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de skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte 
først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før 
studentereksamen. lav en overordnet plan for skrivearbejdet 

og skær ned på antallet af afleveringer, så der er tid til at lære af 
skriveprocessen, lyder rådet fra skriveforsker ellen krogh.
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ord



Ny skriftlighed 9

il
lU

st
rA

ti
O

N
: M

A
JB

ri
t 

li
N

N
eB

Je
rg



Ny skriftlighed

Af Annette Haugaard

Fysikrapport om acceleration, tekstanalyse af Yahya 
Hassans digte, synopsis om hooliganisme, erhvervsca-
se om Irma, teknisk rapport om bygning af terrændæk 
og studieretningsprojekt om fedme og filmen Super 
Size Me.

Enorme mængder af opgaver bliver måned 
efter måned afleveret af danske gymnasieelever. 
Skriftlighed hører ikke længere bare hjemme i dansk-
timerne, men i alle fag, og er en almen studiekom-
petence, alle skal tilegne sig i løbet af hf, stx, hhx og 
htx. Skriftlighed er både et mål og et middel på de 
gymnasiale uddannelser, hvor elever ikke bare skriver 
for at dokumentere, hvad de kan, men også for deri-
gennem at tilegne sig ny viden.

Det virker bare ikke helt i praksis. I løbet af deres 
uddannelse fanger eleverne ikke meningen med de 
mange ord på skrift, og dermed går de glip af vigtig 
læring, lyder det fra professor i fagdidaktik Ellen 
Krogh fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 
Universitet. Hun er leder af et stort forskningspro-
jekt, som undersøger, hvad der sker med unges skrift-
lige arbejde fra 9. klasse til studenterhuen.

”Der bliver skrevet rigtig meget i gymnasiet, men 
i elevernes øjne er skriftlige opgaver ofte noget, der 
bare skal afleveres, og som de ikke ser formålet med, 
før de når til sidste halvdel af 3.g. Der er en masse 
muligheder og læringspotentiale i skrivning, som slet 
ikke bliver brugt i dag, fordi mange gymnasier ikke 
har nogen overordnet idé om, hvad eleverne skal 
lære af det skriftlige arbejde, og hvordan de lærer det 
bedst,” siger Ellen Krogh.

En ny verden af skriftlighed
Gymnasiets fokus på skriftlighed kom med reformen 
i 2005, men de færreste opdagede det, fordi alle 
havde travlt med at indføre anderledes eksamensfor-
mer og fagligt samspil. Og så manglede de nye tanker 
om skrivning også et navn. Indtil Ellen Krogh og to 
kolleger i en evaluering af gymnasiereformen opfandt 
begrebet Ny Skriftlighed.

”Der var en vision om noget nyt, som ikke blev 
realiseret i de første år. Det skriftlige projekt var 
dengang stort set ukendt blandt gymnasielærere og 
ledere og fremstod heller ikke særlig klart i lærepla-
ner og bekendtgørelser. Vores betegnelse var med til 
at sætte en udvikling i gang, så der i dag er en relativt 
permanent interesse for skriftlighed på mange ud-
dannelser,” siger Ellen Krogh.

Og det er måske vigtigere end nogensinde at lære 
at skrive, for med den digitale udvikling er skriftsprog 
ikke længere forbeholdt den akademiske verden, 
men er blevet allemandseje. Nogle forskere mener 
ligefrem, at behovet for at kunne skrive er ved at 
overhale behovet for at kunne læse. Privat sender vi 
sms’er og mailer frem for at ringe, på jobbet skriver 
vi, uanset om arbejdspladsen er en boreplatform 
eller et bosted, og i kontakten med det offentlige 
udfylder vi blanketter på en hjemmeside frem for at 
møde op på et kontor. Eller som en af Ellen Kroghs 
svenske forskerkollegaer formulerede det: ’I dag skri-
ver alle, men næsten ingen har tid til at læse.’

”Skriftlighed er slået igennem som kommunikati-
onsform på en måde, der var fuldstændig umulig at 
forudse for 20 år siden. Når det er sådan, skal skolen 
ændre sig og klæde eleverne på til den nye verden,” 
siger Ellen Krogh. 

