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Faglighed og skriftlighed 

Symposium ved Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving, Trondheim 8.-10. maj 

2013 

Formålet med symposiet er at præsentere analyser og fund fra forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed 

(www.sdu.dk/fos) 2010-2014. Projektet bygger på en sociokulturel teoriramme og har et etnografisk og 

longitudinalt design. Hovedinteressen retter sig mod hvordan elever lærer sig skrivning gennem fag og 

fag gennem skrivning, og det er et særkende i projektet at vi i undersøgelsen af disse spørgsmål 

privilegerer elevernes perspektiv. Delstudier i projektet befinder sig på et spektrum fra longitudinale 

studier hvor elever følges over fire år i alle fag til studier med fokus på skrivning i en bestemt faglighed. 

I en række delstudier er dataindsamlingen afsluttet sommer 2012, men i de fireårige delstudier afsluttes 

den først i sommeren 2013. Præsentationerne i symposiet bygger på artikler som vil blive publiceret i en 

samlet antologi i efteråret 2013. Efter en indledende diskussion af teoretiske og metodologiske 

spørgsmål vil symposiet præsentere en række delanalyser inden for et fagligt spektrum der dækker 

biologi, matematik, flerfagligt samarbejde og fremmedsprog/tysk. 

Deltagere fra projektet er Niels Bonderup Dohn, Peter Hobel, Steffen Møllegaard Iversen, Karen 

Sonne Jakobsen og Ellen Krogh. Professor Em. Jon Smidt, Høgskolen i Sør Trøndelag, vil være 

kommentator på symposiets præsentationer.  

I symposiet indgår følgende delpræsentationer: 

 

Modelleringer af relationer mellem tekster og kontekster 

Ellen Krogh, professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

Symposiets indledende præsentation tager udgangspunkt i en central problemstilling i tekstorienterede 

etnografiske studier som projekt Faglighed og skriftlighed, nemlig hvordan man kan undersøge relationer 

mellem tekster og kontekster sådan at det etnografiske og det tekstvidenskabelige blik bringes til at 

befrugte hinanden. Lillis (2008) diskuterer ”the ontological gap between text and context” i akademisk 

skriveforskning hvor tekst og kontekst behandles analytisk som to forskellige fænomener, og peger på 

at etnografisk metodologi der udvikles til det som hun kalder ”deep theorizing”, kan bidrage til at 

formindske eller lukke denne ontologiske kløft. I præsentationen diskuteres Lillis’ forslag på to 

niveauer. 

Først introduceres det teoretiske og metodologiske design i projekt Faglighed og skriftlighed, og projektets 

potentiale til at bidrage til ”deep theorizing” diskuteres. Lillis’ projekt udspringer af en tradition for 

tekstorienteret forskning i akademisk skrivning og sigter på at begrebssætte og operationalisere 

kontekstualisering af tekster, inspireret af etnografisk lingvistik. Lillis’ tanker om etnografi som ”deep 

theorizing” er centralt for projekt Faglighed og skriftlighed, og vi ser begrebsdannelser og analyser i 

projektet som bidrag til at indsnævre kløften mellem tekst og kontekst. Det er en metodologisk 

interessant pointe at projekt Faglighed og skriftlighed ikke har taget sit udgangspunkt i tekster. Fra 

indledende studier af skriftpraktikker og skriftkulturer i folkeskolens 9. klasse har projektet foretaget det 

man kunne kalde en tekstualiserende bevægelse da fokus blev rettet mod enkeltelevers tekster og 

skriverbaner i skolen, og det blev nødvendigt at udvikle tekstanalytiske begreber der var relevante for 

studiet af elevtekster i et individuelt længdeperspektiv, og som var sensitive for forskelle i faglige 
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tekstkulturer. Der argumenteres således for at den form for ”deep theorizing” som projekt Faglighed og 

skriftlighed skaber rum for, udspringer af en metodologisk dobbeltbevægelse af kontekstualisering af 

tekststudier og tekstualisering af skrivekulturstudier, og at denne dobbeltbevægelse har gjort det muligt 

at udvikle dynamiske modeller og analysebegreber.  

Som en dokumentation af denne analyse præsenteres dernæst tre analytiske modeller som er udviklet i 

projektet, anskuet dels som modelleringer af undersøgelsesfeltet og dels som heuristikker for studier af 

tekster og kontekster og den dynamiske relation imellem dem.  

Afsluttende introduceres kort symposiets øvrige bidrag samt andre projektpræsentationer på 

konferencen set som den væsentligste dokumentation af projekt Faglighed og skriftligheds teoretiske og 

empiriske udsagnskraft.  

