 Se interviewguide for lærer- og elevinterview i bilag 2 
33 Brinkmann og Tanggaard 2010, s 30 
34 Se spørgeskemaet i bilag 3 
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problemorienterede og opgavegenren. I interviewene har jeg således fået en kontekstualiseret 
vurdering – en kontekstualisering, som jeg ikke selv havde været kvalificeret til at foretage. 

I det følgende teoriafsnit vil jeg præsentere det teoriapparat, de modeller og begreber, der skal 
fungere som redskaber i mine analyser. Analysemetoden bliver således i første omgang deduktiv, og 
teoriafsnittet fungerer som en disposition for analyseafsnittet. Gennem en sådan stringent analyse-
procedure og mit fokus på de fem fag, dansk, historie, engelsk, matematik og samfundsfag, mener jeg 
at have taget højde for de problemer, der forskningsetisk måtte være i min egen deltagelse i projektet. 
Undersøgelsens art – en caseanalyse, en kvalitativ metode – er naturligvis ikke repræsentativ, men den 
giver indsigt i fem læreres intentioner, praksis og evaluering, og i elevernes evaluering af bestræbel-
serne. På den måde kan undersøgelsen rejse kvalificerede spørgsmål, og på den måde forhåbentlig 
give anledning til en hypotesedannende og diskuterende tilgang i afslutningen af denne opgave.  

 

  



Signe Mølby Pors Leipold, masterafhandling, MIG 4. semester, juli 2011 
Tværfagligt samarbejde om almene skrivekompetencer 

12 

 

 

Teori og analysebegreber 

 

I mine analyser inddrager jeg flere teorier og begrebssæt i håb om derigennem kvalificeret og 
nuanceret at kunne karakterisere, skelne og diskutere de opgavestillinger, der i de fem fag inddrager 
skrivning, for der ud fra at kunne identificere og vurdere samarbejdet om udviklingen af elevernes 
skrivekompetencer på tværs af fagene. Fokus i analysen er således, hvordan fagenes skriveopgaver på 
forskellig vis og forskellige niveauer peger ind i og/eller ud af faget, og hvorvidt/hvordan dette bliver 
tydeliggjort. For at belyse disse dimensioner nuanceret må jeg analysere opgavestillingerne ud fra flere 
parametre: skrivekompetence og skrivehandling, skrivning på forskellige tekstniveauer, skriveformål, 
stilladsering – motivering og didaktisering, kompetenceniveau og afslutningsvist og opsummerende 
generelle og faglige faktorer i dansk-, historie-, matematik-, samfunds- og engelskfagets skrivedidaktik. 
Udvælgelsen af disse analyseparametre har jeg foretaget ud fra en vurdering af, hvor i arbejdet med 
elevernes skriftlighed et sådant tværfagligt samarbejde kunne finde sted. Jeg har valgt at tage 
udgangspunkt i skrivekompetencehjulets kategorier, fordi de netop er helt almene og overfaglige. De 
er anvendelsesorienterede og kulturelt bestemte ud fra en indkredsning af, hvilke formål skrivning har 
varetaget og varetager. Kategorierne egner sig således godt, når man skriver ind i en kompetence- og 
tværfaglighedsdiskurs, og de kan rumme alle typer af alle fags opgavestillinger. Skrivekompetence-
hjulets fokus er på skrivehandlinger og viser altså, hvordan eleverne i den pågældende opgavestilling 
bliver positioneret til at handle. Kategorierne siger ikke noget om mulighederne for tværfagligt 
samarbejde i fx rammesætningen for en opgave, i brugen af skrivning som læringsredskab, på 
kompetenceniveau (rent kognitivt) eller på forskellige tekstniveauer. Derfor må analysen suppleres 
med teori og analyseredskaber, der kan nuancere kategoriseringen på netop disse punkter. Jeg vil i 
præsentationen og anvendelsen af de enkelte teorier/analyseredskaber reflektere over, hvordan de 
hver i sær bidrager til nuancerne i analysen. 

 

Som sagt: Til at belyse hvilke skrivekompetencer med fokus på skrivehandlinger opgavestillingerne 
fokuserer på, vil jeg bruge skrivekompetencehjulet. Det er udviklet i Norge i forbindelse med 
udviklingen af de første nationale prøver i skrivning i 200535. I den norske skolereform ”Kundskabs-
løftet” (2006)36 blev skrivning endvidere udpeget som én af seks grundlæggende færdigheder, der skal 
fokuseres på i det norske skolesystem, og ”som skal utvikles i alle fag”37. Skrivekompetencehjulet er en 
model, der bygger på et sociokulturelt – et økologisk – syn på skrivning. ”Økologimetaforen 
understreker at skrivesituatjoner og skriveprosesser, oppgaver og undervisning, arbeidsmåter og 
ferdige tekster – alt er vevd inn i sosiale sammenhenger.”38 Skrivekompetencehjulets kategorier er 

                                                           
35 Krogh 2010, s 34 
36 Berge 2010, s 30ff 
37 Smidt 2010, s 14 
38 Smidt 2010, s 16 
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altså de skrivekompetencer, det ønskes, at eleverne erhverver sig, så de senere kan indgå i forskellige 
skrivesituationer ved brug af forskellige skrivehandlinger. Modellen giver et generelt billede af, hvad 
skrivning bruges til, og den giver mulighed for at se fagenes meget situerede skrivepraksis som bidrag 
til seks generelle – grundlæggende og kulturelt bestemte – skrivekompetencer. Disse kompetencer 
ligger i hjulets næstyderste cirkel (figur 1). Kompetencerne kan omsættes til praksis og trænes gennem 
de seks forskellige skrivehandlingstyper, der figurerer i hjulets yderste cirkel. Som hjulet er vist på 
nedenstående figur 1 er kompetencer og handlinger koblet, som de oftest vil være, men ydercirklens 
bevægelighed åbner for muligheden for andre koblinger.  

 

Figur 1: Skrivekompetencehjulet fra Krogh 2010, s 34 

 

Som værktøj til at analysere hvilke tekstniveauer, opgavestillingernes bringer i spil, vil jeg 
bruge teksttrekanten39 (figur 2). Med den er det muligt at tydeliggøre hvilke(-t) niveau(-er) i 
skriveprocessen, den enkelte opgavestilling fokuserer på at udvikle hos eleven. Niveauerne i 
skrivetrekanten følger en progression fra et globalt tekstniveau, hvor genrebevidsthed – altså 
bevidstheden om at skrive ind i en kontekst og at medtænke tekstens funktion – danner 
udgangspunktet for de skrivekundskaber, der skal i spil på de følgende stadigt mere lokale 

                                                           
39 Dysthe, Hertzberg og Hoel 2001, s 42 
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tekstniveauer: Skrivesituationen (i høj grad faget og dets genrer) præger således valg af indhold og 
struktur, sætter rammer for skrivningen på sætningsniveau, på ordvalgsniveau og helt ned på 
retskrivnings-, tegnsætnings- og formalianiveau. At kigge på, hvordan den meget situerede skrivning i et 
fag vægter forskellige tekstniveauer, kan altså bidrage til at nuancere de klassificeringer, som 
Skrivekompetencehjulet bidrog med, og spejle fagets diskurs om skrivning og skriftligt arbejde. 

 

 

Figur 2: Teksttrekanten fra http://www.skriftlig.info/teori/skriveprosess.html  

 

Når man kigger på skrivningens formål er det en vigtig skrivedidaktisk overvejelse, om formålet er 
tænkning eller præsentation: Tænkeskrivning og præsentationsskrivning40 (in- og ut-texter41). I 
tænkeskrivningen er modtageren forfatteren selv, og det er processen – det at tænke med pennen – 
der er vigtig. Tænkeskrivningens genrer er fx notater og hurtigskrivning, og den kan anvendes til 
”mange ulike formål: som innleiing til eit tema eller ein time, som avslutning […], og ikkje minst for å 
betre kvaliteten på munnlege aktivitetar”42, og dermed bl.a. gøre undervisningen mere elevcentreret43 
og klasserummet mere flerstemmigt44. I præsentationsskrivningen er produktet vigtigst, idet formålet 

                                                           
40 Tenkjeskriving og presentasjonsskriving refererer til Hoels artikel: Utprøvande skriving i læringsprosessen, i 
Lorentzen 2008, s 42 ff (Heltberg (2009) bruger betegnelserne Tænkeskrivning og formidlingsskrivning, s 32ff) 
41 Libergs artikel: Skrivande i olika ämnen – lärares textkompetens, i Lorentzen 2008, s 53 
42 Hoel i Lorentzen 2008, s 42f 
43 Hoel i Lorentzen 2008, s 48 
44 Dysthe 1997 

http://www.skriftlig.info/teori/skriveprosess.html
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er ”at kommunikere og præsentere et stof for en læser.”45 Begge former for skrivning er vigtige 
skrivedidaktiske værktøjer, der kan supplere hinanden og indgå i længere kommunikative kæder46, 
hvor de i undervisningsforløbet suppleres af og supplerer fagets øvrige discipliner som fx tekstlæsning, 
analyse, mundtlighed mv. Denne sondring er et meget vigtigt supplement til skrivekompetencehjulets 
kategorier, fordi den viser tendenser i elevernes og lærernes brug af skrivning som et læringsredskab, 
og fordi kategoriseringerne under skrivehjulet kun kommer til at omfatte afleveringsopgavestillinger 
(dvs. præsentationsskrivning), og altså uden dette supplement muligvis ville give et skævt billede af 
skrivedidaktikken og skrivepraksissen i den undersøgte case. 

 

Netop brugen af ovennævnte to typer skrivning og kommunikative kæder er med til at stilladsere 
elevernes skrivning. Med begrebet om stilladsering refererer jeg til Bruners47 teori om, at en elev 
gennem støtte fra læreren, medstuderende eller undervisningsmaterialet kan hjælpes og udfordres i 
sin zone for nærmeste udvikling. Stilladseringsanalysen vil altså sige noget om rammesætningen for 
elevernes læring. Det didaktiske valg af stilladseringsmetoder forudsætter overvejelser ang. bl.a. 
læringssyn, elevtyper, stoffets sværhedsgrad og undervisningsdifferentiering. Stilladseringsmetoder 
kan være noget så konkret som introduktion af opgaver (mundtligt eller integreret i opgavens ordlyd), 
forskellige strategier for gruppedannelse og valg af undervisningsmateriale, og stilladsering er på én 
gang forudsætningen for og betinget af det vide begreb undervisningsdifferentiering. Desuden kan der 
være en pointe i, at stilladsering og motivering ofte vil være to sider af samme sag: Netop når en 
opgave er stilladseret – når den indgår i en kommunikativ kæde og gennem stilladseringen tilpasses 
elevens faglige niveau – vil det være lettere for eleven i både fagligt og personligt perspektiv at se 
relevans i den pågældende opgave.  

I forlængelse heraf er det også vigtigt at vende tilbage til Ongstads didaktiseringsbegreb (denne 
opgaves side 7). Denne ”refleksion og kommunikation om fag og faglighed som er blevet et stadig 
mere dominerende træk i videnssamfundets uddannelser”48, går helt ind i fagenes daglige praksis, 
hvor selv de helt etablerede, traditionelle fag og fagligheder er under pres fra elevernes side. Eleverne 
er kritiske og sætter spørgsmålstegn; elevgruppens bredde og sammensætning har ikke kun ændret sig 
som resultat af 95 %-målsætningen49, men også som et resultat af tiden. Senmoderniteten, den 
kulturelle frisættelse og Ziehes refleksivitetsbegreb50 kan være med til at forklare, elevernes behov for 
at forstå relevansen i en opgave, et fag eller hele skolegangen. Derfor er fagene nødt til at legitimere 
sig selv – eksplicitere relevansen af sig selv, sine genrer og de enkelte opgaver. Didaktisering handler 
altså i høj grad om at motivere eleverne til at vælge til og ikke fra. På den måde handler didaktisering 

                                                           
45 Dysthe, Hertzberg og Hoel 2001, s 43 
46 Liberg i Lorentzen 2008, s 54 
47 Dysthe 1997, s 59f 
48 Krogh og Jensen 2008, s 74 
49 Undervisningsministeriets ”95 %-målsætning”, nov. 2006 
50 Sociologi og ungdomskultur er ikke denne opgaves fokus – derfor blot en henvisning til Steen Beck i Damberg, Dolin 
og Interslev 2006, s 440ff 
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også om stilladsering, for når eleven vælger en opgave til, kan det åbne for elevens zone for nærmeste 
udvikling. 

Didaktisering handler også om eksplicitering i forhold til at stilladsere elevernes erkendelse af 
sammenhæng mellem fag og elevernes dekontekstualisering af viden og kompetencer. Til at belyse 
denne del af stilladseringen kan man referere til indhold-form-funktion-triaden51, idet netop funktions-
faktoren (brugsværdien) kan være med til at definere en udadrettet relevans – udad opgaven, ud til 
eleven, til uddannelsen som helhed og til samfundet. 

 

Endnu en interessant faktor i analysen af de enkelte fags opgavestillinger er kompetenceniveauer. Her 
vælger jeg at referere til Biggs og Collis SOLO-taksonomi, hvis niveauer beskriver kvaliteten af 
elevernes læringsudbytte – deres ”Structure Of Learning Outcome”52. Jeg har valgt denne model, fordi 
den gør det muligt at kategorisere, hvilket niveau læringsudbyttet ved løsningen af en konkret opgave 
ligger på; netop denne kontekstualisering af læringen ”gør SOLO-taksonomien velegnet til vurdering af 
kompetencer”53, og netop en undersøgelse af kompetenceniveauerne (altså det kognitive) skal 
fungere som et supplement til skrivekompetencehjulets kompetencetyper (hvis kategorier handler om, 
hvilke handlinger eleverne positioneres til at udføre i opgavestillingerne). 

Som vist i nedenstående skema definerer SOLO-taksonomien fem niveauer, der afspejler kompleksi-
teten i besvarelsen af en opgave: Ikke-strukturelt, ensidigt struktureret, flersidigt struktureret, 
relationelt og abstrakt. Kompleksiteten kommer til udtryk gennem tre dimensioner: kapacitet (antallet 
af data, der inddrages), relationer (sammenhæng ml. spørgsmål, svar og data), konsistens og ’lukning’ 
(konklusion).  

 I gymnasiet vil vi satse på, at eleverne når op på […] det relationelle niveau. På dette niveau 
 er eleven i stand til at inddrage mange videnselementer, og det er på dette niveau, at fage-
 nes teorier, modeller og metoder kommer i spil for at knytte videnselementerne sammen. 
 Eleven kan her lave induktion samt generalisere inden for en snæver sammenhæng, hvor der 
 bruges beslægtede data. Eleven kan endelig foretage en konsistent behandling af de inddrag-
 ne data og konkludere herpå. / Vi må som lærere udforme opgaverne efter elevernes aktuelle 
 niveau og give dem instruktioner, så de kan nå op det relationelle niveau.54 

Citatet her kontekstualiserer SOLO-taksonomien i denne opgaves empiri: Gymnasieskolen, lærernes 
opgavestilling og det socialkonstruktivistiske syn på læring, hvor undervisningen og undervisningens 
opgavestillinger skal stilladsere eleverne, så de kan udvikles i deres zone for nærmeste udvikling. I opgaven 
her undersøger jeg opgavestillinger og ikke opgaveløsninger, og jeg må derfor i anvendelsen af SOLO-
taksonomien som analyseredskab fokusere på, hvilket læringsniveau opgavestillingen lægger op til, at 
opgaven løses på. Alle opgaver vil kunne løses på flere læringsniveauer ”dels afhængigt af elevernes 

                                                           
51 Hobel 2009, s 86f 
52 Afsnittet her bygger dels på Hobel 2009, s 104ff og Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 337ff 
53 Dolin i Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 338 
54 Dalsgaard og Andreasen 2010, side 33f 
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forudgående viden, deres intentioner og motivation, dels af lærernes intentioner og deres tilrettelæg-
gelse af og gennemførelse af undervisningen.”55 I denne undersøgelse er det således lærerens hensigt, 
der er genstand for analysen. 

 

SOLO NIVEAU KAPACITET RELATIONER KONSISTENS OG ’LUKNING’ VERBER 
ABSTRAKT 
Evne til overskridelse og 
perspektivering. Eleven 
generaliserer strukturen til et nyt 
emne/område. 

Inddrager 
spørgsmål + 
relevante data + 
sammenhænge + 
hypoteser 

Deduktion og 
induktion. Kan 
generalisere til andre 
situationer. 

Ingen behov for lukkede 
beslutninger – åbne 
konklusioner eller flere 
alternativer. 

Opstille teorier, 
generalisere, 
generere 
hypoteser, 
perspektivere. 

RELATIONELT 
Beherskelse af overgribende 
sammenhænge 
Eleven demonstrerer en 
konsistent forståelse af feltet ved 
at integrere flere relevante 
aspekter til en helhed. 

Inddrager 
spørgsmål + 
relevante data + 
sammenhænge 

Induktion. Kan 
generalisere inden for 
given kontekst ved 
brug af tilsvarende 
aspekter. 

Konsistens inden for det 
givne system som lukkes, 
men måske inkonsistens 
med systemeksterne 
forhold. 