God i folkeskolen, forkert i gymnasiet
På mange gymnasier bliver nye elever da også budt 
velkommen med kurser i notatteknik, litteratursøg-
ning og kildehenvisninger, men gymnasiets fokus på 
faglige analyser er en markant anderledes skriftlighed 
end folkeskolens typiske tekster bygget på personlige 
erfaringer. Den overgang kan være et chok.

”I folkeskolen kunne man skrive, hvad man havde 
lyst til, og så var det en god historie. På gymnasiet 
er der rigtig mange rammer, man skal fange præcist, 
for ellers er det forkert,” siger en elev i Ellen Kroghs 
forskningsprojekt. 

Det skriftlige projekt i gymnasiet ville derfor stå 
stærkere, mener skriveforskeren, hvis underviserne 
fra begyndelsen gjorde det tydeligt for 1.g’erne, hvad 
formålet er med gymnasiets skrivning.

”Det er vigtigt, at de to systemer kender mere 
til hinanden. Folkeskolen og gymnasiet skal ikke 
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nødvendigvis tilpasse sig hinanden, men der er brug 
for en blidere overgang, som imødekommer, at nogle 
elever får kriseagtige erfaringer, når de i gymnasiet 
opdager, at de ikke længere er gode til det, der før var 
deres yndlingsfag, og hvor de kunne boltre sig med 
fortællende, eksperimenterende og holdningspræge-
de tekster,” siger Ellen Krogh. 

Meningen dukker op tæt på eksamen
På samme måde vil tydeligere mål med gymnasiets 
skriftlighed også hjælpe eleverne til at se den ud-
vikling i skrivearbejdet, som løber fra dansk/histo-
rie-projektet i 1.g til det mere komplekse studieret-
ningsprojekt i sidste del af gymnasiet. Ellen Kroghs 
forskningsprojekt peger på, at den progression er 
usynlig i dag.

”Det ser ud som om, eleverne først meget sent 
erfarer, at der er en sammenhæng i det skriftlige ar-
bejde, så skrivegenrer de trænede for år tilbage, peger 
ud på de store opgaver til sidst, eller at de kan trække 
skriftlighed fra et fag med over i et andet,” siger Ellen 
Krogh.

Det blik dukker først op hos eleverne selv, da for-
skerne taler med dem i sidste halvdel af 3.g.

”På det tidspunkt ser de masser af mening med 
det skriftlige arbejde. De taler om, at opgaver træner 
dem til eksamen, mens rapporter giver aha-ople-
velser, og der er også elever, som selv formulerer, at 
de lærer bedst, når de har skrevet om noget. Men 
undervejs i uddannelsen kan de ikke altid se formålet 
med det skriftlige arbejde,” siger Ellen Krogh. 

Less is more 
En af forklaringerne kan være, at gymnasieelever 
producerer så mange afleveringer, at arbejdet bliver 
bevidstløst.

”Der er rigtig meget rutinisering omkring det 
skriftlige i gymnasiet. I nogle fag er det godt at lave 
mange af samme slags opgaver, mens det i andre fag 
betyder, at eleverne føler, de bare sprøjter opgaver ud 
for at overholde deadline,” siger Ellen Krogh.

Det høje tempo betyder også, at nogle elever 
aldrig tjekker andet end karakteren, når opgaven 
kommer retur med kommentarer fra læreren, som 
eleven i Ellen Kroghs forskningsprojekt, der siger:

3 GODE RÅD
– GIV RESPONS FØR DEADLINE
Lad eleverne aflevere mindre deltekster af flere omgange og giv dem 
feedback på, hvad der virker, og hvad der skal ændres, før de skriver den 
endelige opgave. Det kan ifølge professor i skrivedidaktik, Ellen Krogh, 
forbedre det skriftlige arbejde i gymnasiet, som er præget af, at alt for 
mange elever sprøjter opgaver af sted uden at se formålet med det.

 ”Forskningen viser, at et af de allermest effektive værktøjer til at 
lære skriftlighed er processkrivning. Det betyder for eksempel, at man 
afleverer udkast undervejs enten til en kammeratgruppe eller til læreren 
og får respons. Så har man mulighed for at forbedre sit produkt un-
dervejs og for at få en fornemmelse for, hvilket fagligt niveau man kan 
stræbe efter ved at gøre en ekstra indsats. Det er langt mere motive-
rende og meningsfuldt end blot at få en karakter og nogle kommentarer 
længe efter skriveprocessen,” siger Ellen Krogh.

