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Faglighed og skriftlighed / Writing to learn, learning to write. Literacy and disciplinarity in Danish upper 

secondary education 

Organisert av Ellen Krogh 

Øvrige medvirkende: Peter Hobel, Steffen M. Iversen og Karen Sonne Jakobsen. 

Denne session vil snarere have præg af workshop end af symposium. Deltagerne er knyttet til det samme 

forskningsprojekt, og workshoppen vil dels indeholde en præsentation af dette projekt med fokus på 

udvalgte delprojekter, dels vil der blive lagt op til en kritisk diskussion af en analysemodel som er udviklet i 

projektet, ud fra en præsentation af konkrete analyser. 

Introduktion til projekt Faglighed og skriftlighed:  

Ellen Krogh, Syddansk Universitet 

Workshop med udgangspunkt i en analyse af en eller to basale analyseenheder: 

Ellen Krogh, Syddansk Universitet 

Peter Hobel, Syddansk Universitet 

Præsentation af fagstudiet Diskursiv matematisk skrivning: 

Steffen Iversen, Syddansk Universitet 

Præsentation af fagstudiet Faglighed og skriftlighed i fremmedsprogsundervisning (tysk): 

Karen Sonne Jakobsen, Roskilde Universitet 

* 

Introduktion til projekt Faglighed og skriftlighed, med særligt fokus på design og analysetilgang til de 

longitudinale projekter  

Ellen Krogh 

Syddansk Universitet 

Faglighed og skriftlighed (FoS) er et fireårigt kollektivt forskningsprojekt (2010-2014), finansieret af det 

danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Projektet er en eksplorativ, kvalitativ undersøgelse af 

skriftbrug i gymnasiale uddannelser hvor studier med et longitudinalt elevperspektiv forbindes med 

tværgående studier i centrale fag og faglige samspil. Målet er at skabe viden om hvordan elever lærer sig 

fag gennem skrivning og skrivning gennem fag, og ad hvilke veje de udvikler skrivekompetencer gennem  

gymnasieuddannelsen.  



Projektet forbinder et fagdidaktisk og et sociokulturelt perspektiv på skriftlighed i de gymnasiale 

uddannelser. To nøglebegreber er didaktisering (Ongstad 2006) og medierende redskaber (Vygotsky 1986, 

Wertsch 1998). Med det fagdidaktiske perspektiv retter vi søgelyset mod skriftlighed som medie for 

didaktiserende praksis i de gymnasiale fag. Med det sociokulturelle perspektiv fokuserer vi på skriftlighed 

som et medierende redskab mellem det kognitive, det sociale og det tekstuelle. Skriftlighed forstås i et 

udvidet perspektiv, som en multimodal praksis. Et vægtigt teoriperspektiv særligt i tilknytning til de 

longitudinale studier ydes af Roz Ivanic (1998) med hendes studie af identitetsdannelse gennem skrivning. 

Med en etnografisk tilgang til datagenerering knytter vi an til New Literacy Studies og synet på 

skriftkyndighed som en social og økologisk praksis (Barton  

1994). 

Forskningsdesignet etablerer en matrixstruktur hvor longitudinale delstudier med et elevperspektiv 

forbindes med tematiske fagstudier som undersøger tekstnormer og skrivepraksis i en række gymnasiale 

fag. Der er i projektet etableret en fælles elektronisk databank som alle deltagere har adgang til. De fire 

longitudinale delstudier startede dataindsamling i august 2010, mens fagstudierne først er påbegyndt i 

2011. Det er vanskeligt at udtale sig om forventede resultater på nuværende tidspunkt, men på det 

metodologiske område er der udviklet to analysemodeller som, omend stadig under udvikling, dog må 

anses for relativt robuste værktøjer for projektets analyser. Det er en af disse analysemodeller som vi 

ønsker diskuteret i workshoppen. 
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