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Bilag til Skrivekulturer i 
folkeskolens niende klasse

Bilag 1: Første Observationsskema

Dato:
Tidspunkt:
Klasse:
Lærer og fag:
Observatør:

Hvad? Hvorfor? Hvem?

Indhold og emner Formål Publikum/modtager(e)

Betingelser? Stile, genrer, designs, 
konventioner

Fleksibilitet + barrierer Roller, identiteter + 
værdier

Hvordan? Modaliteter + tekno-
logier

Handlinger og proces-
ser

Deltagelsesmønstre 
(interaktion, kollabora-
tion + brug af kilder)

Andet / kontekst / fremadrettede overvejelser

Tabel 2. Bygger på model i Ivanič et al. (2009). Improving Learning in College. Rethinking 
Litaracies Across the Curriculum. London, New York: Routledge. Se også onlineversion 
på http://www.lancs.ac.uk/lflfe/publications.
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2 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

Bilag 2: Andet observationsskema

Observationsskema – skriftlighed
Klasse:    Fag:    dato:    observatør:

Registrering

Formål (begrundelse):

Lærer / Elev

Skriveordre:

Mundtlig instruktion / 
Skriftlig instruktion / Ingen 
entydig instruktion

Medier:

materialer og modaliteter

Teksttype/genre:

Feltets egne betegnelser, 
hvis ingen, vores egne

Skrivehandling:

Feltets egne betegnelser, 
hvis ingen, vores egne 

Fortælling

Skrifthændelse:

Beskrivelse af situationer, 
hvori skriftlige aktiviteter 
indgår 

Skriveaktivitet:

Organisering og gennemfø-
relsen af skriftlige aktiviteter

Publikum / modtager

Andet / Kontekst
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Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse 3

Bilag 3: Spørgeskema

Skole:  

Klasse: 

Til elever i 9. klasse.
Dette spørgeskema handler om skrivning.
Vi er interesseret i at få noget at vide om dig som skriver. Det er ikke sikkert 
du har tænkt over det, men der findes mange former for skrivning. Nogle 
skriveopgaver er store, og andre er bitte små og bare en del af noget andet, du 
laver, fx hvis du skal sætte krydser i et spørgeskema eller lave en indkøbsliste 
eller en ønskeseddel. Nogle gange skriver du i hånden (håndskrivning), og an-
dre gange skriver du på computer eller mobiltelefonen (computerskrivning).
Nogle gange skriver du i skolen (skoleskrivning) og andre gange skriver du 
uden for skolen (fritidsskrivning).

Skoleskrivning er alle former for skrivning, der har med skolen at gøre (no-
tater i timerne, svar på spørgsmål i et arbejdshæfte, skrivning i gruppearbejde, 
opgaver på klassen, hjemmeopgaver, matematikopgaver, stil, gloser, oplæg, 
noteringer i et fysikforsøg, skrivning på tavle osv.)
Fritidsskrivning er alle former for skrivning, du laver uden for skolen (også 
selvom noget af den måske foregår i skoletiden). Det kan være sms, msn, 
facebook, skrivning i forbindelse med pc-spil osv. Det kan være skrivning du 
laver fordi du er holdleder i håndbold eller spejderleder og skal lave sedler 
til kammeraterne, det kan være julekort, historier du skriver for dig selv, 
indkøbslister, ønskesedler osv.

Tak fordi du vil udfylde skemaet.

Venlig hilsen
Ellen Krogh, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Torben Spanget Christensen, Insti-
tut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
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4 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

1. Køn
 ❏ Pige
 ❏ Dreng

2. Hvad skal du efter 9. klasse?
 ❏ 10. klasse (både folkeskole, privatskole og efterskole)
 ❏ Teknisk skole (ikke htx)
 ❏ Handelsskole (ikke hhx)
 ❏ Sosu-skolen
 ❏ STX (alment gymnasium)
 ❏ HTX (teknisk gymnasium)
 ❏ HHX (handelsgymnasium)
 ❏ Andet (skriv)
 ❏ Ved ikke

3. Skriver du i hånden eller bruger du elektroniske medier til 
skole skrivning? (elektroniske medier er computer, mobiltelefon 
o.l.)