Lillis, T. (2008). Ethnography as Method, Methodology, and ”Deep Theorizing”: Closing the Gap Between Text 

and Context in Academic Writing Research. Written Communication 2008 25 

Skrivning i biologi 

Niels Bonderup Dohn, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 

Formålet med indeværende delprojekt under forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed er at belyse 

skriftbrug i gymnasiets biologiundervisning, nærmere bestemt hvordan elever håndterer 

biologirapporten som genre. En biologirapport er en laboratoriejournal, baseret på IMRAD-struktur 

(Introduction, Methods, Results and Discussion). 

Delprojektet er forankret i sociokulturel teori (Wellington & Osborne, 2001). I delprojektet undersøges 

sammenhængen mellem en klasses biologiundervisning, lærerens krav til rapport og elevernes rapporter. 

Biologirapporten ses her som et produkt af klassens situerede praksis, rammesat af hvordan krav til 

rapportens struktur og indhold italesættes af klassen biologilærer og elever. 

Undersøgelsen er baseret på et eksplorativt case-studie i en dansk gymnasieklasse med biologi på 

obligatorisk niveau (n = 30, alder 16-18 år). Der er blevet gennemført klasserumsobservationer i 18 

lektioner, indsamlet skriveordrer (øvelsesvejledninger, udskrifter fra interaktiv tavle), elevtekster (et 

klassesæt biologirapporter, ”Genetikrapport” (n = 25), med lærerens rettelser/kommentarer) og 

interview med læreren. 

Eleverne gennemførte to genetikøvelser: a) isolering af DNA fra løg og b) naturlig selektion baseret på 

et modelforsøg med bønner på farvet karton. I de efterfølgende lektioner redegjorde læreren for 

hvordan en biologirapport skal struktureres med begrundelsen: ”I skal opbygge den som en rigtig 

videnskabelig artikel”. Læreren noterede biologibegreber på tavlen, som var centrale for øvelserne: 

’DNA’ (Hvor findes det? Hvordan er det bygget op?), ’variation’ og ’selektion’. Læreren tilføjede 

begreberne ’replikation’ og ’proteinsyntese’ til trods for at de ikke indgik i øvelserne men var centrale i 

forhold til lærebogen. Desuden præciserede læreren kriterierne for bedømmelse (evaluering): 1) er alle 

forsøg beskrevet og forklaret? 2) er rapporten opbygget korrekt? 3) er relevant teori medtaget? 4) er 

irrelevant teori udeladt? 5) bruges fag‐ord korrekt? 

En første gennemlæsning af biologirapporterne afslørede store forskelle mellem de 25 rapporter med 

hensyn til bedømmelseskriterierne 3) og 4). Det blev derfor besluttet at undersøgelsen skulle fokusere 
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på i hvor høj grad der blev inddraget relevant biologisk information og udelade irrelevant information i 

de enkelte rapporter. Forskningsspørgsmålet lyder således: I hvilken grad formår elever at der inddraget 

relevant biologisk information og udelade irrelevant information ved rapportskrivning i biologi når bedømmelseskriterierne 

på forhånd er ekspliciteret? 

Biologirapporterne indholdsanalyseres med henblik på at vurdere i hvor høj grad eleverne inddrager de 

biologiske fagbegreber på adækvat vis, som læreren stillede krav om. Desuden analyseres teksterne for 

om der optræder irrelevant information. Konkret analyseres teksterne ved hjælp af softwaren NVivo 10 

med ’DNA’, ’replikation’, ’proteinsyntese’, ’variation’, ’selektion’ og ’irrelevant information’ som 

overordnede koder, idet disse fagtermer afspejler lærerens krav til relevant biologisk information. 

De foreløbige resultater tyder på, at nogle elever har meget svært ved at inddrage relevant information. 

Desuden indeholder mange tekster referencer til human genetik, til trods for at øvelserne vedrørte a) 

isolering af DNA fra løg og b) naturlig selektion baseret på et modelforsøg med bønner på farvet 

karton (’irrelevant teori’: antropocentrisk). 

I oplægget vil de endelige resultater blive præsenteret og implikationer for praksis vil blive diskuteret. 

Wellington, J. & Osborne, J. (2001). Language and Literacy in Science Education. Buckingham: Open University Press. 

 

Skriveridentitet og fagligt samspil 

Peter Hobel, adjunkt, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

Fokus i denne præsentation er på, hvilke mulige selvheder (Ivanic 1998) en kursist tilbydes i 

problemorienteret fagligt samspil, og hvilken skriveridentitet hun udvikler.  

