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Program

� Forskningsfronten – om skrivning og skriftlighed

� Det gymnasiale skriftlighedsprojekt: ”Ny skriftlighed”

� Forskningsdokumenteret indblik i gymnasial skrivepraksis og 
gymnasieelevers skriveerfaringer (projekt Faglighed og 

skriftlighed) 

� Akademisk skriftlighed. Et forsknings- og udviklingsprojekt på 

Campus Kolding, SDU, 2006-2008

09-01-2014 Ellen Krogh2

Forskningsfronten - status

� Det nye tekstsamfund (Karlsson, 2006) 

� Voksende krav om avanceret ‘literacy’ (OECD/DeSeCo o.a.) 

� Literacy i stadig forandring. Hvad betyder det fx at der i stadig 
højere grad skrives på platforme i prædesignede skabeloner?

� Uddannelserne svækkede i positionen som hoved‘sponsorer’ af  
literacy (Brandt, 2001)

� Skrivning er design af  multimodale meddelelser (Kress, 2003 o.a.)

� Skrivning udvikles og læres som en del af  faglige læreprocesser 

� Der skrives for få længere, selvkomponerede tekst i skolen 
(Applebee & Langer, 2011)

� Formative evalueringsformer er effektive læreværktøjer til 

skrivning (Hillocks, 1986; Black & Wiliam, 1998)
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Det gymnasiale skriveprojekt

Gymnasiereformen 2005: skriftlighed indskrives som 

noget nyt på det overordnede bekendtgørelsesniveau 
som en central del af  studiekompetencen: 

� Bekendtgørelsens elevvinkel: skriftlighed som bidrag 
til studiekompetencen

� Læreplanernes fagvinkel: skriftlighed som led i 
udviklingen af  faglig viden og kompetence
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Evaluering og justeringer

� ”Ny skriftlighed” (Krogh et al., 2009)

� Præcisering af  reformens skriftlighedsprojekt 

2010:

� Bilag 4 (hf  bilag 2): kompetencemål, 

progression og evaluering

� Justeringer på læreplansniveau

09-01-20145 Ellen Krogh

Ny skriftlighed – hvad er det nye?

� Skrivning ses som en central del af  studieforberedelse

� Udvidet skriftlighedsbegreb

� Skriveudvikling et ansvar for alle fag - faglig skrivning 

skal ses som et bidrag til elevens skriveprojekt

� En vifte af  evalueringsformer

� Skrivning i ”fagligt samspil”: synopser og større 

flerfaglige opgaver

� Et fagdidaktisk udviklingsprojekt
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Udvidet skriftbegreb, et uklart projekt

� Bekendtgørelserne: ”Skriftlige arbejder kan have form af  
tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedie-
produktioner mm”

� Udtryksformer, repræsentationsformer, modaliteter…?

� Hvilke medier og modaliteter tillades (eksamen, jf. nu 
adgang til internet ved skriftlig eksamen i en række fag)

� En eksplicit didaktik og et begrebsapparat for det 
multimodale perspektiv på skrivning savnes efter alt at 

dømme (jf. Axelsson & Danielsson, xxxx; Elf, 2012)
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Skrivning i fagligt samspil

� De større formater i de flerfaglige opgaver 

(studieretningsprojekt og træningsopgaver i 1g og 2g)

� Synopsisgenren i Almen Studieforberedelse / 

Studieområdet / Faggrupperne på hf

� Et ambitiøst projekt

� Positionering af  elevskrivere som undersøgende frem for 

som kompetence- og vidensdokumenterende

� Krav om refleksion over fagenes/”fakulteternes”  bidrag og 

metoder
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Status for ”ny skriftlighed”

� En lang række UVM-støttede udviklingsprojekter (ex. Krogh, 
2010)

� Et omfattende femdages efteruddannelsesprojekt, tilbudt til 
grupper på gymnasieskoler 2010-2011.

� Fortsat nye forsknings-/udviklingsaktiviteter (jf. 
forskningsstøttet projekt med skrivefag på Nærum Gymnasium; 
forsknings- og udviklingsprojekter på VUC)

� Stadig efterspørgsel efter efteruddannelse i ‘ny skriftlighed’

� Bevægelsen fra 90ernes proces- og læringsorienterede 
skrivedidaktik til samtidens kompetenceorienterede og 

fagdidaktiske skriveprojekt

09-01-2014 Ellen Krogh9



09-01-2014

4

Et forskningsbaseret skriftlighedsprojekt

”Videnskabsretorik og skrivedidaktik” 2009-2010 (Krogh, 
2010:

� Lærere fra to skoler med 9 forskellige fag, samt forsker

� Seminarer med undersøgelse af  rettede elevtekster i 
fagene - fagenes skriftlige opgavegenrer og tekstnormer 

� Skrivedidaktiske udviklingsprojekter i deltagernes fag

Indlejring i skolernes praksis? Manglende ledelsesstøtte og 
organisatoriske formater.
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Fund: fagenes skriftlige udfordringer

TEKSTFAG

Fokus på TEKSTKOMPETENCE

Dvs. træk der konstituerer verbalsproglige 
tekster:

Intention, rettethed, afsluttethed, 
sammenhæng på tekst-, afsnits- og 
sætningsniveau. Sproglig stil, variation og 

korrekthed.