– TJEK LÆRING VIA SKRIFT
Hvad står der på dit notepapir? Hvordan ser et godt talepapir ud, før 
du skal holde oplæg? Hvad er en redegørelse modsat en diskussion? 
Når gymnasielærere stopper op i undervisningen og stiller spørgsmål 
som disse, bruger de skriftligt arbejde til at gøre elever opmærksomme 
på deres læreproces. Det er også et af formålene med ny skriftlighed i 
gymnasiet, siger professor i skrivedidaktik Ellen Krogh.

”Mange har glæde af at arbejde mere bevidst didaktisk med det, vi 
kalder brugsorienteret skrivning. Det er jo ikke alle elever, der er gode 
til at skrive noter eller bare kan finde ud af at arbejde sammen om en 
opgave. For deler man det ud imellem sig eller skriver man på samme 
tekst? Man kan bruge en diskussion om skrivning til at kvalificere meget 
skriftligt elevarbejde,” siger Ellen Krogh.

– LÆR AF HINANDENS SKRIVNING
Måske har fysiklæreren ikke set en dansk stil, siden han selv skrev en for 
12 år siden, og måske har engelsklæreren aldrig læst en biologirapport. 
I så fald er det svært at give sine elever forståelse for, hvad de skal lære 
om skrivning på tværs af alle fag i gymnasiet

Ny forskning peger på, at der mangler sammenhæng i gymnasiets 
skriftlighed, og ifølge professor i skrivedidaktik, Ellen Krogh, kan det 
blandt andet afhjælpes ved at udforske hinandens skriftlighed. En 
fysiklærer kunne for eksempel præsentere to rettede elevopgaver for 
sine kolleger fra andre fag og sammen diskutere, hvorfor man skriver på 
bestemte måder, og hvorfor man retter noget frem for andet.

”Man kan jo godt være en dygtig lærer uden at have sans for det 
skriftlige, så det er enormt øjenåbnende at se, hvilke logikker andre 
fagdiscipliner skriver efter, og hvad deres skriftlighed overhovedet skal 
bruges til,” siger Ellen Krogh. 
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Ellen Krogh har fulgt Sofia og Jens fra 9. klasse til 3.g. Via månedlige observationer af deres 
undervisning, fem-seks interviews om året og indsamling af alt deres skriftlige materiale fra noter 
til færdige opgaver har hun fået et unikt indblik i deres skriftlige udvikling. Jens og Sofia har en 
naturvidenskabelig studieretning og går i samme stx-klasse.

Sofia 
Sofia er højtpræsterende og ambitiøs. Hun er elitesvøm-
mer, konkurrenceminded, kan lide at tegne og er optaget af 
sprog og skrivning. I folkeskolen skriver dansklæreren ’Nu 
kan jeg ikke lære dig mere’. Sofia ser frem til nye faglige 
udfordringer i gymnasiet og klør på, så hun også i gymnasi-
et bliver blandt de bedste. 

Springet fra folkeskole til gymnasiet:
For Sofia er det at skrive også en måde at være kreativ på, 
og dansk er hendes yndlingsfag i folkeskolen. Men på gym-
nasiet ændrer kravene sig til det skriftlige arbejde.

”Her er der rigtig mange rammer og du skal altid ramme 
præcist ellers er det jo forkert. Jeg savner lidt det der med, 
at man kan få lov at lave en planche eller sådan noget, hvis 
man har lyst.”

I gymnasiet forsvinder både muligheden for at ytre per-
sonlige synspunkter og for at udfolde sig kreativt i skriv-
ning. Det udfordrer i første omgang særligt Sofias forhold 
til dansk, men i løbet af 1.g. genetablerer hun sin glæde 
ved faget, der giver hende skriftlige udfoldelsesmuligheder 
modsat den skabelonprægede skrivning i de naturviden-
skabelige fag. 

Sofia finder også et lille åndehul i tysk, hvor hun kan 
skrive mere kreativt og frit. Hun opdager i det hele taget at 
skriftlighed kan tage sig ud på mange måder og lærer sig at 
beherske fagenes genrer og diskurser. 