Integrere, 
sammenligne, 
årsagsforklare, 
analysere, 
relatere.  

FLERSIDIGT STRUKTURERET 
Beherskelse af mangfoldighed 
Eleven er opmærksom på flere 
rigtige og relevante aspekter 
som behandles rigtigt, men 
integrerer dem ikke. 

Inddrager 
spørgsmål + 
isolerede 
relevante data 

Kan kun generalisere 
ved brug af få og 
uafhængige aspekter. 

Forståelse for konsistens, 
men pga. for tidlig ’lukning’ 
af systemet baseret på 
utilstrækkelige data kan der 
være inkonsistenser. 

Strukturere, 
beskrive, 
registrere, 
udregne, 
kombinere. 

ENSIDIGT STRUKTURERET 
Beherskelse af enkeltdele 
Eleven fokuserer på ét aspekt af 
opgaven som behandles korrekt. 

Inddrager 
spørgsmål + et 
relevant data. 

Kan kun ’generalisere’ 
ved hjælp af et enkelt 
aspekt. 

Pga. manglende behov for 
samlet konsistens lukkes 
feltet for hurtigt – 
konkluderer for hurtigt og 
måske inkonsistent. 

Identificere, 
udføre. 

IKKE-STRUKTURERET 
Opgaven gribes ikke 
hensigtsmæssigt an 
Eleven arbejder med irrelevante 
aspekter og/eller arbejder 
forkert med relevante aspekter. 

Spørgsmål og svar 
hænger ikke 
sammen. 

Benægtelser, 
tautologier. 

Ikke noget behov for 
konsistens. Lukker uden at 
se problemet. 

Misforstå. 

Figur 3: Solo-taksonomiens kompetenceniveauer fra Dolin i Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, side 338 

 

Med ovenstående redegørelse for teorier og begrebssæt har jeg præsenteret værktøjerne i mine 
analyser af empiriens opgavestillinger og dermed skitseret vejen frem mod en undersøgelse af, om (og 
hvordan) fagenes skriftlighed peger både ind i og ud af fagene selv, om (og hvordan) fagenes 
skriftlighed(-er) bidrager til ”Ein G-faktor og ein F-faktor i skrivekompetansen”56 (generelle og faglige 
skrive- og dermed studiekompetencer). Indholdet af denne såkaldte G-faktor er ikke veldefineret, men 
tolkninger findes i fx Europarådets ”Language(s) of schooling”57, Norges ”Kundskabsløftet (og de 
grunnleggende ferdigheter)”58 og den allerede nævnte gymnasiereformens ”Ny Skriftlighed”59.  

                                                           
55 Hobel 2009, s 105 
56 Henviser til Lorentzens artikel: Å skrive i alle fag, i Lorentzen 2008, s 15 
57 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Schoollang_en.asp 
58 Berge 2010 
59 Stx-bekendtgørelsens bilag 4 og Krogh, Christensen og Hjemsted 2009 
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 Der må altså være en såkalt G-faktor i den skriftlige kompetansestrukturen (Generell 
 skrivekompetanse): Når du som barn eller voksen begynner å erobre en ny skrivemåte, i 
 en ny skrivekontekst, begynner du nemlig ike helt forfra igjen, hver gang. Vi vet imidlertid 
 nesten ingenting om hvor omfattende en slik G-faktor er, eller hva den består i.60  

Med øje for skrivningens læringspotentiale, samfundets krav om skrivekompetencer og gymnasium-
reformens nye rammer for skrivning i gymnasiet er det således absolut vigtigt at understøtte, udvikle 
og fokusere på skrivekompetencens G-faktor. Men uden dog at glemme – jævnfør Vygotsky og denne 
opgaves side 5ff – hvor svær denne dekontekstualisering og overføringen af viden og kompetencer fra 
fag til fag er; ”at skrivning i nye genrer og fagsammenhænge oftest i første omgang afsætter 
regredierende og begrænset skrivning, også selvom man er en kompetent skriver i andre faglige 
sammenhænge”61.  

                                                           
60 Evensen i Matre 2006, s 22 
61 Krogh 2003, s 260 
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Analyser 

 

Som introduktion til analysen af case-empirien vil jeg kort og sammenlignende undersøge diskursen 
om skriftlighed i dels Stx-bekendtgørelsens fagbilag for de fem fag, dansk, engelsk, matematik, 
samfundsfag og historie, og dels de fem fags diskurs(-er) i forhold til Stx-bekendtgørelsens overordne-
de mål og diskurs om skriftlighed. Når jeg således ved, hvad jeg kan (/bør?) forvente, vil jeg analysere 
empirien opgavestillinger. Her vil teorisafsnittets kategorier fungere som disposition og analyseredska-
ber. Afslutningsvist i min analyse vil jeg på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og lærer- og 
elevinterviews undersøge udbyttet af lærernes samarbejde om elevernes almene skrivekompetencer.  

 

Stx-bekendtgørelsens diskurs(-er) om skriftlighed 

Overordnet set er denne opgaves fokus ikke diskursanalyse, og mit sigte med det følgende afsnit er 
ikke at foretage en fuldstændig diskursanalyse på de relevante afsnit i Stx-bekendtgørelsen. Derimod 
er det mit mål kort at karakterisere ligheder og forskelle i det, som Stx-bekendtgørelsen på 
uddannelses- og fagniveau siger om skriftlighed. Der er altså tale om en analyse kun på tekstniveauets 
indholdsside (og slet ikke af den diskursive og den sociale praksis62), men analysen – og betegnelsen 
diskursanalyse – retfærdiggøres med en forståelse af diskurser ”som konstituerende kræfter i 
konstruktionen af virkeligheden”63. Hvad er det altså for en skriftligheds-virkelighed, der ønskes 
konstrueret på bekendtgørelsens uddannelsesniveau? Og hvordan ser virkeligheden/virkelighederne 
ud i fagbilagene? Caseanalysen vil siden vise, hvor stærke disse konstituerende kræfter er, når den 
virkelige virkelighed konstrueres … 

Helt overordnet kan man sige, at Stx-bekendtgørelsen64 repræsenterer en didaktisering af skriftlig-
heden i forhold til både eleverne og samfundet: Skriftlighed skal indgå som grundlag for evaluering og 
kvalitetssikring i den enkelte elevs uddannelse, og ”[s]kriftligt arbejde skal både inden for det enkelte 
fag og på tværs af fag bidrage til elevernes kompetenceudvikling”65. Denne kompetenceudvikling er 
først og fremmest rettet mod det studieforberedende, og bekendtgørelsen er i bilag 4 helt eksplicit 
omkring, hvad disse overfaglige skrivekompetencer dækker over: genrebevidsthed, sproglig korrekt-
hed, disposition, argumentation, anvendelse af citater, figurer, illustrationer m. v., præsentation og 
relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste66. Denne eksplicitte, dikterende form er 
signifikant for teksten, og afspejles i transitiviteten, modaliteten og ordvalget, når det fx i bilag 4 seks 

                                                           
62 Jørgensen 1999 
63 Tanggaard 2010 s 285 
64 Stx-bekendtgørelsen henviser til den del af bekendtgørelsen, der omhandler hele uddannelsen (dvs. inklusiv bilag 4), 
jeg vil henvise til fagbilagene ved at kalde dem fagbilag eller læreplaner. 
65 Stx-bekendtgørelsen,, § 92 
66 Stx-bekendtgørelsen,, bilag 4,1 
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gange inden for de sidste 20 linjer hedder ”Skolens leder beslutter” eller ”Skolens leder sikrer”, og når 
det eneste modalverbum i de samme 20 linjer er ”skal”.  

Bekendtgørelsens diskurs angående skriftlighed er således en kompetencediskurs, der vægter elevens 
kompetenceudvikling og skrivekompetencen som en del af en generel studiekompetence. Derudover 
er det en tvær- eller måske nærmere en overfaglig diskurs, der i høj grad gør skriftligheden til et tvær-
/overfagligt anliggende, og som derfor flytter en stor del af det overordnede ansvar fra fagene til 
ledelsen.  

Målene i læreplanen for dansk A efterlever – om end med danskfagligt fokus – bekendtgørelsens 
intentioner. Inden for fagets rammer er der tale om en kompetencediskurs, hvor eleverne skal kunne 
”udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt […] beherske 
skriftsprogets normer for korrekthed [og] anvende centrale skriftlige fremstillingsformer […] med 
formidlingsbevidsthed”67 Også genrebevidstheden68 referer direkte til studiekompetencen i bilag 4. 
Endvidere støttes der i dansk-bilaget op om den tværfaglige diskurs, når det bl.a. hedder: ”Det 
skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. 
Sammenhængen til andre fag kan etableres på et indholdsmæssigt så vel som på et formmæssigt 
plan”69.  

Også læreplanen for engelsk B bakker op om bekendtgørelsens kompetencediskurs: Kernestoffet er 
bl.a. ”principper for tekstopbygning, kommunikationsformer og kommunikationsstrategier”70 (men 
også det helt fagfaglige som ”det engelske sprogs grammatik […] idiomatik, ordforråd og orddan-
nelse”71). Tværfaglighedsdiskursen understøttes i formuleringer som fx ”der skabes sammenhæng med 
skriftligt arbejde i andre fag”72. 

Læreplanen for historie A afspejler tydeligt, at der ikke er afsat elevtid til historie; under de faglige mål 
og kernestof er skriftlighed slet ikke nævnt. Dog nævnes det, at eleverne skal kunne ”formulere 
historiske problemstillinger […] indsamle og systematisere informationer [og] formidle historisk indsigt 
på forskellige måder og begrunde dem”73. Disse mål understøtter definitionen på den overfaglige 
skrivekompetence i bilag 4. Også den tværfaglige diskurs efterleves – om end kun i en enkelt sætning 
og igen uden at nævne skriftlighed: ”eleverne trænes i at arbejde med de faglige mål i forløb, der 
afvikles i samspil med andre fag”74. ”Det skriftlige arbejde”75 optræder én gang, og forpligtes her til at 
understøtte den faglige progression.  

                                                           
67 Stx-bekendtgørelsen, bilag 15, 2.1 
68 Stx-bekendtgørelsen, bilag 15, 4.3 
69 Stx-bekendtgørelsen, bilag 15, 3.2 
70 Stx-bekendtgørelsen, bilag 19, 2.2 
71 Stx-bekendtgørelsen, bilag 19, 2.2 
72 Stx-bekendtgørelsen, bilag 19, 3.2 
73 Stx-bekendtgørelsen, bilag 27, 2.1 
74 Stx-bekendtgørelsen, bilag 27, 3.4 
75 Stx-bekendtgørelsen, bilag 27, 3.1 
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I læreplanen for matematik B er det signifikant, at man ekspliciterer, at ”[d]er arbejdes bevidst med 
den mundtlige dimension”76. Skriftligheden indgår altså som et naturligt redskab: ”Løsning af opgaver 
foregår både i timerne og som hjemmearbejde”77, og ”eleverne afleverer jævnligt skriftlige besvarel-
ser”78, men som et redskab, der primært udgøres af matematikkens formel- og symbolsprog, og som 
primært skal være en fagfaglig ”støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer”79. 
Eleverne skal dog også skrive større skriftlige opgaver, hvor de skal dokumentere de faglige resultater 
og formulere konklusioner ”i et klart sprog”80, og de skal ”demonstrere viden om matematikkens 
udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling”81. Skriftlighedsdiskursen 
i læreplanen for matematik rummer således kun vage paralleller til bekendtgørelsens bilag 4, og det er 
i det hele taget i høj grad en (enkelt-)faglig skrivediskurs.  

Skriftlighedsdiskursen i læreplanen for samfundsfag A rummer klare paralleller dels til kompetencerne 
i bilag 4: Det vægtes, at eleverne kan formulere sig præcist, både skriftligt og mundtligt, at de kan 
”indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale herunder statistisk materiale 
[…], skelne mellem forskellige typer af argumenter […], formidle”82 og anvende ”fagets taksonomi og 
terminologi”83. Dels til den tværfaglige diskurs: ”progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i 
andre fag”84. Her er således tydelig opbakning til bekendtgørelsens kompetence- og tværfagligheds-
diskurs, dog naturligvis med et fagligt præg, hvor skriftligheden skal være et læringsredskab til at 
”understøtte opfyldelsen af de faglige mål”85. 

Der er således – på styredokumentniveau – en tydelig konsensus om kompetencetænkning og 
tværfaglighed i bekendtgørelsens og de enkelte fagbilags skriftlighedsdiskurs. Det er kun matematik, 
der fastholder en forholdsvist fagfaglig diskurs, mens historie – faget uden elevtid – ikke vægter 
skriftligheden, men dog de studieforberedende kompetencer fra bilag 4 og det tværfaglige islæt. 
Bekendtgørelsesdiskursens meget dikterende og hierarkiske præg afspejles ikke i fagbilagene. Disse 
konklusioner vil jeg vende tilbage til løbende i mine analyser og i opsamlingen og diskussionen af 
denne opgaves resultater. 

 

Analyser af casens empiri 

Med udgangspunkt i skrivekompetencehjulet har jeg i bilag 1 kategoriseret de af empiriens opgave-
stillinger, som har fungeret som afleveringsopgaver. Grunden, til at jeg fokuserer på afleverings-
opgavestillingerne, er, som nævnt i metodeafsnittet, at jeg kun her har den komplette samling fra alle 
                                                           
76 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 3.2 
77 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 3.2 
78 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 4.1 
79 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 3.2 
80 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 2.1 
81 Stx-bekendtgørelsen, bilag 36, 2.1 
82 Stx-bekendtgørelsen, bilag 49, 2.1 
83 Stx-bekendtgørelsen, bilag 49, 2.1 
84 Stx-bekendtgørelsen, bilag 49, 3.2 
85 Stx-bekendtgørelsen, bilag 49, 3.2 
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fem fag. Jeg har i bilag 1 med forbehold, men på baggrund af interviews og et ”repræsentativt” mate-
riale fra undervisningen sammenlignet tendensen i fagets opgavestillinger fra undervisningstid og 
hjemmearbejde med tendensen i afleveringsopgavestillingerne. Mange af opgavestillingerne har været 
vanskelige at placere i skrivekompetencehjulets kategorier, og jeg har derfor været nødt til at definere 
nogle principper for kategoriseringen:  

For det første kunne alle opgavestillinger placeres i kategori 3a, idet de primært eller sekundært har til 
formål at støtte den kognitive lagring og strukturering af faglig viden. Her har jeg imidlertid valgt kun at 
placere de opgaver, som har dette formål som det primære. Dvs. små øvelser, der helt fokuseret og 
isoleret giver anledning til at træne noget, man netop har lært, eller hvis formål det er at støtte ele-
vens arbejde med og tanker om et emne eller en ide. For det andet kunne man – idet det drejer sig om 
afleveringsopgavestillinger – argumentere for, at de alle hører hjemme i kategori 1: at kommunikere 
og præsentere. Her har jeg valgt kun at placere opgaver, der har anden modtager end læreren. For det 
tredje er mange af afleveringsopgavestillingerne sammensat af så mange delopgaver, at det ikke havde 
givet mening kun at lade dem optræde i én kategori. Jeg har derfor ladet alle opgaver optræde i alle de 
kategorier, de repræsenterer (dog med de to ovennævnte principper som undtagelser).  

Angående den procentuelle fordeling sidst i bilag 1 er det vigtigt at holde sig for øje, at den henviser 
udelukkende til, hvor mange opgavestillinger, der optræder i hver kategori. Der er altså ikke taget 
højde for vægtningen af de enkelte opgaver (anvendt elevtid). Således er opgaverne i fx kategori 3a 
typisk små øvelser, mens opgaverne i 3b og 5 generelt er mere omfangsrige. Vigtigt er det også at 
bemærke, at matematik, der er repræsenteret ved 19 (af de i alt 54 – mere end 1/3) positioner i 
kategoriseringen, vejer uforholdsmæssigt tungt i den samlede %-beregning. Og dog giver tallene – i og 
med de meget markante tendenser – et udsigelseskraftigt billede af fagenes skrivepraksis, hvad angår 
skrivekompetencer og -handlinger.  

Alle fem fag har et tydeligt fokus på kompetencerne i kategori 3b og 5. I 3b drejer det sig altså om 
opgaver, hvor eleverne træner kundskabsudvikling og refleksion, når de skal beskrive, fortælle om, 
organisere kundskab, undersøge, udforske, diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere og resonere 
(3b). Eleverne skal ”demonstrere, at de selv kan analysere og drage konklusioner” (O, ma), de skal 
”skelne mellem relevant og irrelevant” (T, en) og ”reflektere over dagens tekst” (C, hi). De skal 
”benytte det redegørende til analyse og fortolkning” (B, da), og de skal vide, ”at der er forskel på og 
gøre rede for og diskutere” (S, sa). I opgavestillingerne lyder typiske skriveordrer fx 

Matematik: ”Redegør for karakteristiske træk ved lineær, eksponentiel og potensvækst, samt for 
konstanternes betydning for de grafiske forløb.” ”Demonstrer hvorledes man opstiller og fortolker 
lineære, eksponentielle og potenssammenhænge […]” ”Redegør for, hvorledes de karakteristiske træk 
ved vækstmodellerne kan beskrives og analyseres.”  

