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Projekt Faglighed og skriftlighed 

 Pilotstudie i 9. klasse 2009-2010 

 Gymnasieprojekt 2010-2014, finansieret af  Det Frie Forskningsråd. 

 Hvordan lærer elever sig fag gennem skrivning og skrivning 

gennem fag?  

 Hvordan udvikler de skriveridentitet og skrivekompetence? 

 Etnografisk, longitudinal datagenerering: 

 Elevperspektiv. 

 Primærdata: Skriveordrer, elevtekster, lærerrespons, elevinterview 

(‘talk around text’), klasserumsobservation. 

 Sociokulturel og socialsemiotisk teoriramme. 

24-02-2014 2 Ellen Krogh 



Dette studie 

 Én elev i overgangen fra folkeskole til det almene gymnasium 

 Sofia, højtpræsterende, elitesvømmer, kreative interesser, glad for 

at skrive i dansk 

 Dansklærer i folkeskolen: ”nu kan jeg snart ikke lære dig mere” 

 Kritisk erfaring ved overgangen til gymnasiet 

 Studiets fokus: 

 Danskfagets potentialer som skrivefag, set i Sofias perspektiv 

 To danskfaglige skrivekulturer  

  Teoriperspektiv: skriveridentitet  (Ivanic 1998) 
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Sofias skriveerfaringer i 9. klasse 

”Årets bedste stil” 

 Skriveordre: ”Klumme”. Inspirationstekst: autentisk klumme om 

at blive frarøvet sine fordomme.  

”Skriv en klumme, hvor du reflekterer over det samme tema.”  

Opgave stillet i opgavehæfte til folkeskolens afgangsprøve.  

 Sofias tekst: Genresikker, humoristisk personlig narrativ om 

fordomme mod jyder  der blev opløst ved et personligt møde. 

Slutning med et selvironisk tvist. Ungdomssprog, men også 

skolens sekundærdiskurs. 

 Lærerrespons: højeste karakter. Sprogrettelser i elevteksten. 
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Et lykkeligt møde 

Interview: det kedelige og skolens ‘faktaer’ 

 En strategisk præstationsdiskurs 

 En personlig udfoldelsesdiskurs 

Klummen muliggør 

 mediering mellem diskurserne  

 personlig erkendelse (”selv om man godt ved at det er 

fordomme, holder man dem alligevel op som et skjold” – 

tilbageblik i slutningen af  2. gymnasieklasse) 
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Den første opgave i gymnasiet 

Skriveordre: Pressefoto (såret soldat i Afghanistan):  

Du skal analysere billedet (=beskrive). Husk at argumentere. 

Retoriske appelformer? Egen holdning til billede og budskab.  

Sofias tekst: Beskriver hvad hun ser, associerer til actionfilm 

(narrativ), reflekterer i humoristisk tone, afsluttende moralsk 

fortolkning. Raffineret komposition der indeholder analytiske 

pointer i semantiske kæder.  

Lærerrespons:  Middelkarakter. Roser struktur og sprog. Kritiserer 

narrativ (”fint nok at du digter en lille historie, men den må ikke 

tage overhånd”). Kritiserer manglende faglig billedanalyse. 

Kritiserer ”kludret syntaks”. 
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Et frustrerende møde 

Interview: 

 ”Så hun [læreren] vil have sådan nogle flere konkrete faktaer i 

stedet for hvad jeg synes.” 

 ”Jeg synes der er ret mange begreber, sådan nogle semantiske 

skemaer man skal kunne (…).” 

 ”Her er der jo rigtig mange rammer og du skal altid ramme 

præcist ind i rammerne for ellers er det jo forkert.”  

 

En anden faglig skrivekultur: andre forventninger, andre genrer 

Men ingen tragedie – Sofia approprierer med tiden den nye 

skrivekultur og genvinder glæden ved at skrive i dansk  
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Danskfaglige skrivekulturer 

Folkeskolens afgangsprøve: 

Fiktion,  journalistik, essay 

 tekster er produktivt inspirationsgrundlag 

 Kundskabsreferencer: hverdagserfaring  

 Fortælle, beskrive lyrisk eller dramatisk (reportage), argumentere 

og reflektere personligt 

De gymnasiale uddannelser: 

Tekstanalyse, formidling, essay 

 tekstanalyse i alle opgaver 

 Kundskabsreferencer: faglige og almene/saglige 

 Redegøre, analysere, fortolke, argumentere og reflektere sagligt 
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”Possibilities of selfhood” 

For Sofia giver danskfaglig skrivning muligheder for at aktualisere:  

 personlige erfaringsrum 

 narrative ressourcer 

 selvkomponerede længere tekster 

 eksperimenter med sprog og stil (stemme/diskursivt selv) 

 erkendelsesbærende arbejde med tekstskabelse og sproglig 

formgivning 

 en voksende vilje til at integrere fag og verden (andre 

stemmer) 
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Tak  



Folkeskoledansk og gymnasiedansk 
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Opgaver i 9. klasse Opgaver i 1.gymnasieklasse 

Undskyld ventetiden. Du har sikkert 

prøvet det selv. At vente på nogen eller 

noget, at stå i kø, at blive utålmodig … 

Skriv et essay om tid og ventetid. I dit 

essay skal du blandt andet reflektere over 

teksten herunder. 

Skriv en litterær artikel om nyere dansk musik. 

Din artikel skal indeholde en analyse og 

fortolkning af  en sang efter frit valg, hvor du 

bl.a. fokuserer på sangens sproglige virkemidler 

og budskab. Du skal desuden perspektivere 

sangen til Henriks Vesterbergs artikel, herunder 

hans fire fællestræk.  

Mellem midnat og morgen 

Skriv en stemningsfuld reportage om byen 

med rubrikken Mellem midnat og morgen. 

Billedet skal kunne illustrere din 

reportage. 

Skriv en kronik om snyd i gymnasiet. 

Du skal tage udgangspunkt i en redegørelse for 

synspunkterne i uddraget af  Lene Wittrups 

kronik ”Jamen, så afskaf  dog dansk stil i 

gymnasiet” og diskutere disse, idet du i 

diskussionen inddrager artiklen ”Studerende 

charmer sig til topkarakterer” samt egne 

eksempler. 