Lærernes feedback
I sit skriftlige arbejde bruger Sofia lærernes kommentarer 
selektivt og målrettet - især når faget er svært.

”Hvis det er regneopgaver, er det ret interessant, hvad jeg 
har lavet forkert, specielt hvis det er nogle svære opgaver.”

I dansk bruger Sofia tilbagemeldingerne systematisk og 
sætter pris på, at læreren leverer opgaverne retur efter få 
dage. I engelsk er det lidt sværere:

”I engelsk er der ret meget sprogligt og grammatisk, og 
der kan man bruge så lang tid på at rette, og til sidst læser 
man ikke rettelserne, fordi der er så mange, og man har 
lavet dem for så længe siden, at man ikke rigtig kan huske 
nogen ting, man har tænkt på.”

Jens
Jens er dygtig i folkeskolen og mere interesseret i mate-
matik og naturvidenskab end i dansk og sprog. Jens spiller 
fodbold på højt niveau, dyrker fitness og har jobs ved 
siden af skolen. Han ser først og fremmest frem til at få 
nye kammerater. I gymnasiet klarer han klarer sig bedst i 
naturvidenskabelige fag og idræt, som han også tager som 
valgfag. Han har sværere ved at finde ud af koden i dansk 
og de andre humanistiske fag. Skrivning som sådan siger 
ham ikke ret meget.

Det sociale er det vigtigste
Skriftligt arbejde er i høj grad noget, der skal overstås for 
Jens. Opgaverne bliver skrevet sent om aftenen dagen før 
aflevering og uden stor koncentration:

”Jeg brugte faktisk rigtig lang tid, men det var fordi jeg 
også sad på Facebook og hørte musik, og så var der nogen 
der skrev til mig, så jeg blev totalt ukoncentreret.”

Senere kan han ikke rigtig huske, hvad han egentlig 
skrev. Han holder op med at tage noter i 2.g, fordi han 
koncentrerer sig bedre ved bare at være til stede og lytte. 
For Jens er det timerne og det sociale, der tæller. 

Lærernes feedback
Et klik på Lectio og så har Jens styr på, hvilken karakter 
den seneste opgave udløste. Mere har han ikke brug for i 
strømmen af gymnasiets mange skriftlige afleveringer.

”Jeg tænker bare, karakteren så har man ligesom fundet 
ud af, tja det var ikke godt nok, eller det var fint.” 

Derfor opdager Jens ikke, at dansklæreren ofte kom-
menterer de samme ting i hans opgaver.

”Der var et tidspunkt, hvor hun virkelig blev arrig over 
at hun blev ved med at skrive det samme til mig, og så 
tænkte jeg, at jeg hellere lige måtte læse hendes kommen-
tarer.”

Jens foretrækker at få respons på sit skriftlige arbejde i 
fællesskabet i timerne.

”Lærerne er gode til at tage nogle generelle problemer 
op i klassen, og så synes jeg, man får rigtig meget ud af 
det.” 
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”Jeg tænker bare, at karakteren ligesom siger, om 
det var fint eller ikke godt nok. Så ved jeg, hvad det 
er, jeg har gjort forkert eller rigtigt.”

Andre bruger ikke lærernes kommentarer, fordi de 
kommer længe efter, at opgaven blev afleveret.

”Det er lidt paradoksalt ofte ihærdige lærere, der 
er meget opmærksomme på det skriftlige og virke-
lig retter i bund, og så kommer de til at returnere 
opgaverne så sent, at eleverne for længst er videre,” 
fortæller Ellen Krogh.

Resultatet er under alle omstændigheder, at 
mange elever går glip af vigtig feedback på deres 
skriftlighed, som fortæller, hvad de allerede er gode 
til, og hvad de skal arbejde med fremover. Ellen 
Krogh anbefaler derfor, at eleverne skriver færre op-
gaver, og det skriftlige arbejde bliver mere varieret.

”Hellere skrive en opgave mindre og så arbejde 
mere med processen. Det er langt mere hensigts-
mæssigt og produktivt at tilrettelægge skrivning, så 
eleverne får respons på tekster, de er i gang med. 
Det forpligter dem på at anvende kommentarer og 
vejledning nu og her,” siger Ellen Krogh.