Dansk: Skriveøvelse (i to etaper): første del ”Beskrivelse og redegørelse” og anden del ”fra beskrivelse 
til analyse og fortolkning”. Litterær artikel: ”Dit primære fokus er på analyse og fortolkning; sekundært 
med perspektivering til tema”.  

Samfundsfag: Opgave i tabelbehandling ”Redegørende niveau […] Diskuterende niveau […]” 
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Det fælles fokus fremgår tydeligt af kategoriseringerne i bilag 1, men ovenstående citater viser, at 
fagene i selve opgaveformuleringerne og benævnelser og vægtning af de enkelte skrivehandlinger er 
meget forskellige. I matematik betegnes det hele redegørende – om end man skal redegøre for 
hvorledes man fortolker og analyserer. I dansk er det redegørende lig beskrivende, og dette kun 
grundlaget for det egentlige fokus, nemlig analyse og fortolkning. I samfundsfag tillægges det 
redegørende igen en større vægtning, men skal dog danne grundlag for det diskuterende. Der er altså 
– trods en fælles vægtning af opgaverne i kategori 3b – stor forskel på, hvordan fagene benævner de 
enkelte skrivehandlinger, og hvordan de vægter dem. 

I kategori 5 drejer det sig om opgaver, hvor eleverne skal kunne vurdere, udtrykke meninger, 
argumentere, drøfte, tilråde og overtale (5): ”Jeg […] bad dem så om i kilden at finde steder, som 
underbyggede de argumenter, de havde […] Man skal kunne dokumentere det, man siger, i teksten” 
(C, hi). ”Jeg har lagt vægt på, at den stærkeste argumentation er altså, hvis man kan finde belæg for 
det i teksten” (B, da) – ”anvende teksten på tekstens præmisser” (T, en). I opgavestillingerne lyder 
opgaverne i kategori 5 fx 

Matematik: ”Passer det […]”, ”Påvis […]”, ”Gør rede for, at der med god tilnærmelse er tale om en 
potenssammenhæng […]”, ”Beskriv, hvilken information funktionen giver om udviklingen […]” 

Historie: ”Argumenter for din holdning. Henvis til steder i teksten for at underbygge dine argumenter.” 

Samfundsfag: ”Diskutér, hvilke af de tre integrationsformer […], som bedst beskriver den integration 
[…]” 

Semantikken i disse formuleringer dækker alle over vurdering, dokumentation og argumentation, men 
igen er der stor forskel på fagenes benævnelse af disse skrivehandlinger, og dermed stor forskel på 
vægtningen af de begreber, fagene bruger. Fx bruges i matematik igen betegnelserne ”Gør rede for” 
og ”Beskriv”, for det, som i historie og samfundsfag benævnes henholdsvis ”Argumenter” og 
”Diskuter”. 

Matematik og engelsk har desuden fokus på kompetencerne i 3a. Denne vægtning er forventelig for 
færdighedsfag, hvor teorien skal bundfælles med helt konkrete henholdsvis regneopgaver og 
grammatik-/ordforrådsopgaver (bl.a. retning af egne stile, indsætningsøvelser, oversættelser, 
omskrivningsøvelser, fejlfindingsopgaver, ordpuslespil, kryds og tværs, deklinationstest, kommente-
ringsøvelser, synonymøvelser). I opgavestillingerne fra den daglige undervisning i dansk er sådanne 
kundskabslagrende øvelser også rigt repræsenteret i form af syntaks- og kommateringsøvelser. I 
historie og engelsk er denne kategori ydermere repræsenteret af problemformuleringsøvelser, hvor 
skrivningens formål var at lære og at udforske ideer, og hvor eleverne gennem bl.a. hurtigskrivning 
skulle skrive sig frem til en problemformulering. At det således er to meget forskellige typer af 
opgaver, der lander i denne kategori, vil senere analyseparametre tage højde for. 

Samfundsfag og dansk har yderligere haft et underordnet fokus på det informerende (formidlende og 
præsenterende) i form af henholdsvis power point og oplægsmanuskript. Iøjnefaldende er det, at 
kategori 2, som handler om det identitetsdannende og selvrefleksionen, og kategori 4, som handler 
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om det at konstruere tekstverdener (fortælle, finde på, skabe, underholde, teoretisere), slet ikke er 
repræsenteret. I matematik skal eleverne flere gange opstille formler, men idet denne type opgaver 
’blot’ kræver, at eleverne bruger givne formler for at komme frem til løsningen, er der her ikke tale om 
en egentlig teoretisering, men om en undersøgelse, en forklaring eller blot en kundskabslagring. 

Sammenholder man denne fokusering på især kategori 3a, 3b og 5 med det, som lærerteamet på 
mødet den 3. feb. 2011 besluttede at arbejde sammen om at forberede eleverne på: dansk-
/historieopgaven86, er der tydelige tendenser. Lærerne er generelt – om end med udgangspunkt i 
indhold, terminologi og vægtning fra eget fag – gået ind i det, som på mødet blev kaldt ”Taksonomi – 
og i den forbindelse balance i opgaven” (3b) og i ”Citatteknik/henvisning” (i og med faglig dokumen-
tation og argumentation) (5). I engelsk er der – som i dansk og historie – blevet arbejdet frem mod 
”problemformulering” og ”fokusering” (3b), og i engelsk og dansk er der blevet støttet op om de 
formmæssige kompetencer og færdigheder: ”Disponering” (manuskriptøvelsen i dansk, 3b) ”afsnits-
opbygning” (personkarakteristikken i engelsk, 3b) og sproglig korrekthed (3a). Konklusionen må blive, 
at eleverne gennem et kontinuum af skrivehandlinger har haft mulighed for at tilegne sig vigtige 
tværfaglige kompetencer, men læringskonteksten har været fagfaglig – på både indholdsmæssigt, 
terminologisk og evalueringsmæssigt plan. 

 

Ovenstående iagttagelser bekræftes, når opgavestillingerne analyseres med teksttrekantens niveauer 
og begreber: Det er i empiriens samling af opgavestillinger kun tre typer, der vægter skrivesituationen. 
Det drejer sig om power point-præsentationerne i samfundsfag og manuskriptet i dansk, hvor eleverne 
skal være opmærksomme på, hvem de skriver til / fremlægger for og dermed hvordan de mest 
hensigtsmæssigt gør det på både indholds- og strukturniveau, sætnings-, ordvalgs- og retskrivnings-
niveau. Og det drejer sig om problemformuleringsøvelsen i engelsk, hvor tekstens formål ene og alene 
var privat – refleksion og læring – og hvor netop skrivesituationen gør samtlige underordnede 
tekstniveauer irrelevante. I alle opgaver er der naturligvis tale om et implicit fokus på skrive-
situationen: At eleverne skriver ind i et fag og ind i en fagdiskurs. Men i opgavestillingernes ordlyd 
forbliver dette fokus implicit, skrivesituationen tages for givet, og fokus starter i stedet typisk på 
indholds- og strukturniveau. 

I alle fem fag dominerer de opgavestillinger, der begynder på og vægter indholds- og strukturniveauet. 
I samfundsfagsopgaverne er indholdet temabaseret og strukturen er givet ved opgavestillingens 
spørgsmål87, i dansk er indholdet dikteret af tekstforlæg (analyseobjekter) og strukturen af en genre 
(beskrivelse, danskopgaven og litterær artikel88), og også i matematik, engelsk og historie er udgangs-
punktet for mange opgaver indholds- og strukturniveauet.  

                                                           
86 se mødereferat, bilag 5 
87 S, sa: “De skriver indledninger, og det skal de ikke i samfundsfag.” 
88 Jævnfør ovenstående forbehold definerer jeg ikke sådanne genrekrav som værende et fokus på skrivesituationen, 
idet eleverne følger en ”opskrift” – som citeret ovenfor er skrivehandlingerne givet, fx: analyse, fortolkning og 
sekundært perspektivering (man skal altså ikke selvstændigt reflektere over skrivesituationen, og over hvilke 
genrekrav den stiller, men først over en foruddefineret genres indholds- og strukturkrav). 
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Særligt for matematik, engelsk og i nogen grad historie er, at empirien fra disse fag også rummer 
opgaver, der først starter på sætningsniveau. For matematikken er det de rene regneopgaver, hvor 
sætningerne ganske vist er formelsprog, men hvor det er absolut nødvendigt at være bevidst om, at 
man befinder sig på et sætningsniveau. I engelsk er det oversættelsesøvelser (og de daglige 
grammatikøvelser), men i nogen grad også de helt tekstnære spørgsmål, hvor indholdet selvfølgelig er 
vigtigt, men hvor det selvstændige arbejde først begynder på sætningsniveauet. Dette gælder også for 
”Overblik”-øvelsen i historie.  

På ordvalgsniveauet starter mange af de daglige øvelser i engelsk (indsætningsøvelser, 
omskrivningsøvelser, øvelser i stilleje mv.), mens samfundsfag, matematik og historie stopper deres 
fokus her: S (sa): ”Jeg retter mest det faglige sprog – fagterminologien […] mere strukturen, jeg hæfter 
mig ved, end det er retstavning og syntaks.” O (ma): ”Det skal hænge sammen, og det skal være 
forståeligt.”  

Opgavestillingerne fra dansk og engelsk går helt ned på de mest lokale niveauer. Det afspejles primært 
i grammatikøvelserne fra den daglige undervisning, men også i lærernes rettepraksis: I engelsk 
genafleverer eleverne ”alle deres afleveringer ud fra sådan et kodesystem” (T, en), og dansklæreren 
”retter det hele – gennem hele opgaven, så det er røde streger og kommentarer, der hvor jeg synes, 
der skal kommentarer til” (B, da).  

Langt den overvejende del af elevernes skriftlige arbejde i de fem fag begynder altså på (og vægter) 
indholdsniveauet. Det gælder alle fem fag. Dog er vægtningen af indholdsniveauet mest udpræget i 
indholdsfagene samfundsfag og historie, som kun sporadisk (og i fagfagligt relevant omfang) tager sig 
af sætnings- og ordvalgsniveau. Matematik indtager en mellemposition – som er fagfagligt betinget, 
hvor der også er særlig vægt på sætningsniveauet (-s formelsprog), mens sprogfagene dansk og 
engelsk arbejder indgående også med de helt lokale niveauer i teksttrekanten. Signifikant er det 
desuden, at elevernes selvstændige arbejde i så ringe grad kræver refleksioner på det mest globale 
niveau: skrivesituationen – en fagdiskurs; de formmæssige krav dikteres, og kun ganske få opgaver 
kræver refleksioner om formål/modtager (funktion). Dette er et paradoks i forhold til tanken med Ny 
skriftlighed: 

 Filosofien er at jo bedre eleverne kan se mening med de faglige diskurser og deres 
 forskelligheder, jo bedre vil de kunne udvikle sig som kompetente skribenter både i 
 fagene og i de tværgående skriftlige opgaver, og jo bedre vil de kunne reflektere over 
 fagene som diskurser der indebærer forskellige former for vidensproduktion.89 

 

En formåls- og modtagerbevidsthed kan som nævnt ligge i at vide, om teksten er indadrettet eller 
udadrettet: Tænkeskrivning eller præsentationsskrivning. I empiriens systematiserede opgavestillinger 
er det kun problemformuleringsøvelsen i engelsk, der inkluderer tænkeskrivningen. Her er det kun den 
endelige problemformulering, der afleveres, den øvrige tekstproduktion i øvelsen er tænkeskrivning. 

                                                           
89 Krogh 2010, s 21 
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Alle øvrige opgavestillinger er som afleveringsopgaver i sagens natur præsentationsskrivning. Når jeg 
alligevel vælger at medtage denne sondring i mine analyse, har det flere grunde: Jævnfør denne 
opgaves afsnit om baggrund og positionering er det væsentligt at have øje for skrivning som et 
læringsredskab, af interviewene (og det indsamlede materiale fra den daglige undervisning) fremgår 
det, at lærerne inddrager skrivning af begge typer i undervisningen, og sondringen bliver ydermere 
interessant i forhold til næste analysekategori: stilladsering. 

I alle fem fag er der knyttet skriftlighed til det daglige arbejde med stoffet: I matematik er det primært 
regneopgaver, og generelt for fagene er det noter fra gruppe-/summearbejde (hovedsageligt ud fra 
arbejdsspørgsmål/regneopgaver), elevernes individuelle noter fra klasseundervisningen, tavlenoter og 
i engelsk og dansk også hurtigskrivninger:  

 Det der med at lære dem at skrive for at lære noget og ikke som et slutprodukt, når de 
 har læst alt, for så har de jo 15 millioner bolde i luften […] – hellere write and rewrite.[…] 
 Noterne i gruppearbejdet er vigtige, fordi de er nødt til at vælge at skrive noget – det de 
 vælger at skrive ned, det får en eller anden anden autoritet, og det er en god anledning til 
 at få slået ord op. […] De producerer fragmenter og […] de er nødt til at være mere 
 præcise i fx deres ordvalg.(T, en) 

Lærerne lægger vægt på tænkeskrivningen som en del af en de kommunikative kæder i den daglige 
undervisning – både processkrivning / skrivning under vejledning, skrivningen, der skal understøtte og 
fastholde det mundtlige, skrivningen, der skal koble teori og praksis, og i engelsk koblingen af 
grammatikarbejdet med tekstlæsningen: ”Den skriftlige dimension flyder sammen med den 
mundtlige” (T, en). 

 

Tænkeskrivningen og de kommunikative kæder leder direkte over i stilladsering; samtlige empiriens 
opgavestillinger er stilladseret i den daglige undervisning. Enten gennem en deduktiv tilgang, hvor 
teorien præsenteres på klassen med høj lærerstyring, hvorefter eleverne afprøver teorien på mindre 
opgaver (denne tilgang er repræsenteret i alle fem fag som en naturlig del af den faglige progression, 
men er i sin rene form typisk for fx matematik og grammatikarbejdet i dansk og engelsk). Eller gennem 
en induktiv tilgang, hvor stilladset udgøres af fx ekskursion, internethenvisninger og meget 
strukturerede spørgsmål (samfundsfagsopgaven om ”Integration af flygtninge i det danske samfund”), 
og hvor teorien kobles på efterfølgende.  

Der er også mange eksempler på processkrivning og skrivning under vejledning (fx projektopgaven 
(ma), tabelbehandlingen (sa), skriveøvelsen (da), genafleveringerne (en) osv. og ikke mindst naturligvis 
dansk-/historieopgaven). Sådanne rammer for skrivningen giver gode muligheder for en differentieret 
stilladsering, der kan ramme lige ned i zonen for nærmeste udvikling.  
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 Det har været helt vildt godt, at vi har haft de her skrivetimer 90[…] jeg har kunnet nå rundt 
 til dem alle sammen og så har jeg kunne sige til næste uge, skal du gøre sådan og sådan og 
 sådan, og send det lige til mig inden. Den der coaching – måske har den været medvirkende 
 til det – det er som om vi har været inde i en proces. Det her med nærheden – det tror jeg 
 faktisk er vigtig. Nogle år har jeg fløjet rundt mellem dem og har endt med at skrive deres 
 problemformuleringer, og det har jeg faktisk ikke gjort i år. (C, hi) 

 […]de her skrivetimer, fordi det gav mig virkelig indblik i, at det, som jeg efter tredive år 
 tror, er til at forstå, at … det er ikke så let, fx opgavestillingens formuleringer … så kan de 
 stille spørgsmål. (S, sa) 

I den daglige undervisning ligger stilladseringen også ofte i arbejdsformen, om end lærerne har meget 
forskellige holdninger til, hvad der bedst kvalificerer elevernes arbejde med stoffet: Gruppearbejde (hi, eng 
og sa), summesekvenser – dvs. to og to (hi, sa, eng., da) eller ”hvis du kunne få dem til at gøre det enkeltvis, 
så ville det være det bedste” (O, ma). I gruppearbejdet er der igen fordele: ”Jeg sørger for at dele de bedste 
elever ud og sørger for, at der er piger og drenge blandet i gruppen” (T, en) og ulemper: ”Så er der én, der 
kan, og resten følger bare efter” (O, ma).  

Lige så vel som der oftest ligger (mundtlig) klasseundervisning – tekst- eller teoriarbejde – forud for 
elevernes skriftlighed, ligger der oftest også en mundtlig opsamling (med tavlenotater) i plenum 
efterfølgende.  

 De kan godt lide gruppearbejde, og så er opsamlingen på klassen ikke slavisk, så kan jeg 
 godt finde på bare at stille et helt overordnet spørgsmål, som de så helst skal kunne fange og 
 gå fra det grundlæggende til det mere overordnede. (C, hi) 

Sådan bliver det skriftlige primært eller sekundært også en stilladsering og en kvalificering af elevernes 
mundtlighed jævnfør Hoel på denne opgaves side 13: ”Hvis klassen er tavs, så kan jeg også godt finde på 
lige at give dem […] en hurtigskrivning […]” (T, en). ”Sådan kommer der mest dialog på klassen.” (B, da). 
Skriftligheden kan også bruges til at stilladsere hjemmearbejdet, hvor læsevejlende spørgsmål kan 
kvalificere elevernes læsning (hi).  