Reformudfordring: 

Faglig diskurs:
at begrunde genrer og faglig diskurs i en 
sammenhængende vidensform
– og samtidig fastholde et sprogligt 

dannelsesperspektiv 

IKKE-TEKSTFAG / INDHOLDSFAG

Fokus på DISKURSKOMPETENCE

Dvs. træk der konstituerer den faglige 
diskurs: 

Stil/etos, tekstnormer, fagbegreber og 
faglige vendinger. 
Faste genrenormer (’kogebøger’)

Reformudfordring: 

Tekstkundskab og -kompetence: 
at eksplicitere og begrunde genrer og faglig 
diskurs i tekster,
at kunne undervise og vejlede elever i at 

skrive tekster
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Projekt Faglighed og skriftlighed

� Pilotstudie i 9. klasse 2009-2010, 3 forskere i egen forskningstid. 
Christensen, Elf, Krogh (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende 
klasse

� Projekt i fuld skala 2010-2014, finansiering Det Frie 
Forskningsråd: tværfaglig og tværinstitutionel forskergruppe 

(www.sdu.dk/fos) 

� Omfattende longitudinale, etnografiske studier, elevskrivere i alle 

fag samt elevskrivere i specifikke fag.

� Mål at undersøge hvordan elever

� lærer fag gennem skrivning og skrivning gennem fag 

� udvikler skrivekompetencer og skriveridentiteter gennem deres 

gymnasieuddannelse

09-01-2014 Ellen Krogh12



09-01-2014

5

Overgangen – at blive gymnasieelev

� Interviewer: Hvad har det betydet for dig at komme i gymnasiet i 
forhold til at gå i folkeskolen?

� Sofia: Jeg synes bare man lærer at se mere kritisk på tingene. Tit 
når man læser tingene så skal man ikke bare tro på det, og fx i 
historie med kildekritik og sådan noget, det har vi aldrig lavet i 

folkeskolen, men det er meget vigtigt at det der står i 
historiebøgerne, reflekterer dem der har skrevet det. Så man skal 

ikke bare tro på det selvom det måske er sådan den halve 
sandhed hvis du ved hvad jeg mener. Og sådan synes jeg bare 
generelt det er også i de andre fag. 

Samtale med Sofia 7.6.2011
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Om skrivning i gymnasiet

Samtalen handler om hvad der gør det sjovt at skrive, og hvordan 
Sofia oplever skrivning i gymnasiet.

� Jeg tror mest det der med at man kan være kreativ fordi man skal 
aflevere de der opgaver i folkeskolen hvor man bare kunne skrive 
hvad man har lyst til, og så er det en god historie. Her er der jo 

rigtig mange rammer og du skal altid ramme præcist ind i 
rammerne for ellers er det jo forkert. Man savner lidt det der 

med at man kan få lov til at lave planche hvis man har lyst, eller 
sådan et eller andet. Det synes jeg bare det er meget begrænset 
hvad man kan i gymnasiet med sådan nogle ting.

Samtale med Sofia 7.6.11
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Foreløbige fund, FoS I

� Der afleveres rigtig mange opgaver. Det er ikke alle opgaver 
eleverne ser formålet med. 

� Mange digitale ressourcer tages i anvendelse (ex googledocs, 
faglige softwareprogrammer, podcasts, facebookgrupper). 

� Elever erfarer ikke progression i store skriftlige opgaver 
(forskellige fag og fagkombinationer).

� Omfattende brugsorienteret skrivning, men kun i begrænset grad  
didaktisk synlig – noter, udkast, talepapirer, power points.

� Computeren uomgængelig (de fleste faglige tekster publiceres på 
læringsplatformene) – men også en stadig udfordring for elevers 

koncentration. 

09-01-2014 Ellen Krogh15



09-01-2014

6

Foreløbige fund, FoS II

� I indholdsfagene skriver elever i vidt omfang sammen. Det rejser 
problemstillinger om hvem der skriver, hvordan der tages ejerskab. 

Samskrivning ikke et didaktisk tema. 