En anden måde at give mening til elevernes skri-
veproces på er ved at vise dem, hvorfor det skriftlige 
element er vigtigt. Som i et fysikforløb, hvor eleverne 
gruppevis opstiller og gennemfører et fysikforsøg ud 
fra en anden gruppes metodeafsnit i en fysikrapport.

”Det giver kontant afregning, for det bliver tyde-
ligt, at forsøget mislykkes, hvis skriftligheden ikke er 
klar nok. Det genopliver hele meningsforholdet for 
eleverne og giver en opmærksomhed på selve det 
skriftlige,” siger Ellen Krogh.

En fælles plan for skriftlighed
Men en ting er, hvad man kan ændre som lærer i 
egne timer, noget andet er en kulturændring, som 
baner vej for, at det enkelte gymnasium får en over-
ordnet plan for skriftligheden. 

”Jeg efterspørger, at man går tre skridt tilbage 
og spørger: ’Hvad er meningen med det her?’ Når 
eleverne vandrer fra religion til samfundsfag og tysk, 
hvad skal de så lære af alle opgaver under ét, og hvor-
dan kan man i dansk tale om skriftlighed, så eleverne 
også får øje på det, de skal skrive i andre fag,” siger 
Ellen Krogh.

Den slags udviklingsarbejde kræver, at undervi-
serne får tid, ressourcer og ofte også hjælp fra en 
ekstern med forstand på skrivedidaktik.

”Man kan jo sagtens være en dygtig lærer uden 
at have sans for det skriftlige, men hvis man som 
team sætter sig sammen og planlægger alt skriftligt 
arbejde for en klasse hen over et semester, så bliver 
man tvunget til ikke bare at se sit eget fag, men også 
eleven som en, der skal kunne kombinere forskellige 
former for skriftlighed. Både for at lære formidling, 
men også fordi skrivning bærer fag-fagligheden i sig, 
for du kan kun skrive om noget, hvis du selv forstår 
det, og derfor lærer du om et fag undervejs i din 
skriveproces,” siger Ellen Krogh. X

OM ELLEN KROGH
Ellen Krogh er professor i fagdidaktik ved Syddansk 
Universitet og leder af det fireårige tværinstitutionelle 
grundforskningsprojekt ’Faglighed og Skriftlighed’, som 
fra mange forskellige vinkler undersøger, hvordan elever 
arbejder med skriftlighed på de gymnasiale uddannelser. 

Læs mere om Faglighed og Skriftlighed på www.sdu.dk/fos

Læs mere:
På Gymnasieforskning.dk findes blandt andre 
disse tekster:

 ņ ’Skriveidentifikationer i religionsfaget’ af 
Peter Hobel og Ellen Krogh.

 ņ ’Årets bedste opgave’: En analyse af en elev-
tekst i dens kontekst’ af Peter Hobel og Ellen 
Krogh.

 ņ ’Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til 
gymnasieuddannelse’ af Nikolaj Frydensbjerg 
Elf

Hellere skrive en opgave mindre og så 
arbejde mere med processen.

13



Ny skriftlighed

Af Peder Holm-Pedersen

”Arbejdet med genreskrivning i dansk er vigtigt 
og den rigtige vej at gå for faget.  Men de 
meget faste genrer udgør også en begræns-
ning, der udelukker mange af elevernes vigtige 

skriveressourcer og muligheder for at udfolde sig 
skriftligt.”   

Sådan siger Anke Piekut, der er postdoc ved 
Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hun har skrevet 
ph.d. afhandling om genrebegrebet i danskunder-
visningen på de gymnasiale uddannelser, hvor hun 
indsamlede og analyserede 183 skriftlige eksamens-
besvarelser fra alle fire gymnasiale uddannelser. 

I sit videre arbejde har hun blandt andet fulgt elever 
i deres skriftlige arbejde i dansk, især på hf, hvor der 
er tre faste eksamensgenrer: det analyserende oplæg, 
den argumenterende artikel og den introducerende 
artikel. 

”Det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med de 
genrer, men der er bare mange andre måder at arbej-
de skriftligt med sit fag på,” siger Anke Piekut. 