Generelt fremgår det af både interviews og det indsamlede materiale, at det skriftlige arbejde stilladseres 
grundigt og ofte samtidig fungerer som en stilladsering af elevernes mundtlighed. I de kommunikative 
kæder kombineres således mundtlighed og skriftlighed, tænkeskrivning og præsentationsskrivning, 
dialogen med læreren og dialogen med klassekammeraterne, fagstoffet og opgavestillingerne. De påviste 
stilladseringsmetoder indikerer en didaktik, der hviler på et fortrinsvist socialkonstruktivistisk syn på læring 
– dialogen i par eller grupper med klassekammerater, på klassen eller under vejledning med læreren og den 
dermed følgende dialog med stoffet er vigtig for at konstruere erkendelse. Kun i matematik er der tydelig 
vægt på den individuelle læringstilgang, ”træning” (O, ma) som den mest kvalificerende disciplin og en 
stilladsering, der vidner om et mere mentalistisk91 syn på læring.  

 

                                                           
90 Alle fag har fået tildelt 2-3 lektioners elevtid med mødepligt. 
91 Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 136f 
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I stilladseringsbegrebet ligger som nævnt også faktorer som motivering, eksplicitering og didaktisering. 
Motiveringen kan ”komme fra at lave en eller anden sjov øvelse […] eller en film eller et konkurrence-
element” (T, en), og den kan ligge i en sekvensering, der tager hensyn til forskellige læringsstile i og 
med fx det visuelle eller den fysiske aktivitet (en). Motiveringen kan også ligge i didaktiseringen af 
faget; ekspliciteringen af fagets og opgavernes relevans. Set i det lys kan man undre sig over ovenstå-
ende analyse af tekstniveauerne. Netop teksttrekantens helt globale niveau, skrivesituationen, som 
stort set ikke inddrages i empiriens opgavestillinger, er jo et niveau, der kræver, at eleverne reflekterer 
over hele indhold-form-funktion-triaden. Af interviewene fremgår det dog, at lærerne i et vist omfang 
er bevidste om i den daglige undervisning at eksplicitere hele triaden i forhold til opgavestillingerne: 

I historie har C – om end primært inden for eget fag og rettet mod dansk-/historieopgaven – sørget for 
”at snakke om det her med, hvad vi laver og hvorfor vi gør det […] det her med at forklare og fortælle 
hvad det er for nogle metoder og hvordan vi så kan bruge dem på nogle andre ting” (C, hi). I samfunds-
fag har S ”nok gjort det mest der i opgaven om de offentlige sektorer” (S, sa) (svarende til de hidtidige 
analyser, se skrivekompetencehjulets kategori 1 og teksttrekantens globale niveau, som netop 
inddrager hele triaden). I dansk har B ”prøvet at eksplicitere, at hvis man bliver bedre til dansk, så 
bliver man bedre til alt det andet også. Både fordi man simpelthen ikke behøver så lang en redigerings-
fase, når alle de der ting er på plads, og fordi man bliver bedre til at formulere sig og argumentere” (B, 
da). I engelsk har T været meget konsekvent omkring ekspliciteringen af opgavernes mål: ”Fx: Det var 
for at lære at komme frem til et problem, og jeg fortalte dem også det der med, at man skrev sig frem 
til viden […] Nogle gange gør jeg det også bagefter: Hvorfor gav jeg jer den her øvelse? Jeg synes, de er 
mere motiverede, hvis de ved, hvad humlen er.” (T, en) T gør også meget ud af at eksplicitere fagets 
identitet kontrastivt i forhold til andre fag: ”Det der med at bryde koden og finde fagets diskurs, hvor 
biologi er anderledes, og kemi skal skrives på den måde, og matematik skal laves på den måde, og i 
engelsk, der gør vi altså sådan, og I skal edderhakme ikke have et referat med. Det der med at have 
knækket fagets kode – at vide hvad det er vi vil have med, det er bare så vigtigt”. (T, en)  

I engelsk og til dels dansk ekspliciteres hele triaden både ind i faget og ud ad faget. I historie eksplicite-
res triaden ind i faget og målrettet frem mod dansk-/historieopgaven og i samfundsfag kun ind i faget. 
I matematik fremgår det ikke af hverken materiale eller interview, at der ekspliciteres ind i faget eller 
ud af faget; da jeg spørger til, om O (ma) i sin undervisning har andre mål end de fagfaglige92 er svaret 
”Nej” (O, ma), og da jeg spørger direkte ind til de kompetencer, som O på det indledende møde havde 
ment, han kunne arbejde med i matematik: ”at dokumentere, at kunne henvise, argumentation, 
vurdering, taksonomi”93, er svaret: ”Tak skal du have, jeg kan ikke de ord. Jamen, det skal de jo kunne, 
men jeg bruger ikke de ord, det kunne jeg aldrig finde på.” (O, ma) 

Igen er det matematik, der tydeligt skiller sig ud, mens der i de andre fag – om end i meget forskelligt 
omfang – opstilles et stillads, der skal hjælpe eleverne til at reflektere over triaden som helhed og 
dermed kunne dekontekstualisere den viden og de kompetencer, som en bestemt øvelse fokuserer på. 
Denne motiveringens, ekspliciteringens og didaktiseringens stilladsering rækker i engelsk, dansk og i 

                                                           
92 Spørgsmål 3, interviewguide, bilag 2 
93 mødereferat, bilag 5 
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nogen grad historie ud ad faget, mens den i samfundsfag er fagintern, og altså fraværende i 
matematik.  

 

Som næste trin i min analyse har jeg – jævnfør teoriafsnittet – valgt at undersøge 
opgavestillingernes kompetenceniveauer med SOLO-taksonomiens kategorier. Helt generelt kan man 
sige, at en sådan analyse spejler analysen med skrivekompetencehjulets kategorier. Her kunne alle 
opgavestillinger placeres i kategori 3a eller 3b plus evt. 1 og/eller 5. Fordelingen i kategorierne 3a og 
3b svarer stort set til en fordeling på kompetenceniveauerne ensidigt struktureret / flersidigt 
struktureret henholdsvis relationelt.  

På det ensidigt strukturerede niveau drejer det sig om grammatik- og regneopgaver af typen: ”Færdig-
gør skemaet uden brug af hjælpemidler ved at tilføje verbalformerne i datid og kort tillægsform” 
(opgavestilling fra undervisningstiden, en), opløs sætningsstrukturen, så ledsætning og hovedsætning 
bliver til én helsætning” (opgavestilling fra undervisningstiden, da) eller ”Løs nedenstående ligninger” 
(opgave 1425, ma). 

På det flersidigt strukturerede niveau drejer det sig om fx oversættelsesopgaver, hvor en mangfoldig-
hed af faglige aspekter skal inddrages (en). Om skriveøvelsen om ”Beskrivelse og redegørelse” (første 
etape), hvor eleven skal være opmærksom på flere relevante aspekter, men altså ikke integrere dem i 
en større helhed (da). Om ”den rette linje m går gennem punkterne A(-4,2) og B(5,5). Bestem en lig-
ning for den rette linje 1, der går gennem C(3,-2) og som er parallel med m”, der også stiller krav om at 
kombinere en mangfoldighed af faglige, men isolerede aspekter (ma). Og om de tekstnære spørgsmål 
til ”Overblik”, hvor eleven kun inddrager de i teksten isolerede data (hi). 

På det relationelle niveau befinder sig alle opgaverne i samfundsfag, fordi de alle drejer sig om at 
inddrage relevante data og integrere disse i større sammenhænge, dog inden for den givne kontekst. I 
historie repræsenteres niveauet i bl.a. opgaven om ”Tobaksdreng i Vejle omkring 1880”94; opgave-
stillingens kompleksitet er igen præget af, at kapaciteten fordrer sammenhænge, men at konsistensen 
og lukningen forefindes inden for en given kontekst. Af samme grunde hører den litterære artikel i 
dansk og 2. delprøve om ”The American Dream” i engelsk hjemme i denne kategori. Også i matematik 
kræver mange opgavestillinger, at eleven viser forståelse af feltet ved at forskellige aspekter inddrages 
i en sammenhæng, som dog igen kun fordrer den givne kontekst; fx i årsprøven: ”Gør rede for, at der 
med god tilnærmelse er tale om en potenssammenhæng […]”. 

Når denne analyse på trods af de entydige overensstemmelser med kategoriseringerne i skrivekompe-
tencehjulet er interessant at have med, er det fordi, den kan vise, hvad opgaverne rent kognitivt (og 
ikke handlingsmæssigt) fordrer af eleverne. I kombination med analysen af teksttrekantens niveauer 
og stilladsering giver analysen her mulige forklaringer på, hvorfor S (sa) i samfundsfag stopper sin 

                                                           
94 ”Husker forfatteren mon rigtigt i forhold til, hvordan det var at arbejde som barn? Argumenter for din holdning. 
Hvilke andre årsager end at børn ikke skal have så meget i løn kan der være til at man foretrak dem som 
arbejdskraft?” 
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rettepraksis på ordvalgsniveau – det fordrede kompetenceniveau i samfundsfagsopgaverne er så højt, 
at den fokuserede retning danner et mere målrettet stillads, end en gennemretning på alle tekst-
niveauer havde gjort. Til gengæld kan evalueringen af engelsk- og danskopgaverne, der kun fordrer de 
strukturerede kompetenceniveauer koncentrere sig om de mindste detaljer på tekstens lokale plan. 
Denne sammenhæng mellem kompetenceniveauer, teksttrekant og stilladsering er langt fra konse-
kvent hos de 5 lærere. Især B (da) praktiserer samme retteprocedure uafhængig af opgavestillingens 
kompleksitet: gennemretning. En vigtig pointe i analysen af kompetenceniveauerne er desuden, at 
opgavestillingerne – og stilladseringen heraf – kun kan give eleverne mulighed for at nå et bestemt 
niveau. Om eleven i sin besvarelse når dette niveau, er en helt anden sag. Denne pointe afspejles i C’s 
(hi) bedømmelsesskabelon, hvor historieopgavens (altså elevens egen problemformulerings) 
sværhedsgrad bedømmes (meget svær, svær, normal, nem, for nem), hvorefter selve besvarelsen 
(produktet) bedømmes.  

 

Væsentlige faktorer i analysen af et fags skriftlighed i forhold til, hvordan det bidrager til Ny skriftlig-
hed er G-faktoren og F-faktoren. Jeg vil derfor lade analysen af G-faktoren og F-faktoren virke 
opsummerende på analyseafsnittet og konkluderende i forhold til dels lærernes intentioner med 
samarbejdet jævnfør mødereferater og googledokument og dels styredokumenternes skrivediskurser.  

Det fremgår klart af både opgavestillinger og interviews, at den analyserede skriftlighed i empiriens 
fem fag har et tydeligt og naturligt fokus på F-faktoren. Dette er i fuld overensstemmelse med styre-
dokumenternes skriftlighedsdiskurs og målet om, at ”Det skriftlige arbejde skal anvendes til at sikre 
kvaliteten af den enkelte elevs uddannelse i forhold til målene for såvel uddannelsen som helhed som 
for de enkelte fag”95. Men hvad med ”uddannelsen som helhed”, med studiekompetencen i bilag 4 og 
den såkaldte G-faktor? På klasseteamets møde den 3. februar 2011 fremsatte dansk-/historielærerne 
en liste over de aspekter i opgaveskrivningen, som eleverne plejer at have svært ved, og som lærerne 
derfor gerne ville have, at eleverne kunne arbejde med i flere fag. Her har jeg kombineret denne liste 
med de ekspliciterede kompetencer i bilag 4:  

• Info- og materialesøgning (herunder kildevurdering): da, hi, sa 
• Opbygning (genrebevidsthed): da, hi 
• Indholdsfortegnelse: da, hi 
• Afsnitsinddeling: da, eng,  
• Litteraturliste: da, hi 
• Problemformulering og fokusering: da, eng, hi 
• Litterær teknik / historisk metode: da, eng, hi 
• Citatteknik / henvisning (dokumentation / argumentation): da, eng, hi, ma, sa 
• Konklusion: da, hi, sa 
• Taksonomi / balance og disponering i opgaven: da, eng, hi, ma, sa 
• Sproglig korrekthed: da, eng  

                                                           
95 Stx-bekendtgørelsen, § 91 
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• præsentation (herunder modtager-afsender-bevidsthed): da, sa, hi 

Angivelsen af fag ud for hvert punkt svarer til de aspekter og kompetencer, som de enkelte faglærere 
på mødet mente, at de i deres fag kunne være med til at kvalificere eleverne til. Der er altså her tale 
om intentioner, som jeg nu kort fag for fag vil konkludere på i forhold til den praksis, som de hidtidige 
analyser har belyst. 

I historie er der et tydeligt fokus på G-faktorer: Det drejer sig om opgaverelaterede kompetencer, 
knyttet til opbygning og genrebevidsthed, opgavens formalia, og problemformulering, fokusering og 
konklusion. Men også om det helt almene som dokumentation: ”at kunne vise, hvor man har sin viden 
fra” (C, hi), taksonomi: ”jo flere prikker, man forbinder, jo højere er taksonomien” (C, hi) og 
kildesøgning og -vurdering: ”det at forholde sig kritisk” (C, hi). Desuden fremgår det som vist af både 
interview og opgavestillinger, at bevidstheden om historisk metode vægtes. Endelig fremgår det af C’s 
(hi) bedømmelsesskabelon, at også opgavens sprog vurderes, men et egentligt arbejde med sproglig 
korrekthed og præsentation i historie fremgår ikke af empiriens materialer. Disse observationer og 
analyseresultater er helt i overensstemmelse med historie-læreplanens skriftlighedsdiskurs, hvor det 
ikke er selve den konkrete skriftlighed og de lokale tekstniveauer, men de mere almene studiekompe-
tencer og de højere, kvalitative kompetenceniveauer, der vægtes. 

I dansk bekræfter B’s (da) ovenstående intentioner den udprægede kompetence- og tværfagligheds-
diskurs, som blev tydelig i analysen af skriftlighedsdiskursen i læreplanen for dansk A. Empiriens 
materiale viser, at der i dansk har været fokus på mange G-faktorer: De opgaverelaterede kompe-
tencer svarende til historie. Dernæst de helt overordnede studiekompetencer (analyserne har bl.a. 
identificeret: taksonomien, dokumentation og argumentation, citatteknik og præsentation, og i inter-
viewet refererer B (da) ydermere til øvelser ang. kildevurdering og litteratursøgning, og i googledoku-
mentet har B (da) noteret et fokus på metode: ”Anvende forskellige analyse- og beskrivelses-
modeller”). Endelig fremgår det også tydeligt af analyserne, at B (da) i dansk har arbejdet med den 
sproglige korrekthed på alle niveauer i teksttrekanten, gennem forskellige kompetencetyper og på 
flere kompetenceniveauer.  

I samfundsfag har S (sa) – i overensstemmelse med læreplanen – fokuseret på en bred vifte af G-
faktorer. G-faktorerne i samfundsfag er naturligt nok mindre opgaverelaterede end i historie og dansk, 
men i høj grad rettet mod de almene studiekompetencer: Analyserne har vist fokus på præsentation, 
på dokumentation og argumentation og på taksonomi, og de har vist et udpræget fokus på det 
relationelle kompetenceniveau. Rent skriftsprogligt var der fokus på de globale tekstniveauer, men 
med fagfagligt fokus også på sproglig præcision helt ned på ordvalgsniveau. Derudover vidner 
googledokumentet (bilag 7) om fokus på informationssøgning, konklusion (fokusering og 
sammenfatning) og genrebevidsthed (god struktur i en rapport). 

Også undervisningen i engelsk bidrager til mange G-faktorer. T (en) er meget eksplicit omkring sin 
kompetence- og tværfaglighedsdiskurs, og hun er gået længere ind i samarbejdet omkring elevernes 
almene skrivekompetencer og dansk-/historieopgaven, end styredokumenterne forlanger af hende. Af 
analyserne fremgår det, at eleverne i engelsk har arbejdet målrettet med at tænke problemorienteret, 



Signe Mølby Pors Leipold, masterafhandling, MIG 4. semester, juli 2011 
Tværfagligt samarbejde om almene skrivekompetencer 

32 

 

at de har trænet litterær teknik, dokumentation og argumentation og taksonomi, og at de har arbejdet 
på alle niveauer i teksttrekanten. Af googledokumentet fremgår det endvidere, at T (en) har haft fokus 
på struktur (mindmap og disposition) og har ekspliciteret ”skrivning som tænkningens redskab”. 
Delanalyserne viser en generel bredde (kompetencetype og -niveau, skriveformål, tekstniveau og 
stilladsering) i engelskundervisningens praksis.  

