
NETVÆRKS- OG INTERVENTIONSPROJEKTER I FAG- OG SKRIVEDIDAKTIK 

Nedenstående tekst er den flyer, der blev uddelt på konferencen den 21. januar. Med kursiv er tilføjet uddybende 
kommentarer og oplysninger. 

 

I forlængelse af forskningsprojektet ”Faglighed og skriftlighed” og konferencen den 21. januar 2015 
udbyder forskergruppen bag projektet et netværksprojekt for 10 skoler i skoleåret 2015-2016. 

Skolerne vil få indsigt i den nyeste forskning inden for området og vil få mulighed for i samarbejde med 
forskere at udvikle skolebaserede udviklingsprogrammer for gymnasieelevernes faglige skrivning. 
Skolerne forventes at bidrage med ledelsesstøtte og investering af tid til de deltagende lærere, såvel til 
netværksseminarerne som til aktiviteter imellem seminarerne.   

De udviklingsprogrammer for gymnasieelevernes faglige skrivning, som de deltagende skoler skal udvikle i 
netværksarbejdet, kan naturligvis være meget forskellige. 

Der kan være tale om forskellige fokuspunkter og forskellige vægtninger mellem fokuspunkterne. Der kan være tale om 
programmer, der på forskellige måder fokuserer på heldagsskole, særlige studieretninger, bestemte fag eller fagligt samspil, 
processkrivning, responskultur, integration af skrivning i den daglige undervisning, progressionsplaner, ny teknologi, 
elevers individuelle skrivekompetenceudvikling, mv. 

Det vil være en del af netværksarbejdet, at skolerne i samarbejde med forskere undersøger, hvilke behov de har, og at de 
på den baggrund udvikler deres respektive udviklingsprogrammer. 

Skolerne vil endvidere blive introduceret til, hvordan man gennemfører større analyser af skrivekulturer på en skole. 

Skolerne skal frikøbe 3-5 lærere til at deltage i projektet. Disse lærere forpligter sig på at deltage i netværksmøder, læse 
relevant litteratur som forberedelse til disse og udvikle de skolespecifikke udviklingsprogrammer for gymnasieelevers faglige 
skrivning. Skolen skal endvidere bidrage med aktiv ledelsesstøtte til projektet. 

En eller to forskere vil blive særligt tilknyttet hver skole og have ansvaret for dialog og respons. 

Der vil ikke blive udarbejdet en slutrapport, men det er oplagt, at skolerne formidler deres erfaringer i relevante 
sammenhænge, og at forskerne skriver formidlings- og forskningsartikler med udgangspunkt i data fra projektet.  

Netværksprojekt i skoleåret 2015-2016 
Netværksprojektet afvikles som fire heldagsseminarer. Seminarerne vil indeholde opdatering om 
relevant forskning, skrivekulturanalyser samt struktureret arbejde med erfaringer og programmer for 
indsatser. Der vil være to seminarer i efteråret og to i foråret 

De fire netværksseminarer vil blive afholdt på følgende datoer: 

• Netværksmøde 1: Torsdag den 3. september 2015 
• Netværksmøde 2: Tirsdag den 3. november 2015 
• Netværksmøde 3: Onsdag den 3. februar 2016 
• Netværksmøde 4: Tirsdag den 3. maj 2016 

 



Det første og introducerende netværksseminar afholdes på SDU.  

Inden projektet går i gang, opfordres to af de deltagende skoler til at melde sig som case-skoler. Forud 
for netværksseminar to og tre udarbejder deltagerne fra hver af de to skoler sammen med forskere en 
analyse af skrivekulturer på deres respektive skoler og udpegning af indsatsområder for forandring.  De 
to netværksseminarer afholdes på disse to skoler, og her fremlægges og diskuteres analyserne. Med 
udgangspunkt i disse diskussioner vil de øvrige skoler kunne gennemføre tilsvarende analyser på deres 
skoler. 

En central del af netværksarbejdet består i, at der skal udarbejdes analyser af skrivekulturerne på to at de deltagende 
skoler. Der vil være fokus både på den lokale skolefaglige skrivekultur, elevskrivekulturen og den lærerfaglige 
skrivekultur – det sidste med udgangspunkt i en analyse af skrivekulturerne i udvalgte fag i en studieretning.  

Forskerne vil besøge de to skoler af to gange, og på baggrund af disse to besøg udarbejder de deltagende lærere fra skolen i 
samarbejde med forskerne en analyse af skolens skrivekulturer, som fremlægges på netværksmødet. 

Analyserne kommer til at have en prototypisk karakter, således at de øvrige deltagende skoler kan anvende designet til 
selv at gennemføre tilsvarende analyser.  

Det sidste og afsluttende netværksmøde afholdes på SDU. 

På projekt Faglighed og skriftligheds hjemmeside vil der være mulighed for at skolerne og forskerne 
kan kommunikere mellem netværksmøderne. Her vil relevant litteratur også blive uploadet. 

Flere projekter i skoleåret 2016-2017 
I forlængelse af netværksprojektet og i samarbejde med skolerne udbydes forsknings- og 
udviklingsprojekter fra skoleåret 2016/2017. 

Hvis nogle af de deltagende skoler ønsker opfølgende interventionsprojekt på deres skoler, vil der være mulighed for det. 
Nærmere forhandlinger om dette vil foregå i foråret 2016. 

Forskerdeltagelse 
Projektet ledes af professor Ellen Krogh. Derudover deltager adjunkt Anke Piekut, lektor Nikolaj 
Frydensberg Elf, lektor Peter Hobel og lektor Torben Spanget Christensen. Endvidere vil to 
gymnasielærere, der er mastere i gymnasiepædagogik, deltage som forskningsassistenter. 

Hvem kan deltage 
Alle skoler fra det gymnasiale område: hhx, htx, stx, hf og vuc – såvel skoler der har erfaringer med 
skrivedidaktiske projekter, som skoler der snarere betragter sig som nybegyndere på området. 

Hvordan ansøger man, og hvad koster det? 
Ansøgningsfristen er 1. april.  

Deltagelse i netværksprojektet koster 65 000 kr.  

Beløbet dækker deltagelse på netværksmøder (inklusiv forplejning).  
Skolerne skal derudover selv afholde udgifter til frikøb af deltagende lærere og transport.  
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