Især efterlyser hun, at der også bliver plads til 
narrativer, og det hun kalder ’tekstkonstruktioner’, i 
det skriftlige arbejde, sådan at man i stedet for altid 
at skrive en redegørende eller argumenterende arti-
kel om det moderne gennembrud også for eksempel 
kunne lade eleverne skrive en lille samlet fortælling 
om George Brandes forelæsninger eller inddrage 
reportageelementer. 

”Det handler ikke om, at eleverne skal skrive om 
deres sommerferie, og hvad de lige synes om det ene 
eller det andet. Det handler om at lære at opbygge 
velstrukturerede tekster ud fra den viden og teori, 
man har,” forklarer Anke Piekut.

”Den type skriftlighed giver en anden indgang til 
faget. Eleverne kan på en helt anden måde have sig 
selv med i teksten og få en personlig stemme. For 
mange elever er det meget motiverende og det brin-
ger fag og skribent tættere sammen,” forklarer hun.

De genrer Anke Piekut efterlyser i de gymnasiale 
uddannelser bliver til gengæld dyrket i folkeskolen.

”Og derfor kommer mange unge også med nogle 
ressourcer og en skrivebegejstring her, som de bare 
ikke kan få lov at bruge.”

Men der er vel ikke noget til hinder for, at lærerne 
benytter sig af en større palet af genrer i arbejdet 
med skriftlighed i dansk?

”I princippet ikke, og det giver rigtig mange lærere 
også udtryk for, at de gerne ville. Men i praksis 
tillader tiden sjældent, at der fokuseres på andet end 
eksamensgenrerne,” fortæller Anke Piekut, der derfor 
taler for en udvidelse af eksamensgenrerne, for om 
man vil det eller ej, så bliver de normsættende for 
det skriftlige arbejde. En slags writing for the tests. 

”Genrer bør tænkes som en faglig ressource, som 
noget vi kan bruge og gøre noget med. Ikke som en 
fast og begrænsende norm for fag og skrivningen.”

 

Anke Piekut 
er postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

skriftlighed Og dANsk

Genrer skal åbne  
for skrivning  
- ikke begrænse

Læs mere:
Titler af Anke Piekut på gymnasieforskning.dk:

 ņ ’Eksamensgenrerne i dansk – Hvilke skriftlige 
ressourcer realiseres hos eleverne?’

 ņ ’Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag’
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Af Peder Holm-Pedersen

”Det var tydeligt, hvordan det skriftlige arbejde 
i forbindelse med andre typer af matematik-
opgaver end de traditionelle åbnede for nye 
læringsmuligheder. ”

Det fortæller Steffen M. Iversen, der er ved at lægge 
sidste hånd på sin ph.d. afhandling. I to år har han 
fulgt otte elevers skriveudvikling i faget matematik – 
to elever fra hver af de fire gymnasiale uddannelser.  

Traditionelt ligger det skriftlige arbejdes funktion 
meget fast i matematik, fortæller han.

”Det handler groft sagt om at afrapportere og vise, 
at man kan løse nogle opgaver. I den proces har ele-
verne ikke nødvendigvis nogen særlig opmærksom-
hed på matematikteksten som tekst. Det handler om 
at få noget matematisk indhold henover bordet.”  

Anderledes med de nye opgavegenrer som for 
eksempel temaopgaver på stx eller forskellige former 
for projekter på htx. Her blev der ofte arbejdet med 
kollektiv skrivning, hvor elever i fællesskab udarbej-
der en tekst, hvor de analyserer og forklarer forskelli-
ge matematiske forhold. 

”Det gav nogle meget givtige diskussioner blandt 
eleverne, om hvordan teksten skulle udformes, 
altså hvordan formulerer vi os i matematik, hvordan 
skruer vi en matematisk tekst godt sammen og så 
videre. På den måde kom eleverne til at forholde 
sig meget konkret til matematikteksten som tekst 
og ikke alene som et resultat, der kunne være rigtigt 
eller forkert.”

Steffen M. Iversen peger på et andet eksempel fra 
htx, hvor eleverne skulle lave en formidlingsrapport.