 ❏ Jeg bruger mest håndskrivning til skoleskrivning
 ❏ Jeg bruger mest elektroniske medier til skoleskrivning
 ❏ Jeg bruger håndskrivning og elektroniske medier nogenlunde 
lige meget til skoleskrivning

 ❏ Ved ikke

4. Skriver du i hånden eller bruger du elektroniske medier til 
fritidsskrivning?

 ❏ Jeg bruger mest håndskrivning til fritidsskrivning
 ❏ Jeg bruger mest elektroniske medier til fritidsskrivning
 ❏ Jeg bruger håndskrivning og elektroniske medier nogenlunde 
lige meget til fritidsskrivning

 ❏ Ved ikke

96017_skrivekultur_bilag til web_2k.indd   4 19-12-2013   07:51:54



Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse 5

5. Hvad bruger du håndskrivning til i og uden for skolen? 
(gerne flere kryds)

 ❏ Notater i timerne
 ❏ Skriftlige opgaver
 ❏ Andet skriftligt arbejde til skolen
 ❏ Kommunikation til andre (meddelelser, postkort, breve…)
 ❏ Huskesedler, ønskesedler ol.
 ❏ Andet (skriv)  

  

6. Hvad bruger du elektroniske medier til? (gerne flere kryds)
 ❏ Notater i timerne
 ❏ Skriftlige opgaver
 ❏ Andet skriftligt arbejde til skolen, fx at lave skoleavis
 ❏ Kommunikation med andre (sms, msn, chat, chat i computerspil 
mv.)

 ❏ Huskesedler, ønskesedler o.l.
 ❏ Undersøge ting på nettet/informationssøgning
 ❏ Lave eller bearbejde billeder
 ❏ Downloading af musik, video ol.
 ❏ Produktion af små videoer, animationer, blogs mv.
 ❏ Andet (skriv)  
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6 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

7. Hvilke programmer benytter du dig af til fritidsskrivningen? 
(gerne flere kryds)

 ❏ SMS
 ❏ MSN
 ❏ Microsoft Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer
 ❏ Facebook
 ❏ Computerspil, fx World of Warcraft
 ❏ Andre spil (skriv hvilke)
 ❏ Andre programmer (skriv hvilke)  

  

8. Hvilket sprog skriver du på i de elektroniske medier?
 ❏ Primært dansk
 ❏ Nogenlunde lige meget dansk og engelsk
 ❏ Primært engelsk
 ❏ Andet (skriv hvilket)  

  

9. Hvad skriver du i de forskellige programmer og medier? 
(gerne flere kryds)

 ❏ Beskeder
 ❏ Personlige ting
 ❏ Chat med venner
 ❏ Chat om strategi og taktik med medspillere
 ❏ Politiske debatindlæg
 ❏ Andet (skriv)  
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Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse 7

10. Jeg kan godt lide at skrive opgaver i?
 Ja Nej Ved Har aldrig
   ikke skrevet opgave
    i faget
Dansk ❏ ❏ ❏ ❏
Engelsk ❏ ❏ ❏ ❏
Tysk ❏ ❏ ❏ ❏
Fransk ❏ ❏ ❏ ❏
Matematik ❏ ❏ ❏ ❏
Historie ❏ ❏ ❏ ❏
Samfundsfag ❏ ❏ ❏ ❏
Religion ❏ ❏ ❏ ❏
Geografi ❏ ❏ ❏ ❏
Biologi ❏ ❏ ❏ ❏
Fysik ❏ ❏ ❏ ❏
Idræt ❏ ❏ ❏ ❏
Andre fag ❏ ❏ ❏ ❏
Projekt ❏ ❏ ❏ ❏

11. I hvilke fag skriver du afsluttede tekster, som afleveres og rettes 
af læreren? (gerne flere kryds)

 ❏ Dansk
 ❏ Engelsk
 ❏ Tysk
 ❏ Fransk
 ❏ Matematik
 ❏ Historie
 ❏ Samfundsfag
 ❏ Religion
 ❏ Geografi
 ❏ Biologi
 ❏ Fysik
 ❏ Idræt
 ❏ Andre (skriv)  
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8 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

12. Skriver du længere tekster uden for skolen?
 ❏ Ja, ofte
 ❏ Ja, det kan ske
 ❏ Nej, sjældent
 ❏ Nej, aldrig

13. Hvilke typer af længere tekster skriver du uden for skolen? 
(gerne flere kryds)

 ❏ Jeg skriver ikke længere tekster uden for skolen
 ❏ Dagbog
 ❏ Noveller/digte
 ❏ Debatindlæg (hvilke; skriv)  
 ❏ Andet (skriv)  

  

14. Hvem kommunikerer du med på de elektroniske medier? 
(gerne flere kryds)

 ❏ Jeg kommunikerer ikke på elektroniske medier
 ❏ Lærere
 ❏ Forældre
 ❏ Venner
 ❏ Elektroniske kontakter, jeg ikke kender personligt
 ❏ Andre (skriv)  
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Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse 9

15. Er det vigtigt for dig at kunne udtrykke dig på skrift (i skolen 
og uden for skolen)?

 ❏ Meget vigtigt
 ❏ Kun lidt vigtigt
 ❏ Ikke vigtigt
 ❏ Ved ikke

16. Hvor lang tid – ca. – bruger du i gennemsnit pr. dag på 
elektroniske medier hvori der forekommer en skriveaktivitet?

