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Det dobbelte skriveformål  
i fremmedsprogsundervisning:  

 

”At formulere sig skriftligt på et fremmedsprog 
fungerer både som mål og middel.”  (Vejledning) 

 

To elevers skriveudvikling:  

- udbygning af skriftsproglige ressourcer  

- identitetsudkast   

 

 

 

 



Data:   
Jens’ og Sofias afleveringsopgaver i  tysk 1. G (biotek)  

   Skriveordrer     

   Elevtekster    

   Lærerfeedback   
   Genaflevering 

   Feltnoter, interviews 

 

 brev   digt  fortælling 

 sept.   febr.  april 



Konstellationsanalyse 



Die Brücke 
Uddrag af Sofias fortælling,  slutningen af 1. G (2. version) 

 

 

 

 

 
 

Mannis øjne var åbne og han så  bobler formet som heste og blomster. De 
glitrende former sprang frem og tilbage som billardkugler på et bord. Manni 
ville skubbe til kuglerne, men han ramte forbi, og han kom til at åbne sin 
mund, hvor boblerne kom som perler på en snor. Han lukkede langsomt sine 
øjne, men han kunne stadig se boblerne i sit hoved. 

Mannis Augen waren geöffnet, und er sah Blasen wie Pferde und Blumen geformt. Die 

schimmernden Formen sprang hin und her wie Billardkugeln auf einem Tisch. Manni wollte 

die Kugeln schieben, aber er schlug vorbei, und er kam seinen Mund zu öffnen, wo Blasen wie 

Perlen auf ein String kamen. Seine Augen schließen sich langsam, aber er konnte die Blasen 

noch in seinem Kopf sehen.  



Sofias udbygning af skriftsprog 1. år 



Mannis Zukunft 
Uddrag af Jens’ fortælling, slutningen af 1. G (2. version) 

 

 

 

 

 

 
Han vågnede tidligt om morgenen. Han tog tøj og deodorant på. Han var 
parat! 13.45 kørte hans mor ham i en lime-grøn Fiat Punto fra 97 til 
bowlingcentret. Det varede 13 lange minutter, og Manni sad utålmodigt på 
bagsædet og ventede. Endelig! De var ankommet og Manni sprang ud af 
bilen. 

 

 

Er wachte früh am morgen. Er nahm Kleidung und Deodorant auf. Er war bereit! 

13.45 Uhr fuhr seine Mutter ihn in einem lime-grünen Fiat Punto von 97 aus dem Bowling-

Center. Es dauerte 13 lange Minuten, und Manni sass  ungeduldig auf dem Rücksitz und 

wartete. Endlich! Sie waren angekommen und Manni sprang aus dem Auto. 



Jens’ udbygning af skriftsprog 1. år 



Observationer  

Dimensioner i elevernes skriveudvikling gennem det første år: 
 
• Længere og mere komplekse tekster 
• Udbygning af skriftsproglige ressourcer til at skabe mening 
• Identitetsudkast (Kramsch)  
• Måder at se på verden: ‘ideational positioning’ (Ivanič & 

Camps) 
• Udbygning af skrivepraktikker fra grundskolen   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



At lære at skrive  
på  andet fremmedsprog 

 

 

Det skriftsproglige udtryk:  
En bevidst konstruktions- og skriveproces 
 
Leg og eksperimenter med indhold, udtryk, 
identitetsudkast 
 
Bevidsthed om skriftlighedens kulturelle betydninger 
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