I matematik er det – i overensstemmelse med læreplanens skriftlighedsdiskurs – meget begrænset, 
hvilke G-faktorer, der kan påvises. Der er tale om genrebevidsthed, om dokumentation og argumen-
tation og om taksonomisk bevidsthed, men det forbliver fagfagligt. Det er matematikkens genrer, det 
er fagfaglig argumentation endda på fagfagligt symbolsprog, og heller ikke i taksonomien er det nemt 
at identificere den tværfaglige overførselsværdi. Den er der! – hvilket ses af kompetencetype- og 
kompetenceniveauanalysen – men det ses også tydeligt i analysen af stilladseringen, at der ikke 
fokuseres på denne overførselsværdi. Analysen har tydeligt vist, at der i matematikundervisningen ikke 
er mål om at bidrage til elevernes almene skrivekompetencer. Det gælder både analysen af opgave-
stillingerne og af interviewet (andre mål end de fagfaglige: ”Nej” (O, ma)), og googledokumentet viser 
samme tendens, idet matematiklæreren ikke én gang i løbet af semestret har udfyldt skemaet.  

Analysen viser således, at skriftlighedens praksis i store træk afspejler styredokumenternes 
skriftlighedsdiskurs, når det drejer sig om kompetencediskursen. Heri ligger naturligvis også 
tværfaglighedsdiskursen, men denne implicitte tværfaglighed er ikke nødvendigvis nok. Lærerne er 
meget enige om, at eleverne ikke selv ser denne sammenhæng og dermed overførselsværdien: ”Jeg 
tror ikke, at de [eleverne] tænker det, men jeg tror helt sikkert at det hjælper, at vi henleder 
opmærksomheden på det”. (T, en) ”De tænker det kun som sådan nogle afsluttede forløb. […] Vi er 
også selv for dårlige til at samarbejde” (C, hi). Heller ikke hverken O (ma), S (sa) eller B (da) mærker, at 
eleverne er bevidste om at anvende noget fra andre fag i deres fag.  

Konkluderende kan man altså ud fra analyserne identificere mange G-faktorer og en udpræget 
kompetencediskurs i dansk-, engelsk-, samfunds- og historiefagets skrivepraksis, kun matematik har en 
udpræget fagfaglig skriftlighedsdiskurs. Lærernes betænkeligheder i forhold til, hvorvidt eleverne 
erkender disse G-faktorer som sådanne, og hvorvidt kompetencediskursen i empiriens praksis 
understøttes af tværfaglighedsdiskursen, har ikke været et primært ærinde i denne analyse96. Jeg vil 
imidlertid inddrage disse overvejelser i det følgende afsnit, hvor elevernes evaluering af deres egne 
almene skrivekompetencer skal danne udgangspunkt for en diskussion af denne opgaves case og 
analyse set i lyset af de faktorer, der dannede baggrund for min undersøgelse.  

 

  

                                                           
96 Det er dog en del af didaktiserings- og motiveringsaspektet i stilladseringsanalysen. 
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Diskussion 

 

Vygotsky viser med sin teori om den kognitive udviklings tilknytning til begrebsdannelse, at det kogni-
tive niveau og evnen til at dekontekstualisere begreber hænger sammen. Det er denne dekontekstua-
liseringsproces undervisningen skal understøtte, og her er det en af Vygotskys pointer, at skriftsproget 
rummer et naturligt iboende potentiale i forhold til at stimulere denne dekontekstualisering, idet 
skriftsproget i sig selv er dekontekstualiseret. Netop denne evne til at dekontekstualisere og gen-
kontekstualisere er et af målene i Ny skriftlighed og dennes elevvinkel og kompetencediskurs. En 
elevvinkel og en kompetencediskurs, der er betinget af de krydspres, som fordrer, at flere lærer mere, 
og at dette ”mere” har en vidensøkonomisk relevans. Vi har altså en stor og bred gruppe senmoderne 
unge, af hvem vi kræver, at de skal tilegne sig metaniveauer i tænkningen, og af hvem vi kræver et 
samfundsmæssigt udbytte. Det er samtidig en gruppe unge, som skal definere sig selv, og som derfor 
også stiller krav – krav om personlig relevans. 

På baggrund af disse mål og sådanne krav er det interessant at se, hvordan eleverne evaluerer 
lærernes bestræbelser på, at eleverne gennem undervisningen skulle have mulighed for at tilegne sig 
bestemte almene skrivekompetencer – G-faktorer. I spørgeskemaet (bilag 3) har jeg spurgt, om og 
hvordan eleverne har oplevet det tværfaglige samarbejde om de almene skrivekompetencer. Jeg har 
desuden på baggrund af mødereferatet97 og bekendtgørelsens bilag 4 foruddefineret, hvilke 
skrivekompetencer det kunne dreje sig om.  

Optællingen i denne opgaves bilag 4 viser, at eleverne generelt har følt sig nogenlunde – men ikke godt 
– klædt på til at skrive dansk-/historieopgave (kun 17 % tenderer til uenighed i spørgsmål 2). I 
elevinterviewene bekræftes dette: ”Sådan lidt både og” (S). L ”savnede vejledning”, og N ”kunne godt 
have tænkt [s]ig at have set en opgave fra et tidligere år”. Kun relativt få af eleverne er ifølge 
spørgeskemaets spørgsmål 3 enige i udsagnet om at have brugt kompetencer fra forskellige fag (39 % 
er uenige, 35 % krydser neutralt af midt mellem enig og uenig, mens kun 26 % er enige). Her giver 
interviewene et andet billede98: I begge interviewgrupper er der enighed om, at de har brugt noget fra 
engelsk i deres opgaver: ”Hun lavede sådan en skriveøvelse.” (N) ”Det hjalp helt klart noget.” (E) ”Og så 
har jeg brugt noget citatteknik, som hun også har lavet.” (N) Også dansk og historie har ifølge eleverne 
bidraget til opgaverne, mens der er bred enighed om, at ”så tror jeg ikke rigtig, at der er andre” (E).  

I spørgsmål 4 spørger jeg, hvorvidt det har været tydeligt, at lærerne i flere fag har bidraget til at klæde 
eleverne på til dansk-/historieopgaven, og her svarer 43 % positivt, mens kun 21 % svarer negativt (og 

                                                           
97 Bilag 5 
98 Ved sådanne variationer i svar kan det være væsentligt at overveje konteksten: at interviewet er en social praksis og 
”ikke må betragtes som en neutral teknik til at opnå upåvirkede svar” (Brinkmann og Tanggard 2010, s 30). Dog virker 
det også i spørgeskemaundersøgelsen, som om eleverne skriver sig ind på emnet og først i løbet af udfyldelsen helt 
forstår, hvad der bliver spurgt til: Således svarer de relativt negativ i spørgsmål 3, mens de i spørgsmål 6 mener at 
have brugt kompetencer fra fx dansk (100 %), historie (83 %) og engelsk (57 %). 
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35 % neutralt). Ifølge interviewgrupperne er det især engelsk, der har ekspliciteret overførselsværdien 
i undervisningen: ”Ja – i engelsk, jeg synes, hun har været god til …” (L) ”at sige, hvad vi har kunnet 
føre videre.” (S) ”Hvordan man stiller tingene op, problemformulering – hun har lavet så mange gode 
eksempler.” (L) ”Det synes jeg også” (S). Generelt om dansk, historie og engelsk siger E, at ”lærerne er 
gode til lige at få sagt, at det her det skal I lægge mærke til, for det kan hjælpe jer med det og det, og 
det her, det er vigtig, og sårn.” I samfundsfag og matematik har de interviewede elever ikke oplevet 
nogen overførselsværdi: ”Nej, overhovedet ikke det, der ligner”, siger N om matematik. Dette billede 
bekræftes af spørgeskemaets spørgsmål 6. Her spørger jeg helt konkret, i hvilke(-t) af de fem fag, de 
havde lært noget, de kunne bruge i opgaveskrivningen, og her bekræfter eleverne at have brugt noget 
fra dansk (100 %), historie (83 %), engelsk (57 %) og samfundsfag (35 %). Én elev (dvs. 4 %) krydser 
også af ved matematik.  

I spørgsmål 7, hvor jeg spørger til foruddefinerede delkompetencer stemmer mange af svarene 
overens med, hvad empirianalysen viste: Fx krydser henholdsvis 91 % og 96 % af ved afsnitsopbygning 
og problemformulering svarende til netop det, interviewgrupperne identificerer som noget de har 
brugt (fra engelsk). Til gengæld kan man undre sig over, at kun 70 % mener at have brugt citatteknik og 
dokumentation, 61 % har tænkt på taksonomien, 65 % på opgavens formalia og kun 52 % på sproglig 
korrekthed. Elevinterviewene bekræfter disse tendenser, men giver måske også noget af svaret på, 
hvad der er gået galt: 

 Det [taksonomi] vil jeg sige var i historie (M). Nej, jeg synes slet ikke, jeg ved, hvad det er 
 (L). Det siger mig heller ikke rigtig noget (S). Jo, det vurderende, det redegørende, det 
 analyserende (M). Nåh … (L). Jo, det viste hun os i historie (S). Og lidt i engelsk (L). Nej, 
 det er vist mest historie – det er vist sådan noget historielærere godt kan li (M). 

Dialogen viser, at eleverne er usikre på, både hvad taksonomi er, og hvor begrebet hører hjemme. Ser 
man på lærernes intentioner og mine analyser af deres praksis, burde eleverne have tilegnet sig takso-
nomibegrebet og dets dekontekstualiserede betydning. Men nærlæser man lærerinterviewene bliver 
det tydeligt, at kun kompetencediskursen og ikke tværfaglighedsdiskursen har været ekspliciteret i 
undervisningen. C (hi) siger om taksonomi i historie, at hun har tegnet ”den der tegning med prikker, 
og jo flere prikker man forbinder, jo højere er taksonomien.” B (da) ekspliciterer i sin skriveøvelse de 
taksonomiske niveauer, idet eleverne skal ”kunne benytte det redegørende til analyse og fortolkning”. 
S (sa) arbejder med begreberne: ”beskrivende/redegørende, analyserende og vurderende/diskute-
rende”, når han taler om taksonomi. Og T (en) ”har tegnet trekanten”. O i matematik ”bruger slet ikke 
de ord, det kunne jeg aldrig finde på”. Der er på tværs af fagene ikke et fælles sprog om begrebet 
taksonomi, og set i lyset af Vygotskys teorier om begrebsdannelse og kognitiv udvikling har stilladse-
ringen altså ikke fungeret her. Eleverne har enten slet ikke kunnet tilegne sig begrebet, nogle har 
kunnet tilegne sig begrebet som et kontekstbundet begreb, og min empiri viser ingen entydige 
eksempler på elever, der har tilegnet sig taksonomibegrebet i dekontekstualiseret form. Om en fælles 
taksonomidiskurs – et fælles begrebsapparat om taksonomi – på tværs af fagene havde ramt ind i flere 
elevers nærmeste zone for udvikling, siger denne opgaves empiri ikke noget om, men Vygotskys syn på 
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begrebsdannelse og dennes tilknytning til sproget og det sociale i undervisningen kunne indikere en 
sådan mulighed. 

At kun 52 % mener at have brugt viden om sproglig korrekthed, kan måske forklares med det forhold, 
som analysen af kompetenceniveauerne peger på: at eleverne på de højeste kompetenceniveauer ikke 
også kan koncentrere sig om de helt lokale tekstniveauer. Også kravet om dekontekstualisering kan 
spille ind her; fordi konsekvensen er ”at skrivning i nye genrer og fagsammenhænge oftest i første om-
gang afsætter regredierende og begrænset skrivning”99. Endelig kan det manglende fokus på sproglig 
korrekthed – hvilket næste punkt kunne pege på – også handle om et spørgsmål om prioritering fra 
elevernes side. 

Som det fremgår af opstillingen under spørgsmål 10 definerer eleverne ”det sværeste” meget forskel-
ligt. Alt lige fra ”emnevalg” og ”problemformulering” til ”at stille det rigtigt op” og ”at holde styr på 
kilder og oplysninger” nævnes, men helt signifikant for disse kommentarer er det, at otte elever (35 %) 
definerer de helt personlige studiekompetencer ”at komme i gang”, ”motivation” eller ”at disponere 
tiden” som det sværeste.  Dette billede bekræftes i interviewgrupperne, hvor halvdelen af eleverne 
havde haft svært ved ”at disponere tiden, fordi jeg ikke kunne tage mig sammen.” (M): 

 Ens arbejdsindsats den stiger, fordi først på ugen, der tænker man, åh, jeg holdt lige 
 klassefest i går, så sover jeg lige længe og så vasker jeg gulv resten af dagen. Og så i 
 weekenden, der får man sgu heller ikke lige lavet noget, fordi det er jo ikke skrivedage, og 
 så skal man jo ikke lave noget […] og så er det eftermiddag, og der ville man jo normalt 
 have fri fra skole, og så gider man jo heller ikke rigtig lave noget der, og så ender det jo 
 med, at man sidder torsdag aften, selvom det så egentlig er ens fødselsdag. (E) 

Der er blandt eleverne konsensus om, at en skriveuge i 1. g, er en uge, hvor man kan tage ekstra vagter 
på arbejdet. Der er åbenlyst meget, der synes mere relevant for eleverne, jævnfør stilladseringsbegre-
bets motivations- og didaktiseringsaspekter. Dette relevanskrav afspejles også i elevernes evaluering 
af, hvad de i undervisning har fået mest ud af: S udtrykker tre gange i løbet interviewet at have 
manglet ”generel information”. S efterlyser materiale om de formelle krav mv.: ”Det synes jeg nok ikke 
helt, vi fik – eller det fik vi ikke”. Om end de alle – også S – havde fået B’s (da) opslagsfolder om 
”Skriftlig vejledning til danskopgaven i 1. g”. Også N og E giver tydeligt udtryk for ikke at have anvendt 
den generelle information, men ”kun hans mundtlige instruktioner – dem fra vejledningstimen.” (N) 
”Ja, dem brugte jeg også” (E). Dette viser, at der i den helt personlige relevans ligger en vigtig 
motivering.  

Analysen af motiveringsaspektet i stilladseringen viste, at engelsk var det fag, der havde klarest 
didaktisk fokus på motiveringen. Når elevevalueringen så entydigt identificerer engelsk som værende 
det fag, der – udover selve opgavefagene dansk og historie – har bidraget mest til deres 
opgaveskrivning, kan det således have noget med motiveringen at gøre: At eleverne i engelsk 
simpelthen har været motiverede for at tilegne sig almene skrivekompetencer, at motiveringen har 
åbnet ind i nærmeste zone for udvikling. 
                                                           
99 Krogh 2003, s 260 
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Diskuterer man således denne case og caseanalyse i lyset af elevernes udbytte og deres evaluering 
fremgår det, at nogle bestræbelser er lykkes; eleverne er – i et vist omfang – bevidste om at kunne og 
skulle overføre viden og kompetencer fra fag til fag. I forbindelse med dansk-/historieopgaven har 
eleverne været i stand til at overføre viden og kompetencer først og fremmest fra og til opgavefagene 
dansk og historie og engelsk. Dansk- og historielærerne (B (da) og C (hi)) er også enige om, at nogle 
bestræbelser er lykkes: ”Det formmæssige ser smukt ud” (C, hi) og ”Det sproglige, opbygningen, det 
problemorienterede, citaterne – det har de klaret godt” (B, da). Generelt siger C (hi), at ”De [Eleverne] 
er blevet mere bevidste, fordi jeg også selv er blevet mere bevidst om at gøre det tydeligt.” B (da) og C 
(hi) er således enige om, at eksplicitering og kompetencediskursen hjælper eleverne, men de er også 
enige om ikke at tillægge tværfagligheden æren for de observerede fremskridt: Da jeg spørger, om de 
har kunnet mærke, at eleverne også i andre fag har arbejdet med de almene og de opgavemålrettede 
skrivekompetencer, er svaret ”Nej, det synes jeg egentlig ikke. Havde de det?” (C, hi) og ”Det kan være, 
at de bruger noget fra andre fag, men det har jeg ikke lige kunnet mærke – jeg tager gerne æren for 
det hele” (B, da). 

Desuden har ovenstående analyse af elevsvarene vist, at – og delvist forklaret hvorfor – eleverne ikke 
har tilegnet sig taksonomibegrebet som videnskabeligt, dekontekstualiseret begreb. At motiveringen 
er vigtig, og at både elever og lærere mener at have gavn af den didaktiserende eksplicitering i under-
visningen. Endvidere viser analysen, at eleverne stort set kun har mærket tværfaglighedsdiskursen i 
engelsk (og naturligvis i dansk og historie pga. opgavefællesskabet), og analysen eksemplificerer yder-
mere den regredierende skrivning, som ofte vil være en følge af nye genrer og nye sammenhænge.  

 

Det er også absolut relevant at diskutere denne case i forhold til lærersamarbejde100. Her er det fx 
interessant at drage paralleller til Øgreid og Hertzbergs caseanalyse om ”Argumentation in and Across 
Disciplines – Two Norwegian Cases”. Her er baggrunden det norske Kunskapsløfte og de grunnleggen-
de færdigheder, hvor alle lærere – svarende til den danske Ny Skriftlighed – har ansvar for elevernes 
skriftlighed, og hvor skeptisismen er stor, fordi ”Teachers of History, Sociology, Chemistry or Sports do 
not regard themselves as writing teachers”101. Lærernes ”ambition was to arrive at som common 
principles that could be taught to all students”102, men samarbejdet er vanskeligt, bl.a. fordi lærerne 
har forskellige mål, grundlæggende forskellige fagdiskurser, og de er ikke gode til at eksplicitere dem 
”neither between the two of them nor to the students”103. Øgreid og Herzberg anbefaler i deres 
konklusion bl.a. eksplicitet i forklaringer og mål og omfattende og hierarkisk planlægning.  