� Faglige samspilsprojekter: 

� store skriftlige opgaver stort fokus, især på indhold. Integrationen 

med den øvrige faglige skrivning er begrænset

� synopser kommenteres mht form, men ofte ikke indholdsmæssigt.

� Kreativ, eksperimenterende skrivning hovedsageligt i andet 

fremmedsprog

� Meget lidt procestilrettelagt skrivning. Klassiske former for 

opgaveretning, nu via læringsplatform (Lectio-syndromet) 
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Akademisk skriftlighed

� Pilotprojekt i tre humanistiske og samfundsvidenskabelige fag på Syddansk Universitet, 
Campus Kolding, 2006-2008. Delvis finansieret af  daværende Ministerium for 

flygtninge, indvandrere og integration (1. år)

� Projektledelse J. Wagner (faglig leder) og A. Grindsted /M. Hansen-Møller (adm. 

leder). Skrivedidaktisk udvikling og evaluering E. Krogh. Koordinator S. Wessberg/M. 
Lucas.

� Formål: udvikling af  studerendes kompetence i akademisk ‘literacy’, med særligt fokus 
på stud. med andre modersmål end dansk.

� Tre projektdele:

� De deltagende undervisernes udvikling af  skriftlig praksis i udvalgte discipliner

� Vejledningstilbud ved instruktorer til førsteårsstuderende (danskstuderende), 

organiseret af  koordinator. Hjemmeside med materialer.

� Projekt: systematisk indarbejdning af  skriftlig progression i studieordninger.

� Projektdokumentation på hjemmeside, herunder evalueringsrapport (Krogh, 2008). 
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Skriftlig praksis i fagene

� Problemdiagnose: der skrives på de deltagende bacheloruddannelser meget 
lidt (humaniora) eller udliciteret til bestemte discipliner uden status 

(samfundsvidenskab). 

� Intervention: workshops: formidling af  forskningsbaseret kundskab om 
skrivning samt skrivedidaktiske muligheder. Erfaringsdeling. 

Interview/samtaler med de deltagende undervisere.

� Fokus for interventionsprojekterne

� Skrivning for at lære og for at blive deltager i den fagligt-akademiske 
diskurs

� Tilegnelse og træning af  fagligt-akademiske genrer

� Den enkelte underviser tilrettelægger egne udviklingsprojekter ud fra 

diagnoser af  det specifikke problemfelt i disciplinen
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Skriftlig praksis i fagene II

Resultater 

� der blev skrevet mere - og mere forskelligt (skrive for at lære og deltage). 

Eksempler på systematiske fokuseringer: gensidig studenterrespons 

(bevidsthed om faglige krav); blogging på læringsplatform om fagligt 
inspirerede emner (deltagelse i faglige samtaler); læselogs om faglige artikler 

(at lære at arbejde med faglige artikler).

� Kriterier for permanent indlejring: 

� Det fagdidaktiske fokus. Projektet skabte rum for specifikke og fagligt 
relevante fokuseringer

� Bottom up. Respekt for undervisernes erfaringer og udviklingsinteresser. 
Positiv, stilladserende tilgang. 

� Ikke intensivering af  lærernes rettearbejde eller ekstra belastning af  de 
studerende.
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Vejledningen

� En del, men dog færre studerende end forventet søgte vejledning

� Stor bredde i problemer og problemstillinger (fra grammatiske 

og idiomatiske problemer til bekræftelse af  at opgaver var på 
rette vej)

� De studerende der fik mere varig vejledning, fik effektiv og vigtig 
støtte

� Instruktorer savnede den relevante kompetence til at vejlede i 
elementære grammatiske problemer

� Det faglige indholdsproblem (instruktorer var danskstuderende)

� Problemstillinger: det kompensatoriske (stigmatisering); 
indlejring i forhold til undervisning. 
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Pilotprojekt - ikke videreført

� Forslag til studienævn om at indlejre progression i skriftlighed i 
studieordningerne for de forskellige bacheloruddannelser. 

� Projektet nedlagt efter projektperioden (begrundelse: for lille dokumenteret 

effekt målt på studenterdeltagelse og forbedret gennemførelse)

Vigtige problemstillinger 

� Det fagdidaktiske og bottom up-strategier med respekt for undervisernes 

engagement er formentlig nødvendigt – sammen med studieordningskrav 

vedtaget i studienævn.

� Styrket vejlederdidaktisk opmærksomhed på sprog- og genrespørgsmål, 

også på de mindre avancerede sprogniveauer.  En vejlederkompetence 
som alle muligvis ikke har? 

� At møde de studerende der hvor de er og gerne vil hen. 

� Udvikling af  akademisk skriftlighed på universiteterne er et omfattende 

og langsigtet projekt. 
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