I de gymnasiale uddannelser i Danmark har fagligt samspil, det vil sige interdisciplinaritet eller 

tværfaglighed, været obligatorisk siden 2005. I præsentationen fremlægges fund fra et delprojekt under 

forskningsprojektet Faglighed og Skriftlighed. Delprojektet indskriver sig i Faglighed og Skriftlighed’s 

sociokulturelle teoriramme og etnografiske design, og data fra delprojektet vil blive analyseret ved hjælp 

af de modeller, der er udviklet i dette projekt (Krogh og Hobel 2012). 

HF-kursisten Mette er blevet fulgt på HF-skolen gennem to år i de to obligatoriske faglige 

samspilsgrupper: den naturvidenskabelige gruppe (geografi, kemi og biologi) og kultur- og 

samfundsfagsgruppen (historie, samfundsfag og religion). Data er lærernes skriveordrer til skrivning i 

timerne og skriveordrer til hjemmeopgaver, Mettes hjemmeopgaver og lærernes skriftlige respons til 

disse. Endvidere interviews med Mette om hendes opgaver og hendes skriveridentifikationer og endelig 

observationsnoter og feltkommentarer.  

Præsentationen tager sit udgangspunkt i en analyse af, hvilke samspils- og skriftlighedsdiskurser der 

kommer til udtryk i læreplan for kultur- og samfundsfagsgruppen, og hvordan de rekontekstualiseres i 

den lærerfaglige skriftkultur (Krogh og Hobel 2012) på HF-skolen. Denne skriftkultur vil blive 

undersøgt nærmere gennem en analyse af de skriveordrer, lærerne giver i forbindelse med 

skriveaktiviteter i timerne. Analysen giver et foreløbigt bud på, hvilke mulige selvheder kursisterne 

tilbydes i det skriftlige arbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen. I forlængelse deraf vil jeg diskutere, 

hvilke mulige selvheder Mette tilbydes i forbindelse med en hjemmeopgave, hvordan Mette anvender 

skrivning som medierende værkstøj (Wertsch 2007) i fagligt samspil, og hvordan hun gennem sin 
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skriftbrug forhandler sig til rette med lærerne om, hvilken skriveridentitet der er anerkendelsesværdig i 

kultur- og samfundsfagsgruppen.  

Med privilegeringen af kursistperspektivet og med fokus på, hvordan kursister lærer sig skrivning 

gennem fag, lægger præsentationen op til en diskussion af dannelsespotentialet i skrivning i fagligt 

samspil.  

Ivanič, R. (1998): Writing and identity. The discoursal construction of identity in academic writing.  Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Company. 

Krogh, E. og Hobel, P. (2012): ”Årets bedste opgave”: en analyse af en elevtekst i dens kontekst. In: Matre, S.; 

Sjøhelle, D. K. og Solheim, R. (red.): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Side 137-150. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Wertsch, J. A. (2007): Mediation. In: Daniels, H.; Cole, M. & Wertsch, J. A.: The Cambridge Companion to Vygotsky. 

Side 178-192. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Matematikfagets skrivning og skrivere 

Steffen M. Iversen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 

Som symposiets øvrige deltagere fremlægger jeg fund fra forskningsprojektet Faglighed og Skriftlighed. 

Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan elever formes som skrivere af matematiske tekster, vil 

fokus for oplægget være en analyse af de gymnasiale matematikfags forskellige typer af skriftlige tekster 

(skriveordrer og elevbesvarelser), og deres betydning for elevernes handlerum som skrivere i 

matematikfaget. I centrum for analysen står en type af tekster, der ofte, men ikke altid, falder i 

skolegenren rapport, og som er blevet gjort obligatorisk i de gymnasiale matematikfag inden for de 

seneste år.  

Analysen bygger på data fra et etnografisk studie af otte gymnasiale skrivere, fordelt i fem forskellige 

klasser, som tilsammen dækker de fire gymnasiale uddannelser i Danmark. Jeg fulgte de otte elever i ét 

skoleår (2011-12) og observerede løbende deres undervisning i faget matematik. Gennem hele året blev 

skriveordrerne som lærerne stillede, elevernes besvarelser af disse skriveordrer samt lærernes respons til 

elevbesvarelserne indsamlet og kategoriseret. Herudover bygger analyserne på en omfattende mængde 

interview med både lærere og elever. Fokus for disse interview er elevernes tekster og skriftpraktikker 

(Lillis, 2008; Barton & Hamilton, 2000). Endelig inddrages officielle læreplaner og vejledninger, med 

det formål at få indsigt i de institutionelle rammer for det skriftlige arbejde i de gymnasiale 

matematikfag.    