Tilsvarende konklusioner finder man i den danske forskningsrapport ”Udviklingsprojekter som 
læringsrum. Potentialer og barrierer for skoleudvikling i det almene gymnasium”104, hvor bl.a.  

                                                           
100 Der er her kun tale om en kort ekskurs, da samarbejdsteori/-praksis ikke er fokus i denne opgave.  
101 Øgreid og Hertzberg 2009, s 452 
102 Øgreid og Hertzberg 2009, s 454 
103 Øgreid og Hertzberg 2009, s 456 
104 Dolin m. fl. i Gymnasiepædagogik nr. 54, SDU 2005, ref. i Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 502f 
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• forskellige opfattelser af lærerrollen (en udviklingsdiskurs vs. en faglighedsdiskurs) 
• manglende vilje til selvledelse og til at have ledelsesbeføjelser i forhold til kolleger 

identificeres som barrierer for teamarbejde, og hvor det bl.a. anbefales, at have 

• klare ledelsesudspil mht. mål og visioner i pædagogiktermer 
• klare resultatmål for team 
• opbygning af et pædagogisk/didaktisk begrebsapparat uafhængigt af fag 

Sådanne konklusioner og anbefalinger giver et nyt perspektiv og en ny forklaringsramme i forhold til 
denne opgaves case og caseanalysen; analysen har tydeligt vist forskellige opfattelser af lærerrollen, 
hvor netop udviklingsdiskursen indebærende bl.a. tværfaglighedsdiskursen har stået over for en 
fagligehedsdiskurs. Den manglende vilje til selvledelse fremgår af mødereferaterne (bilag 5 og 6), hvor 
diskursen tydeligt markerer en flad samarbejdsstruktur: ”De enkelte faglærere bød ind med […]”, ”Her 
blev vi på første møde (20.1.11) enige om, at en realistisk målsætning for den enkelte lærer kunne 
være, …”, ”På mødet blev besluttet” og ”Vi kan evt. følge med i google-dokumentet …”. Modaliteten 
og transitiviteten i ordvalg som de enkelte faglærere, enige om, realistisk målsætning, evt., og i brugen 
af konjunktiv indikerer en lav affinitet og altså manglende vilje til at have ledelsesbeføjelser i forhold til 
kolleger. Analyserne har i overensstemmelse med ovenstående anbefalinger peget på klarhed og 
ekplicitet samt på et fællesfagligt begrebsapparat som faktorer, der kunne have gavnet samarbejdet 
om elevernes almene skrivekompetencer.  

 

Diskursanalysen af styredokumenterne pegede på endnu en vigtig faktor i diskussionen af denne 
case: Bekendtgørelsesdiskursens hierarkiske præg, som var helt fraværende i fagbilagene. Peter Henrik 
Raae peger i sin artikel ”Gymnasiet som organisation”105 på, at lærerne står i et krydspres mellem at 
være fagprofessionel og være gymnasiemedarbejder. Gymnasiets traditionelt meget flade 
organisationsstruktur, hvor lærerne kunne identificere sig med sine fag mere end med sin rolle som 
medarbejder, har forandret sig – ”i hvert fald på det formelle niveau”106. Det er det vi ser i 
styredokumenterne: Fagbilagene holder i høj grad fast i den flade struktur, lærerne kan definere sig 
som fagprofessionelle. Dette står i konflikt med bekendtgørelsesdiskursen, og det er denne konflikt – 
dette krydspres, der også gør sig gældende i nærværende case. Krydspresset mellem at være faglig 
suveræn og være en virksomhedsmedarbejder. 

 

Endelig kan man diskutere det manglende fokus på ”Skrivande i fågelperspektiv”107. Den metareflek-
terende, selvvurderende skrivning, fx i form af portfolioskrivningen, er helt fraværende i empirien. 
Dette metaniveau, som skulle have været kategoriseret under skrivekompetencehjulets kategori 2, 
hvor eleverne får mulighed for at reflektere over og evaluere egen skriveudvikling og læreproces, 
                                                           
105 Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 469ff 
106 Raae i Damberg, Dolin og Ingerslev 2006, s 481 
107 Liberg i Lorentzen 2008, s. 58f 
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vægtes ikke af lærerne i denne case.  Netop en sådan skrivning i fugleperspektiv kunne danne ramme 
om elevernes refleksioner over (overførsels-)værdierne i deres egen skriftlighed. Den kunne indgå som 
redskab, når ”Der skal ekspliciteres flere sammenhænge både inden for og i mellem fagene” (T, en). 
Krogh og Juul Jensens bog om ”Portfolioevaluering og portfoliodidaktik” peger på, at portfolioskrivning 
i nærværende case kunne have haft en essentiel betydning; portfolioskrivningen kunne have ydet 
eleverne støtte i flere af de aspekter, hvor analysen påviser problemer: Det stilladserende, det 
didaktiserende, motiverende og triaden af form, indhold og funktion, den personlige relevans, 
metaaspektet i kompetenceniveauerne og en legalisering både ind i og ud ad faget: 

 Portfolioevaluering og portfoliodidaktik kan, som det fremgår, skabe eminente rammer 
 for stilladsering af læreprocesser og for didaktisering af faglighed. Heri ligger både et 
 demokratisk perspektiv og et potentiale for at udvikle faglighedsformer der taler ind i 
 moderne vidensøkonomier.108 

 

  

                                                           
108 Krogh og Jensen 2008, s 76 
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Konklusion 

 

Analyserne viser, at det tværfaglige samarbejde i denne case potentielt rummer et stort bidrag til 
udviklingen af elevernes almene skrive- og studiekompetencer. Det gælder samarbejde om skrive-
handlinger og -formål, kompetencer på forskellige niveauer af tekstproduktionen, skriftlighed på 
forskellige kompetenceniveauer og Stx-bekendtgørelsens helt konkrete bud på G-faktorer i bilag 4. Af 
de fem analyserede fag er det kun matematik, der ikke umiddelbart har så nemt, ved at bidrage. Dog 
viser analyserne af skrivehandlinger, -formål og kompetenceniveauer, at også matematik potentielt 
rummer væsentlige bidrag, men at disse bidrag skal stilladseres grundigt og understøttes af en 
tværfaglighedsdiskurs, for at potentialet ikke skal gå tabt.  

Undersøgelsen viser også, at lærerne – bortset fra matematiklæreren – har tværfaglige/almene 
kompetencemål med deres undervisning og har viljen til at samarbejde om elevernes almene skrive-
kompetencer. Det bliver i analysen tydeligt, at elevernes udbytte af lærernes bestræbelser – dvs. 
elevernes tilegnelse af almene skrivekompetencer – bedst lykkes, hvor lærerne ekpliciterer og 
didaktiserer kompetencemålet og den almenfaglige overførselsværdi i en opgave / et fag. Elevernes 
udbytte afhænger tydeligvist også af motivering og stilladsering – ikke mindst den motivering og 
stilladsering, der sigter mod at eksplicitere den helt personlige relevans i opgaven.  

Endvidere peger analyserne på, at elevernes ikke får det ønskelige udbytte af det tværfaglige samar-
bejde, hvis fagene ikke også arbejder sammen om et fælles begrebsapparat og ekspliciterer evt. 
forskelle i begrebsanvendelser og diskurser i de enkelte fag. Dekontekstualiseringen af viden og 
kompetencer lykkes ikke for eleverne, hvis denne proces ikke stilladseres målrettet, hvis lærerne ikke 
peger ind i andre fag eller frem mod tværfaglige mål.  

Analysen indikerer således, at der i denne case er uudnyttede muligheder, der kunne have øget 
elevernes udbytte af samarbejdet. Ud over ovennævnte drejer det sig om en klarere projektledelse 
med klarere projektmål, om et endnu større fokus på blandt lærerne at tillægge sig en tværfagligheds-
diskurs og en medarbejderidentitet som supplement til fagfagligheden. Og det drejer sig om at udnytte 
det læringspotentiale, som ligger i den metareflekterende skrivning. 

Fagene praktiserer en udpræget kompetencediskurs, som elevernes profiterer af i forhold til at udvikle 
almene skrivekompetencer, men en øget tværfaglighedsdiskurs, et øget fokus på læringspotentialet i 
skrivning og en vilje til at efterleve bekendtgørelsens hierarkiske diskurs, havde formentlig øget 
elevernes udbytte af samarbejdet. 
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Bilag 1: Kategorisering af empiriens opgavestillinger (skrivekompetencehjulets kategorier) 

 

Matematik ved O 

 

Nedenstående kategorisering omfatter kun afleveringsopgaverne. Opgaverne fra undervisningstiden og de 
daglige lektier afspejler i hovedtræk nedenstående mønster, dog med den forskel, at rapporten kun 
optræder som afleveringsgenre. 

 

1: Samhandling og information; samhandling, kommunikation, informere og holde kontakt med andre 

 

2: Identitetsdannelse og selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering; undersøge, udtrykke og 
reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser, vurdere og reflektere over eget arbejde 

 

3a: Kundskabslagring og strukturering; bruge skrift som støtte for kognitive operationer (at bevare 
information, at huske, at organisere stof, at lære, at tænke, at udforske ideer)109 

• 642: Angiv en ligning for linjen gennem A og B, når 6/ A(-3,-4) og B(-5,6) og 7/ (A(-½,6) og B(1,-2), 
8/ Linjen gennem (2,3) og (-7,p) har hældningskoefficienten -3. Bestem p. Opskriv derefter en 
ligning for linjen. 
151: Bestem definitionsmængden for hver af følgende funktioner f1(x) =  √x , f1(x) = 1/x … 
152: Bestem værdimængden for hver af følgende funktioner f1(x) =  √x , f2(x) =  √x, 1<x≤9 
153: En funktion er givet ved: f(x) = √(2x2 + 7x), a/ udregn f(0), f(1) og f(-20), b/ løs ligningen f(x) = 0 

• 643: 1/Den rette linje m går gennem punkterne A(-4,2) og B(5,5). Bestem en ligning for den rette 
linje 1, der går gennem C (3,-2) og som er parallel med m. 2/ Linjen n går gennem (-2,1) og (q,-3) og 
er parallel med linjen m, der har ligningen 2y = 3x-2. Bestem q, og opskriv en ligning for n. 
653: Løs under anvendelse af de lige store koefficienters metode følgende ligningssystemer og 
skitsér linjerne i et koordinatsystem. 1/ x+½y = 3, 2x-3y = -2, 2/ 2x-3y = 3, 3x+y = 10 … 
157: Tegn i samme koordinatsystem graferne for funktionerne f(x) = x2 – 1 og g(x) = x + 1, a/ løs 
ligningen x2 – 1 = x + 1, b/ løs uligheden x2 – 1 > x + 1  
160: Skitsér …, løs …, beregn …, løs … 

• 4 (side 177): Beregn …, opstil …  
163: Udregn …, opstil …, bestem … 

• 309: Løs nedenstående ligninger: … 
311: Bestem løsningsmængden til hver af ligningerne: … 
1425: Løs nedenstående ligninger … 

• 194: Bestem forskriften for …, beregn … 
196: Bestem en forskrift for f, beregn … 

                                                           
109 Matematikopgaverne i kategorien 3a skal løses i formelsprog og med tal. Jeg har alligevel valgt at tage 
opgavestillingerne med på lige fod med de andre, fordi de illustrerer, dels hvilke skrivekompetencer matematikfaget 
vægter, og dels hvor afhængig matematikfaget er af skriften – dog i form af formel- og talmateriale – i forhold til at 
støtte de kognitive operationer.  
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197: Beregn …, beregn … 
• 205: Bestem en forskrift for f …, bestem en forskrift for g …, beregn f(25) og g(25) 

211: b/ bestem en forskrift … 
213: b/ bestem …, c/ bestem …, d/ bestem … 
215: b/ bestem … e/ beregn … 
216: Beregn … 

• Årsprøven: 1. delprøve (uden hjælpemidler) består primært af rene regneopgaver. 
 

3b: Kundskabsudvikling og refleksion; beskrive, fortælle om, organisere kundskab, undersøge, udforske, 
diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonere110 

• 1325: Anne indsætter 3000 kr. på en konto, der forrentes sådan: 1. år: 7,9 %, 2. år: 8,1 %, 3. år: 5,2 
%, 4. år: 9,7 %. Hvor meget har Anne til rådighed efter det 4. år? Hvad har den gennemsnitlige 
årlige rente gennem de 4 år været? Ville slutkapitalen have været den samme, hvis rækkefølgen af 
rentesatserne havde været den modsatte? 
1326: En bakteriekultur vokser fra 800 bakterier til 2000 bakterier på 10 timer. Med hvor mange 
procent i timen vokser kulturen? En anden bakteriekultur vokser fra 200 bakterier til 3200 bakterier 
på 5 timer. Med hvor mange procent vokser den pr. time? 
1327: a/ En størrelse vokser med 1 % pr. måned. Hvad er vækstraten pr. år? b/ En størrelse vokser 
med 30 % pr. år. Find den månedlige vækstrate. c/ En produktion nedsættes med 5 % pr. kvartal. 
Hvor stort er det årlige procentvise fald? 

• (aflevering sammen med 309, 311 og 1425) 1444: I en beholder med luft er trykket 1000 millibar. 
Luften pumpes ud af beholderen med en pumpe, så trykket aftager eksponentielt med tiden. Når 
pumpen har arbejdet i 3 minutter, er trykket 200 millibar. Med hvor mange procent aftager trykket 
pr. minut? Hvor stort er trykket, når pumpen har arbejdet i 4,5 minutter? Hvor længe skal pumpen 
arbejde for at bringe trykket ned på 50 millibar? 

• (aflevering sammen med 194, 196 og 197) 200: Med en geigertæller har en helsefysiker målt 
aktiviteten fra et radioaktivt præparat. Tabellen viser resultaterne: … a/ påvis …, b/ bestem …, c/ 
hvor lang tid … 
201: En patient har taget en pille med 800 mg af et smertestillende middel. Blodprøver viser, at 
massen af stoffet i patienten blod aftager som vist i tabellen: … a/ påvis …, b/ bestem …, c/ hvor 
mange timer …  

• (delopgaver i aflevering med 205, 213 og 216) 211: Tabellen angiver en sammenhæng mellem to 
variabler x og y … a/ gør rede for, at y er en potensfunktion af x. 
215: a/ Gør rede for …  

• Rapport om ”Lineære, eksponentielle og potensmodeller” 
- Redegør for karakteristiske træk ved lineær, eksponentiel og potensvækst, samt for 

konstanternes betydning for de grafiske forløb.  
- Demonstrer hvorledes man opstiller og fortolker lineære, eksponentielle og potens-

sammenhænge, samt hvorledes man løser enkle opgaver grafisk og ved beregning. 
- Redegør for T2 og T½ og udled en af formlerne 
- Redegør for, hvorledes de karakteristiske træk ved vækstmodellerne kan beskrives og 

analyseres … 

                                                           
110 I min skelnen mellem henholdsvis 3a og 3b/5 har jeg i matematikmaterialet lagt vægt på det reflekterende. I 
opgavestillingerne i 3b forholder talmaterialet sig til problemstillinger i den virkelige verden og er altså ikke bare 
løsrevne tal og formler. I opgavestillingerne i 3b og 5 tvinges eleverne til at forklare, tolke og reflektere (og i 5 
argumentere for en vurdering) over noget i den virkelige verden og er i besvarelserne nødt til – ud over 
matematikkens formler og tal – at inddrage prosa. 
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- Giv en kort fremstilling af ideen i regression og udvælg et for dig/jer passende antal af 
nedenstående øvelser til at understøtte din/jeres besvarelse. Inddragelse af andre 
eksempler kan selvfølgelig også være relevant. 

- Løs den sidste opgave om facebook: find …, forudsig … vurder … 
• Årsprøvens 2. delprøve (med hjælpemidler) består primært af opgaver, hvor eleverne skal 

reflektere over matematikken og inddrage prosa i beskrivelser og forklaringer. 
 

4: Konstruktion af tekstverdener (fantasiverdener eller andre virtuelle verdener fx teorier); fortælle, finde 
på, skabe, underholde, teoretisere. 

 

5: Meningsdannelse og overtalelse; vurdere, udtrykke meninger, argumentere, drøfte, tilråde og overtale. 