 ❏ Jeg skriver aldrig i elektroniske medier
 ❏ Under 30 minutter
 ❏ Mellem 30 minutter og 1 time
 ❏ Mellem 1 og 2 timer
 ❏ Mellem 2 og 3 timer
 ❏ Mellem 3 og 4 timer
 ❏ Mellem 4 og 5 timer
 ❏ Mellem 5 og 6 timer
 ❏ Mere end 6 timer

17. Hvor langt tid – ca. – bruger du i gennemsnit pr dag på at skrive 
længere tekster?

 ❏ Jeg skriver aldrig længere tekster
 ❏ Under 30 minutter
 ❏ Mellem 30 minutter og 1 time
 ❏ Mere end 1 time

18. Hvor mange sms’er sender du dagligt – ca.?
 ❏ Jeg sender ingen sms’er
 ❏ Under 10
 ❏ Mellem 10 og 20
 ❏ Mellem 20 og 30
 ❏ Flere end 30
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10 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

19. Hvis du selv skal bedømme det, mener du så, at du bruger for 
meget tid på elektroniske medier?

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja, jeg bruger alt for meget tid
 ❏ Jeg bruger nogle gange for meget tid
 ❏ Jeg bruger passende med tid
 ❏ Jeg bruger for lidt tid i forhold til hvad jeg gerne ville
 ❏ Ved ikke

20. Synes dine forældre (eller andre voksne, der er tæt på dig), at du 
bruger for meget tid på elektroniske medier?

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja
 ❏ Det er lidt forskelligt, nogle synes det og andre synes det ikke
 ❏ Nej
 ❏ Ved ikke

21. Ved dine forældre (eller andre voksne, der er tæt på dig) hvor 
meget tid du bruger på elektroniske medier?

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja
 ❏ Nej
 ❏ Ved ikke

22. Ved dine forældre (eller andre voksne, der er tæt på dig) hvad du 
laver på de elektroniske medier?

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja, de interesserer sig meget for det
 ❏ Ja, de ved lidt om det
 ❏ Nej, det ved de ikke noget om
 ❏ Ved ikke
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Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse 11

23. Kan dine forældre (eller andre voksne, der er tæt på dig) se posi-
tive ting ved dit brug af elektroniske medier? (gerne flere krydser)

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja, fx at jeg træner sprog
 ❏ Ja, fx at jeg træner skrivning
 ❏ Ja, fx at jeg træner evnen til at kunne formulere mig
 ❏ Ja, fx at det er en del af min måde at blive underholdt på
 ❏ Ja, fx at jeg holder kontakt til mine venner
 ❏ Ja, andet (skriv)
 ❏ Nej
 ❏ Ved ikke

24. Kan du selv se positive ting ved at du bruger elektroniske 
medier? (gerne flere krydser)

 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Ja, fx træner jeg sprog (engelsk)
 ❏ Ja, fx træner jeg skrivning
 ❏ Ja, fx træner jeg evnen til at kunne formulere mig
 ❏ Ja, fx at det er en del af min måde at blive underholdt på
 ❏ Ja, fx holder jeg kontakt til mine venner
 ❏ Ja, andet (skriv)
 ❏ Nej
 ❏ Ved ikke

25. Inddrager skolen den skrivning du laver på elektroniske medier?
 ❏ Jeg bruger ikke elektroniske medier
 ❏ Nej, det er som om skoleskrivningen og fritidsskrivning er to 
helt forskellige verdner

 ❏ Nej ikke normalt, men det er sket, at nogle lærere har spurgt til 
det

 ❏ Ja, det sker jævnligt, at der er lærere der spørger til det
 ❏ Ja, der er enkelte lærere, der prøver at inddrage det
 ❏ Ja, det er helt almindeligt, at lærerne spørger til det
 ❏ Ved ikke
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12 Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

26. Hvor vigtigt tror du det er at kunne udtrykke sig skriftligt i 
videreuddannelse og erhverv?

 ❏ Jeg tror det er meget vigtigt
 ❏ Jeg tror det kan være vigtigt
 ❏ Jeg tror det sjældent er vigtigt
 ❏ Jeg tror ikke det er vigtigt
 ❏ Ved ikke

27. I dette felt er du velkommen til at skrive, hvis du ikke mener 
vores spørgsmål dækker dine skriveaktiviteter. (skriv også gerne 
på bagsiden)

Tak for dine svar.
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