I mit oplæg undersøger jeg indledningsvis, hvordan matematikfagenes skriftlige tekster karakteriseres i 

læreplaner og vejledninger, og hvilke diskurser der knyttes til de forskellige typer af tekster heri. Jeg 

giver eksempler på, hvordan læreplanernes intentioner rekontekstualiseres i de forskellige klasserum 

gennem en analyse af autentiske skriveordrer, og vil med udgangspunkt i konkrete elevbesvarelser 

diskutere, hvilke vilkår og potentialer der knytter sig til forskellige typer af tekster i matematikfagene. 

Afslutningsvis perspektiveres dette i forhold til de diskurser de otte elever knytter til de forskellige typer 

af tekster, og som er fremanalyseret ud fra interviewmaterialet.  

Matematikfagenes opgavegenre(r) er måske den mest stabile af alle fags opgavegenrer, og de nye typer 

af obligatoriske tekster beskrevet ovenfor udgør derfor et centralt nybrud med det skriftlige arbejde i de 
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gymnasiale matematikfag. Derfor er det vigtigt, at undersøge, hvilke potentialer og vilkår der knytter sig 

til disse nye typer af tekster, og forstå deres mulige betydning for elevers udvikling som 

matematikfaglige skrivere. 

Barton, D., Hamilton, M., Ivanič, R. (Eds.) (2000). Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London and 

New York: Routledge. 

Lillis, T. (2008). Ethnography as Method, Methodology, and “Deep Theorizing”: Closing the Gap Between Text 

and Context in Academic Writing Research. Written Communication, 25 (3), 353-388. 

 

Skrivning, læring og identitet i fremmedsprog i 1. G 

Karen Sonne Jakobsen, Lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet 

Oplægget præsenterer et studie af to elevers skrivning i tysk i løbet af det første gymnasieår. Min 

interesse er at undersøge hvilke læringsmuligheder de skriftlige opgaver i tysk tilbyder, hvordan eleverne 

bruger disse læringsmuligheder og hvilken udvikling der sker i løbet af året.  

Studiet bygger på delte data i forskningsgruppen Faglighed og skriftlighed. Data omfatter tekster indsamlet 

i tyskundervisningen fra en case, herunder opgaveformuleringer, elevtekster og lærerrespons, samt 

feltnoter og interviews.  Den metodiske tilgang er primært sprog- og tekstanalytisk med inddragelse af 

observationer fra feltrapporten. 

Opgavegenren er kommunikative og kreative opgaver, som er udbredte i tyskundervisningen på dette 

trin.  Analysen baserer sig på opgavekonstellationer, dvs. lærerens opgaveformuleringer, elevtekster, 

lærerfeedback og elevernes bearbejdning af feedback gennem genafleveringer. Med basis i sociokulturel 

teori (Lantolf & Thorne 2006) betragter jeg konstellationen som en kompleks skriftsproglig aktivitet og 

som en læringsmulighed der konstrueres i et samarbejde mellem elever og lærer.  

Analysen omfatter tre forskellige, men sammenhængende aspekter af skriveaktiviteten: For det første 

elevernes udbygning af skriftsprogsressourcer på fremmedsproget på forskellige niveauer (ord, metaforer, 

grammatik, genre) i lyset af de muligheder som kreative opgaver tilbyder (Kern).  For det andet 

elevtekster som udkast af social identitet og subjektivitet på fremmedsproget (Kramsch & Lam 1999).  For 

det tredje elevernes bevidsthed om skrivning og læring af fremmedsprog som den aftegner sig efter det første år. 

Afslutningsvis diskuteres hvilke læringsmuligheder der ligger i skrivning af kreative opgaver i tysk som 

et bidrag til elevernes udvikling af generelle skrivekompetencer. Det er et formål der i stigende grad er 

kommet i fokus på tværs af fag i gymnasieskolen, og som også omfatter fremmedsprogene.  

 

Lantolf, J.P. & S. L. Thorne (2006) Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford 

University Press 

Kern, R. (2000) Literacy and Language Teaching. Oxford University Press 

Kramsch, C. & W.S.E Lam (1999) Textual Identities. The Importance of Being Non-Native. In Braine. G. (ed.) 

Non-Native Educators in English Language Teaching. London: Lawrence Erlbaum 

 

 