• 213: Tabellen viser sammenhængen mellem prisen z og antal solgte enheder y for en bestemt vare 
… a/ Gør rede for, at det med god tilnærmelse gælder, at sammenhængen er af typen y = b . xa 
215: c/ Hvor stor ville olieproduktionen være, hvis … d/ Passer det … 

• 200: Påvis …, 201: påvis … 
• 1325, 1326, 1327 
• 1444 
• Rapport om lineære, eksponentielle og potensmodeller (fx ”Demonstrer hvorledes man opstiller og 

fortolker […] samt hvorledes man løser […]”) 
• 2. del af årsprøven (fx ”Gør rede for, at der med god tilnærmelse er tale om en 

potenssammenhæng […]”, ”Beskriv, hvad tallene […] fortæller om udviklingen […]” og ”Beskriv, 
hvilken information funktionen giver om udviklingen […]”.  
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Historie ved C 

 

Nedenstående kategorisering omfatter kun afleveringsopgaverne. Idet historie ikke har elevtid, er det 
mindre opgaver, som eleverne primært enten har arbejdet med, fordi læreren har været fraværende, eller 
små opgaver, der har peget frem mod historieopgaven. Opgaverne fra undervisningstiden og de daglige 
lektier afspejler i hovedtræk nedenstående mønster (kildebeskrivelse, kildevurdering, kildekritik, 
redegørelse, dokumentation i kilderne, diskussion, perspektivering) 

 

1: Samhandling og information; samhandling, kommunikation, informere og holde kontakt med andre 

 

2: Identitetsdannelse og selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering; undersøge, udtrykke og 
reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser, vurdere og reflektere over eget arbejde 

 

3a: Kundskabslagring og strukturering; bruge skrift som støtte for kognitive operationer (at bevare 
information, at huske, at organisere stof, at lære, at tænke, at udforske ideer) 

• Tekstnære spørgsmål til læst tekst: ”Overblik, side 130-132”: Redegørende niveau  
• Indledende skriveøvelser til historieopgaven: tragtform: Stikord til overordnet emne, mulige 

spørgsmål til emnet, at koge ind og finde ét spørgsmål: problemformuleringen, og så igen lave 
underspørgsmål (det skulle sendes til C mellem vejledningsgangene) 

 

3b: Kundskabsudvikling og refleksion; beskrive, fortælle om, organisere kundskab, undersøge, udforske, 
diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonere 

• At skelne væsentligt fra uvæsentligt: at omsætte 6½ sider i historiebogen til ½ sides referat 
• At formulere spørgsmål til en tekst 
• Brug af den historiske metode på ”Tobaksdreng i Vejle omkring 1880”: kildepræsentation, 

dokumentation, analyse, argumentation, diskussion (aflevering sammen med ”Overblik”) 
• Historieopgaven 

 

4: Konstruktion af tekstverdener (fantasiverdener eller andre virtuelle verdener fx teorier); fortælle, finde 
på, skabe, underholde, teoretisere. 

 

5: Meningsdannelse og overtalelse; vurdere, udtrykke meninger, argumentere, drøfte, tilråde og overtale. 

• ”Tobaksdreng i Vejle omkring 1880”: ”henvis til steder i teksten for at underbygge dine 
argumenter”, ”[…] Argumenter for din holdning”, ”Hvilke andre årsager […] kan der være til at man 
foretrak dem som arbejdskraft?” 

• Historieopgaven: fx ”Litteraturhenvisninger: Det er en henvisning til den bog og side(r), der 
dokumenterer, hvor man har sine oplysninger fra. Litteraturhenvisninger kan ikke undværes i en 
historieopgave. Der skal være ca. 3-5 litteraturhenvisninger pr. side.”   
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Dansk ved B 

 

Nedenstående kategorisering omfatter kun afleveringsopgaverne. Opgaverne fra undervisningstiden og de 
daglige lektier afspejler ikke vægtningen i nedenstående mønster. I materialet fra den daglige undervisning 
repræsenteres kategorierne 3a (kommaøvelser, omskrivningsøvelser, der sætter fokus på sætningstyper og 
sætningsstrukturer og ordklasser) og 3b (arbejdsspørgsmål i forbindelse med tekstarbejde på klassen – af 
typen redegør, analyser og fortolk/diskutér/vurder). Desuden repræsenteres kategori 5 generelt i 
tekstarbejdet i både afleveringsopgaverne og de daglige opgavestillinger.  

 

1: Samhandling og information; samhandling, kommunikation, informere og holde kontakt med andre 

• Færdigt manuskript (ikke talepapir!) til mundtligt oplæg om valgfrit emne 
 

2: Identitetsdannelse og selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering; undersøge, udtrykke og 
reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser, vurdere og reflektere over eget arbejde 

 

3a: Kundskabslagring og strukturering; bruge skrift som støtte for kognitive operationer (at bevare 
information, at huske, at organisere stof, at lære, at tænke, at udforske ideer) 

• Første del af skriveøvelsen: beskrivelse og redegørelse 
 

3b: Kundskabsudvikling og refleksion; beskrive, fortælle om, organisere kundskab, undersøge, udforske, 
diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonere 

• Skriveøvelse: Med fokus på beskrivelse, redegørelse og sproglig korrekthed (en opgave i flere 
etaper, første etape med det rent redegørende afleveredes og kom til at fungere som en screening, 
anden etape foregik på klassen: fælles mundtlig analyse og fortolkning)  

• Litterær artikel (teksten knytter an til et at-emne om kroppen (da og bi)) 
• Færdigt manuskript (ikke talepapir!) til mundtligt oplæg om valgfrit emne 
• Danskopgaven 

 

4: Konstruktion af tekstverdener (fantasiverdener eller andre virtuelle verdener fx teorier); fortælle, finde 
på, skabe, underholde, teoretisere. 

 

5: Meningsdannelse og overtalelse; vurdere, udtrykke meninger, argumentere, drøfte, tilråde og overtale. 

• Litterær artikel 
• Danskopgaven: fx ”Citater bruges til at dokumentere og bekræfte din opgaves resultater, dine svar 

på problemformuleringen.” 
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Samfundsfag ved S 

 

Nedenstående kategorisering omfatter kun afleveringsopgaverne. Opgaverne fra undervisningstiden og de 
daglige lektier afspejler i hovedtræk nedenstående mønster. Også her er det tekstarbejde af typen: 
redegør, diskuter, vurder, og også her rundes der flere gange af med power point-præsentationer.  

 

1: Samhandling og information; samhandling, kommunikation, informere og holde kontakt med andre 

• power point-præsentation i forbindelse med rapport om integration. 
• power point-præsentation i forbindelse med rapport om udvalgte sektorer i det danske 

velfærdssamfund 
 

2: Identitetsdannelse og selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering; undersøge, udtrykke og 
reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser, vurdere og reflektere over eget arbejde 

 

3a: Kundskabslagring og strukturering; bruge skrift som støtte for kognitive operationer (at bevare 
information, at huske, at organisere stof, at lære, at tænke, at udforske ideer) 

 

3b: Kundskabsudvikling og refleksion; beskrive, fortælle om, organisere kundskab, undersøge, udforske, 
diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonere 

• Rapport om Integration af flygtninge i det danske samfund (redegør, diskuter, vurder) 
• Opgave i Tabelbehandling (undersøg, beskriv, sammenfat, diskuter, argumenter og dokumenter) 
• Rapport om Udvalgte sektorer i det danske velfærdssamfund (redegør, vurder, diskuter) 
• Opgave om Vellykket integration? (Undersøg i hvor høj grad … ) 

 

4: Konstruktion af tekstverdener (fantasiverdener eller andre virtuelle verdener fx teorier); fortælle, finde 
på, skabe, underholde, teoretisere. 

 

5: Meningsdannelse og overtalelse; vurdere, udtrykke meninger, argumentere, drøfte, tilråde og overtale. 

• Opgave i tabelbehandling: fx ”Diskutér ud fra det tilgængelige materiale, hvad der kan forklare 
udviklingen i de forskellige offentlige udgifter […]” 

• Rapport om Integration af flygtninge i det danske samfund: fx ”Diskutér, hvilke af de tre 
integrationsformer (”assimilation”, ”segregation” g ”kulturpluralistisk integration”), som bedst 
beskriver den integration […]” 

• Rapport om Udvalgte sektorer i det danske velfærdssamfund: fx ”Hvordan har de offentlige 
udgifter indenfor området udviklet sig de seneste år?” og ”Jeres egen mening om ovenstående 
punkter. Er der noget, som bør laves om?” 

• Vellykket integration: ”Undersøg i hvor høj grad kriterierne for vellykket integration (se bilag A2) er 
opfyldt i flg. materialet i bilag A2.”  
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Engelsk ved T 

 

Nedenstående kategorisering omfatter kun afleveringsopgaverne. Opgaverne fra undervisningstiden og de 
daglige lektier afspejler i hovedtræk nedenstående mønster: Der er en et bredt udvalg af grammatik-, 
syntaks- og ordforrådsøvelser, tjekspørgsmål til tekstarbejdet og hurtigskrivninger i kategori 3a. 3b og 5 
repræsenteres i den daglige undervisning både i det sproglige felt (fx stilistik-/stilleje-analyser og 
afsnitsopbygning) og i tekstarbejdet (redegør, analyser, fortolk – med citatanvendelse).  

 

1: Samhandling og information; samhandling, kommunikation, informere og holde kontakt med andre 

 

2: Identitetsdannelse og selvrefleksion, metakommunikation og egenvurdering; undersøge, udtrykke og 
reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser, vurdere og reflektere over eget arbejde 

 

3a: Kundskabslagring og strukturering; bruge skrift som støtte for kognitive operationer (at bevare 
information, at huske, at organisere stof, at lære, at tænke, at udforske ideer) 

• oversættelse med fokus på kongruens 
• oversættelse med fokus på verbets tider 
• oversættelse med fokus på uregelmæssige verber 
• genafleveringer af samtlige egne stile rettet ud fra rettekoder111 
• Problemformulering – skriveøvelse i 7 trin, kun de endelige spørgsmål afleveredes 

 

3b: Kundskabsudvikling og refleksion; beskrive, fortælle om, organisere kundskab, undersøge, udforske, 
diskutere, analysere, forklare, tolke, reflektere, resonere 

• personkarakteristik i forlængelse af tekstarbejde, fokus på citatanvendelse, adjektiver og 
afsnitsopbygning 

• 2. delprøve af en eksamensopgave (August 2010): The American Dream (redegør, analyser og 
sammenlign – sproglig stil og holdninger, argumenter for egne holdninger) 
 

4: Konstruktion af tekstverdener (fantasiverdener eller andre virtuelle verdener fx teorier); fortælle, finde 
på, skabe, underholde, teoretisere. 

 

5: Meningsdannelse og overtalelse; vurdere, udtrykke meninger, argumentere, drøfte, tilråde og overtale. 

• I ovenstående 2. delprøve ligger en argumentationsøvelse 
• Personkarakteristik bl.a. med fokus på citatanvendelse. 

                                                           
111 Grunden til, at jeg ikke sætter genafleveringen under egenvurdering og refleksion, er, at rettekoderne indikerer 
fejltypen (fx kongruens), derfor får opgaven mere karakter af en grammatisk indsætningsøvelse end en egentlig 
egenvurdering – vurderingen ligger hos læreren. 
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Fordelingen af empiriens opgavestillinger opgjort i procent 

 

 

 

Ang. forbehold i forhold til en absolut og korrekt klassificering af de enkelte opgaver, se opgavens 
analyseafsnit.  
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Bilag 2: Interviewguide 

 

Lærerinterviews (dansk-, engelsk-, historie-, matematik- og samfundsfaglæreren, på baggrund af en samling 
af de skriftlige opgaver, den pågældende lærer har stillet i 1. h i løbet af forårssemestret 2011) 

 

1/ Hvilke skriftlige opgaver har du stillet i din klasse i løbet af det forgangne semester (i 
undervisningstiden og i elevtiden)? 

2/ I hvilken sammenhæng har du stillet disse opgaver – som genaflevering, som en del af emnet, som 
hjemmearbejde, som gruppearbejde, efter en gennemgang/diskussion på klassen, som pararbejde, 
under vejledning … hvordan har du stilladseret, eller hvordan har eleverne stilladseret hinanden?  

3/ Med hvilken intention har du stillet de enkelte opgaver – med faglige mål / med mål om almene 
skrivekompetencer? 

4/ Har du i nogle tilfælde (hvornår) ekspliciteret dine intentioner over for eleverne? 

5/ Hvilket udbytte har – efter dit skøn – eleverne haft af de givne opgaver (fagfaglige / almene 
skrivekompetencer)? 

6/ Hvorfor – tror du – har eleverne fået det ud af opgaverne, de har? – Hvad i rammen 
(opgavestillingen, undervisningen frem mod opgaven, gruppearbejdet, arbejdet i andre fag …) har 
kvalificeret elevernes arbejde med opgaverne? 

7/ Er denne samling af opgavestillinger en typisk eller periodebestemt vægtning i opgavestillingerne i 
din undervisning? 

8/ Hvordan tænker du dit fags opgavestillinger generelt og dine egne som noget, der peger ind i faget, 
og som noget, der kvalificerer eleverne ud af faget også? 

9/ Mærker du i dit fag (-s skriftlighed), at eleverne bruger kompetencer, de har erhvervet sig i andre 
fag? 

Kun til dansk-/historielæreren:  

10/ Hvordan gik det med opgaveskrivningen – hvad klarede eleverne godt, hvad havde de problemer med.  

11/ Kunne du mærke, at eleverne kunne trække på kompetencer/færdigheder fra andre fag? 
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Elevinterview (6 elever fra 1. h i 2 interviewgrupper) 

 

1. Hvilket fag skrev I i? 
2. Hvordan synes I, at I forud for skriveugen var blevet klædt på til at skrive opgaven? 
3. Synes I, at flere fag bidrog til at klæde jer på til opgaveskrivningen? 
4. Hvis ja:  

i. Hvilke? 
ii. Hvad bidrog disse fag med (delkompetencer)? 

iii. Hvordan bidrog de enkelte fag (eksplicitering, opgaver, øvelser, skriftligt materiale 
...)? 

iv. Hvordan blev det (gjort) klart for jer, at noget kunne overføres fra fag til fag (ude i 
de enkelte fag eller i højere grad gennem egne refleksioner op mod / under 
opgaveskrivningen)? 

5. Er det generelt jeres oplevelse, at I kan bruge viden og kompetencer på tværs af fag – opdager I 
selv overførselsværdierne, bliver de gjort tydelige ude i de enkelte fag, eller anvender I slet ikke 
kompetencer og viden på tværs af fag? 

6. Hvordan gik jeres opgaveskrivning? 
7. Hvad fungerede godt? 
8. Hvad havde I problemer med? 
9. Hvad bruger I skrivning til i jeres hverdag (kommunikation, dokumentation, redskab for læring)? 
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Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse 

 

Kære elever i 1. h 

I forbindelse med min masterafhandling vil jeg undersøge, hvordan de almene skrivekompetencer – dvs. 
det, som man uafhængigt af fag skal bruge/kunne/vide, når man skriver – trænes i og på tværs af fag. Det 
ville derfor være en stor hjælp for mig, hvis I enkeltvist vil udfylde nedenstående spørgeskema, der 
omhandler jeres kompetenceudvikling frem mod, at I skulle skrive dansk-/historieopgaven. 

 

1. Jeg skrev i  □  dansk □  historie 

 

2. Jeg følte mig godt klædt på til at skulle skrive min opgave, da skriveugen startede. 

helt enig  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  helt uenig 

     

3. Jeg kunne i min opgaveskrivning bruge noget, jeg har lært i flere forskellige fag. 

helt enig  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  helt uenig 

 

4. Det har været tydeligt, at lærerne i flere fag har bidraget til at klæde os på til at skrive dansk-
/historieopgaven. 

helt enig  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 helt uenig 

 

5. Jeg savner, at lærerne på tværs af fagene arbejder sammen om det, vi skal lære. 

helt enig  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 helt uenig 

 

6. Jeg kunne bruge noget, jeg har lært i 

 □   samfundsfag 

 □   engelsk 

 □   matematik 

 □   dansk 
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 □   historie 

 

7. Jeg har i min opgave brugt det, jeg har lært om … (noter på den efterfølgende linje, i hvilke/hvilket fag du 
har arbejdet med den pågældende kompetence) 

 

□  Struktur / disposition ___________________________________________________________________ 

 

□  Afsnitsopbygning _______________________________________________________________________ 

 

□  Brug af kilder / kildehenvisninger __________________________________________________________ 

 

□  Citatteknik (dokumentation) ______________________________________________________________ 

 

□  Kildevurdering _________________________________________________________________________ 

 

□  Litteraturliste __________________________________________________________________________ 

 

□  Litteratursøgning _______________________________________________________________________ 

 

□  Problemformulering ____________________________________________________________________ 

 

□  Taksonomi (balance i opgaven) ___________________________________________________________ 

 

□  Opgavens formalia (indholdsfortegnelse, indholdskrav …) ______________________________________ 

 

□  Konklusion ____________________________________________________________________________ 
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□  Genrekrav  ____________________________________________________________________________ 

 

□  Fokusering ____________________________________________________________________________ 

 

 

□  Teori og metode _______________________________________________________________________ 

 

□  Sproglig korrekthed _____________________________________________________________________ 

 

□  Modtager-afsender-bevidsthed ___________________________________________________________ 

 

□  Jeg har slet ikke lært noget, jeg kunne bruge til min opgave 

 

 

8. Er der andre almene skrivekompetencer, du synes, I har arbejdet med? 

 

 

 

 

 

9. Hvad var det sværeste i forbindelse med at skrive dansk-/historieopgaven? 

 

 

 

 

God sommer og mange tak for hjælpen – fra Signe 
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Bilag 4: Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

 

1. Jeg skrev i  

Dansk Historie 
12 (52 %) 11 (48 %) 
 

2. Jeg følte mig godt klædt på til at skulle skrive min opgave, da skriveugen startede. 

 1 2 3 4 5  
Helt enig 0 11 (48 %) 8 (35 %) 4 (17 %) 0 Helt uenig 
     

3. Jeg kunne i min opgaveskrivning bruge noget, jeg har lært i flere forskellige fag. 

 1 2 3 4 5  
Helt enig 2 (9 %) 4 (17 %) 8 (35 %) 7 (30 %) 2 (9 %) Helt uenig 
 

4. Det har været tydeligt, at lærerne i flere fag har bidraget til at klæde os på til at skrive dansk-
/historieopgaven. 

 1 2 3 4 5  
Helt enig 4 (17 %) 6 (26 %) 8 (35 %) 4 (17 %) 1 (4 %) Helt uenig 
 

5. Jeg savner, at lærerne på tværs af fagene arbejder sammen om det, vi skal lære. 

 1 2 3 4 5  
Helt enig 1 (4 %) 8 (35 %) 4 (17 %) 6 (26 %) 4 (17 %) Helt uenig 
 

6. Jeg kunne bruge noget, jeg har lært i 

samfundsfag engelsk matematik dansk Historie 
8 (35 %) 13 (57 %) 1 (4 %) 23 (100 %) 19 (83 %) 
  

7. Jeg har i min opgave brugt det, jeg har lært om … (noter på den efterfølgende linje, i hvilke/hvilket fag du 
har arbejdet med den pågældende kompetence) 

Struktur / disposition 20 (87 %) dansk: 13, engelsk: 11, historie: 1 
Afsnitsopbygning 21 (91 %) dansk: 8, engelsk: 12, historie: 2, samfundsfag: 2 
Brug af kilder / kildehenvisninger 19 (83 %) dansk: 6, engelsk: 3, historie: 10 
Citatteknik (dokumentation) 16 (70 %) dansk: 9, engelsk: 6, historie: 3, samfundsfag: 1 
Kildevurdering 12 (52 %) dansk: 2, engelsk: 1, historie: 10 
Litteraturliste 16 (70 %) dansk: 7, engelsk: 1, historie: 6 
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Litteratursøgning 14 (61 %) dansk: 10, engelsk: 2, historie: 5, samfundsfag: 2 
Problemformulering 22 (96 %) dansk: 15, engelsk: 12, historie: 2, samfundsfag: 1 
Taksonomi (balance i opgaven) 14 (61 %) dansk: 9, engelsk: 5, historie: 9, samfundsfag: 2 
Opgavens formalia (indholds-
fortegnelse, indholdskrav …) 

15 (65 %) dansk: 8, engelsk: 2, historie: 5  

Konklusion 16 (70 %) dansk: 11, engelsk: 3, historie: 2, samfundsfag: 3 
Genrekrav 8 (3a5 %) dansk: 8, engelsk: 1 
Fokusering 12 (52 %) dansk: 8, engelsk: 3, historie: 6, samfundsfag: 2 
Teori og metode 8 (35 %) dansk: 6, engelsk: 1, historie: 3, matematik: 1 
Sproglig korrekthed 12 (52 %) dansk: 11, engelsk: 1 
Modtager-afsender-bevidsthed 11 (48 %) dansk: 9, engelsk: 2, historie: 1 
Jeg har slet ikke lært noget, jeg 
kunne bruge til min opgave 

0  

 

8. Er der andre almene skrivekompetencer, du synes, I har arbejdet med?  

• Ingen svar 

9. Hvad var det sværeste i forbindelse med at skrive dansk-/historieopgaven? 

• at komme i gang (4) 
• motivation (3) 
• at stille det rigtigt op (3) 
• indledning (2) 
• at disponere tiden 
• taksonomien 
• sammenhæng 
• analyse 
• ”fra hoved til papir”-processen 
• disponering af stof 
• at holde styr på kilder og oplysninger 
• at ”analysere” fakta 
• konklusion 
• indhold og opbygning 
• problemformulering 
• emnevalg 

  



Signe Mølby Pors Leipold, masterafhandling, MIG 4. semester, juli 2011 
Tværfagligt samarbejde om almene skrivekompetencer 

57 

 

Bilag 5: Referat af ”Møde om Ny Skriftlighed i 1. h”, den 3. feb. 2011 

 
1. TJ indleder med et overblik over, hvad eleverne har svært ved i forbindelse med danskopgaven, CB 

supplerer med kommentarer ang. historieopgaven:  

Det formelle er svært – på alle tre trin i tretrinsraketten: dansk-/historieopgaven, SRO, SRP 

Hovedområderne for elevernes problemer: 

• Info- og materialesøgning 
• Opbygning – disponering  
• Problemformulering 

Mere præcist drejer det sig om: 

• Indholdsfortegnelse (samme overskrifter som i selve opgaven – præcise og korte overskrifter) 
• Afsnitsinddeling – store og små afsnit, konsekvens og behov. 
• Litteraturliste: fuldstændig titel, udgivelsesår mv. 
• Problemformulering: præcis og klar, indkredsning af emne med tydeliggørelse af, hvad det er, der 

skal bores i – hvad kigger de på og i hvilken rækkefølge (gerne ½ af 8 sider) 
• Disponering: fast struktur, rød tråd og sammenhæng, balance (taksonomi), konklusion (opsamling 

på HELE opgaven – senere på begge fag) 
• Problemformulering og konklusion skal hænge sammen og i princippet kunne læses uden 

midterdelen. 
• Tematik og litterær teknik – analysen skal indeholde litterær teknik 
• At sætte sig ind i et emne og så koge det ned. Fokusering! 
• Citatteknik / henvisning: især svært i forh. til internetsider 
• Konklusion (”afslutning” virker afmystificerende!) – skal dække hele opgaven 
• Taksonomi – og i den forbindelse balance i opgaven 

 

2. De enkelte faglærere bød ind med, hvilke af ovenstående punkter de i deres fag kunne være med til 
at træne eleverne i / forberede eleverne til. 

Biologi (TC): Form – indledning/konklusion-sammenhæng, redegørelse, forklare, diskutere, vurdere 
(taksonomi)  

Dansk (BM): litteraturanalyse (litt. artikel, litterær teknik), perspektivering (taksonomi), kohærens, 
kildevurdering, brug af kilder, arbejde med strukturering (gennem arbejdet med danske stile), 
kommatering, opgavestruktur og formelle krav til opgaven (i skrivetimerne lige op til opgaven), 
problemformulering/konklusion-sammenhæng, afsnitsinddeling, taksonomi (balancen i opgaven), 
fokusering/vinkling, at holde genren, kommunikationsmodel.  
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Engelsk (TL): nedkogning – i form af abstrakt, analysemetoder (litterær teknik), afsnit (og herunder 
kohærens), mindmap (fokusering og strukturering), anvendelse af teksten (tekstnærhed), citatteknik, citat- 
og henvisningsnoter, hurtig-skrivning (med mulighed for flere af ovenstående emner og med det 
overordnede formål at bruge skrivning som et redskab for læring), taksonomi, fokusering og 
problemformulering efter emne.  

Historie (CB): hurtigskrivning (at lære gennem at skrive), problemformuleringer, teori og metode, 
taksonomi, kildevurdering og kildeanvendelse, opgavestruktur og formelle krav til opgaven (i skrivetimerne 
lige op til opgaven), konklusion, præsentation af stoffet. 

Matematik (ON): at dokumentere, at kunne henvise, argumentation, vurdering, taksonomi. 

Samf. (SH): struktur, kildeanvendelse, dokumentation, præsentation af stof, materialesøgning. 

Tysk (SM): sammenhængen mellem indledning og konklusion, kildekritik/-analyse, henvisningsnoter og 
citatnoter – citatteknik, problemformulering og fokusering, taksonomi, skrivning som redskab for at lære 
(hurtigskrivning mv.), sproglig bevidsthed (syntaks). 

 

3. Opfølgningen på mødet består i første omgang i, at 1. h’s  lærere udfylder skemaet i det fælles 
googledokument. 

Her blev vi på første møde (20.1.11) enige om, at en realistisk målsætning for den enkelte lærer kunne 
være, at man udfylder skemaet ca. hver fjortende dag: skriver dato og fag, hvilke skriveaktiviteter man har 
sat i gang i sin undervisning/elevtiden, og med hvilket formål (fagfagligt og/eller alment). 
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Bilag 6: Referat af ”Møde om Ny Skriftlighed i 1. h”, den 8. april 2011  

 

På mødet blev besluttet 

- Der er mulighed for en slutspurt i 1. h; 5 uger efter påske – det skal udnyttes! 
- Eleverne skal mærke det tværfaglige samarbejde om deres almene skrivekompetencer. 
- Vi skal eksplicitere overførselsværdien i den skriftlighed, vi praktiserer i de enkelte fag, til andre fag. 
- Vi kan evt. følge med i google-dokumentet, så vi kan lave helt konkrete henvisninger til 

sammenhænge med/brugbarhed i/lån fra andre fag. 
- Christinas og Bennys materiale ang. dansk-/historieopgaven – bedømmelseskriterier og 

vejledningspapirer – vil blive sendt rundt, så vi kan henvise til det og bruge noget af den samme 
terminologi. 

- Google-dokumentet er vigtigt i forhold til på lang sigt at få lavet en progressionsplan og et 
idekatalog. 
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Bilag 7: Lærernes fælles googledokument om ”Skrivepraksis i 1. h” 

 

Dato og fag Skriftlig aktivitet faglige/almene kompetencer 

7.2.11 TY Indsætningsøvelser (i forbindelse med grammatik 
(sætningsanalyse, artikler), lytteøvelse, tekstlæsning) 

Billedbeskrivelser - efterkrigstidsbilleder 

Besvarelse af tekstbaserede spørgsmål (3 tekster) 

Oversættelse med fokus på verbernes bøjning 

Fagfagligt: ordforråd og grammatik 

Alment: træning i tekstnærhed 

10.2.11 EN Skrivetimer (2 stk): Træning af afsnitsopbygning, først 
ved personkarakteristik m anvendelse af citater, 
dernæst med frit valgt emne. Der arbejdes ud fra 
model m begreberne kernesætning, uddybning for / 
imod, konklusion (topic sentence, support, limitation, 
conclusion) 

Alment: afsnitsopbygning, 
anvendelse af citater 

2.2.11 SA Rapportskrivning. Gruppearbejde. Besvarelse af otte 
spørgsmål , stillet af læreren, om integration af 
nydanskere. Materiale: Fælles erfaringer fra en 
ekskursion med besøg angående emnet ,samt 
oplysninger fra internettet. 

Alment: Informationssøgning.  

Fokusering og sammenfatning af 
oplysninger (rapporten måtte 
maksimalt fylde 2 sider). 

22.02.11 HI ·     Omskrivning og forkortelse af afsnit i 
historiebog – Det må max fylde 1500 
anslag/tegn med mellemrum 

 

1.  at kunne skelne væsentligt 
fra uvæsentligt 

2.  at kunne finde centrale 
pointer 

3.   sørge for at 
årsager/baggrunde og 
konsekvenser er tydelige 

4.   at kunne formulere sig i et 
klart og tydeligt sprog 

24.2.11 TY Retteark og genaflevering af egne stile. 

Besvarelse af tekstbaserede spørgsmål. 

Fagfagligt: ordforråd og grammatik 

Alment: sproglig opmærksomhed 
(korrekturlæsning) og tekstnærhed 
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1.4.11 TY Grammatikøvelser (pers. pron., poss. pron.), 
tekstbaserede spørgsmål, skriftsprog vs. talesprog (fx 
genitiv> <von-konstruktioner), power point-
fremlæggelser og i den forbindelse arbejde med 
stikord/talepapir, arbejde med genretræk og 
perspektivering til genren. 

Fagfagligt: ordforråd og grammatik 

Alment: sproglig opmærksomhed, 
tekstnærhed, skriftsprog vs. 
talesprog, stikords-
/talepapirsgenren, genrebevidsthed. 

7.4.11 EN 

(opsamling 
for hele 
marts 
måned) 

Videre arbejde med kernesætning og afsnit, 
skriveøvelse om personkarakteristik, senere som afl 
med fokus på kernesætning og afsnit.  

Øvelser omkring amerikansk og britisk engelsk 

Mind map til læst tekst. 

Diktat - indsætningsøvelser baseret på læst tekst. 
Grammatiske indsætningsøvelser, ordforrådsøvelser - 
også differentierede på pc (Engram + Levels) 

Test om uregelmæssige verber 

Fokus på stilleje: indsætning af tilsvarende ord på 
forskellige niveauer - formelt - standard - uformelt. 
Dagens sætning - skriveøvelser, hhv. formelt og 
uformelt engelsk 

Comment on - tekstnær skriveøvelse, kommentering 
af udvalgte citater 

Fagfagligt:ordforråd og grammatik, 
amerikansk vs. britisk engelsk, 
sproghistorie 

Alment:skrivekompetence, 
tekstlæsning, tekstnærhed, stilleje 

1.2. og 8.2 

2011 
skrive-dage 

SA 

Talbehandlingsopgave. Tabel over forskellige 
offentlige udgifter (i mia. kr.) over de sidste 20 år 
skulle omregnes til indekstal. Herefter skulle eleverne 
beskrive udviklingen og til sidst forsøge at forklar den 
(ud fra gennemgang i lærebog tidligere) 

Øvelse i præcis og dækkende 
beskrivelse af de væsentligste 
størrelser og udviklingstendenser i 
et større talmateriale - i håb om at 
udrydde senere sjusk. 

30.3.11 SA Rapportskrivning, som også dannede udgangspunkt 
for elevgruppernes fremlæggelse for klassen. Hver 
gruppe skulle undersøge udviklingen inden for en 
valgt del af det offentlige (sygehusene,plejehjem og 
hjemmehjælp, børnepasning, etc.) og fremlægge sine 
resultater for klassen (powerpoint-præsentation).. 
Rapporterne var en slags mellemstation. Jeg bedømte 
dem, og kunne give skriftlig respons på udsagn, som 
også kom frem i powerpoint præsentationerne. 

Opøve en god struktur i en rapport. 

Opøve en god præsentation af 
hentet materiale - især talmateriale. 

Febr.- 
marts DA 

Skriveøvelser - emnet tager udgangspunktet to faste 
genrer. 

Fokus på tekstniveauer: beskrivelse 
kontra analyse og fortolkning. 
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Grammatik-øvelser 

 

Skriveøvelse: tekst som kommunikation 

 

Øve sig i at sætte komma,  
konstruere sammensatte ord - 
sætningstyper med fokus på 
ledsætninger. 

 

Anvende forskellige analyse- og 
beskrivelsesmodeller 

13.4.11. EN Skriveøvelser knyttet til forløb om fodbold. Eleverne 
skal lade som om de står over for en tværfaglig 
opgave om fodboldhooliganisme (EN / SA). Skal prøve 
at skrive sig frem til et aspekt / problem de synes er 
noget “guf i“ (mao. substans). Nogle forslag evalueres 
på klassen. Næste lektion arbejdes videre i grupper, 
de hører hinandens forslag, udvælger én, som de 
arbejder videre med i fælles Google dokument.     

https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-
JTpzD7SqFRnTrIiLO-
QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD# 

 

 

Alment: At arbejde 
problemorienteret  

4.5. 11 EN Citatteknik. Hvordan man kan anvende citater på 
forskellige måder og dermed få en mere smidig og 
helstøbt tekst. Det kan være som 1) enkelte ord / 
fraser skrevet ind i egen tekst, 2) hele sætninger 
indsat i egen tekst eller 3) hele afsnit indsat separat 
og med indryk i begge margener. 

Udleveret oversigtsark + prøv selv 

Alment: citatteknik 

11.5.11 SA “Vellykket integration?” Hjemmeopgave. 
Sammenligning af påstande om den sociale og 
kulturelle integration af nydanskere med 
almæssiget facts om nydanskeres socio-økonomiske 
forhold og kulturbestemte holdninger. 

 

18.5.11 EN 7-trins skriveøvelse fra skriftlighedskurset mhp. at 
komme nærmere et godt hovedspørgsmål / en 
opgaveformulering til dansk/historieopgaven 

Alment: At skrive sig frem til viden, 
skrivning som tænkningens redskab,  

Vigtigheden af disposition - i bred 

https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
https://docs.google.com/document/d/182uxBJGc_j-JTpzD7SqFRnTrIiLO-QTkTAQy4Ik8K0k/edit?hl=da&authkey=CLDEh9gD
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forstand - hvor opgaven skal hen 
vha. hovedspørgsmål og 
underspørgsmål  

25.5.11 TY Grammatikøvelser (rel. pron. og ordstilling), 
tekstbaserede spørgsmål, tekstnærhed og 
anvendelse af citater, problemformulering/hurtig 
skrivning med opsamling: som afrunding på emnet 
skulle eleverne med udgangspunkt i sidste tekst 
formulere et problem, som teksten ville kunne belyse 
- de skulle tænke ind i teksten, ind i genren og ind i 
tiden. 

Alment: tekstnærhed og anvendelse 
af citater, problemformulering og 
kontekstualisering 

   

   

 

 