”Det gav dels muligheder for en helt ny skriverrol-
le til eleverne. De skulle ikke længere udelukkende 
skrive som elever, der afrapporterer til læreren, men 
som selvstændige tekstproducenter og formidlere til 
et bredere publikum. Opgaven betød konkret, at ele-
verne begyndte at kigge på lærebøgerne og undersø-
ge, hvordan er det egentlig man skriver og formidler 
matematik, hvorfor står det på den og den måde?” 

Steffen M. Iversen peger på, hvordan en sådan til-
gang kan være en god vinkel på det skriftlige arbejde 

for faglærere, når de skal angribe problemstillingen 
omkring faglig skrivning.

”Mange faglærere er jo ikke uddannet til at arbej-
de eksplicit med skriftlige teksters form, indhold og 
brug, men her tilbyder der sig en faglig indgang, hvor 
læreren med afsæt i velkendte faglige tekster tager fat 
i selve teksten og spørger, hvorfor er teksten opbyg-
get som den er, hvorfor står formler ofte på linjer for 
sig selv, hvilke personlige pronominer bruger man i 
en matematiktekst, og hvordan ligner eller adskiller 
det sig fra andre fag?”

Ifølge Steffen M. Iversen åbner arbejdet med de 
nye matematikgenrer også for, at nye grupper af elever 
potentielt kan fatte interesse for matematikfaget.

”Når jeg spurgte eleverne selv, hvilke ord de ville 
hæfte på arbejdet med de nyere opgavegenrer, så var 
det ord som kreativitet og selvstændighed, mens de 
traditionelle opgaver blev forbundet med træning og 
tryghed. Derfor kan man også forestille sig, at denne 
dimension af det skriftlige arbejde potentielt vil 
kunne engagere flere typer af elever i matematikun-
dervisningen.”

Steffen M. Iversen 
er ph.d.-studerende ved SDU og hans afhandling er en 
del af forskningsprojektet ”Faglighed og Skriftlighed”. I 
sin afhandling har han blandt andet undersøgt brugen af 
nye opgavegenrer i matematik og hvad den stigende brug 
af it som medie for skrivning betyder for de gymnasiale 
matematikfag. Afhandlingen forventes forsvaret til sommer 
og vil til den tid kunne læses på www.gymnasieforskning.dk

Læs mere:
Titler af Steffen M. Iversen på 
gymnasieforskning.dk: 

 ņ ’Matematikkens nye skrivere’

 ņ ’Dovne drenge eller dødbringende matema-
tik’, med Crilles Bacher, Kjeld Bagger Laursen 
& Lars Ulriksen

 ņ ’Samspillet mellem matematik og de andre 
fag i gymnasieskolen’, med Claus Michelsen

MAteMAtik Og skriftlighed

Nye opgavegenrer giver 
nye læringsmuligheder
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Ny skriftlighed

Af Peder Holm-Pedersen

Hvad får elever ud af at arbejde skriftligt 
med fremmedsprog i en tværfaglig 
sammenhæng? Og hvad siger eleverne 
selv til det?

Det har Karen Sonne Jakobsen, der er lektor i tysk på 
RUC, undersøgt ved at følge et AT-projekt med tysk 
og historie i en 2. g i et alment gymnasium. I projek-
tet skulle eleverne både indhente viden via læsning 
af tyske tekster og formidle deres viden på tysk både 
skriftligt og mundtligt. Blandt andet skulle der skrives 
et abstract på tysk. 

Karen Sonne Jakobsen siger om forløbet:
”For det første er det tydeligt, at det betyder 

meget for eleverne, at de bruger tysk i en anden 
sammenhæng end det normale ’skoletysk’, som én 
af eleverne siger, hvor det på det her niveau jo stadig 
mest er hverdagstysk, det handler om.”

Hun taler om at bruge tysk som videnssprog.
”Eleverne oplevede, at de rent faktisk kunne ind-

hente og formidle faglig viden på tysk, at de kunne 
bruge sproget på en mere abstrakt og analytisk måde. 
Både mundtligt og skriftligt. Det er en vigtig erfaring 
at gøre sig, når man lærer et fremmedsprog.”

Det gav eleverne også selv udtryk for, når Karen 
Sonne Jakobsen interviewede dem.

”Som én af eleverne sagde om arbejdet med at 
lave det tyske abstract: ’det en helt anden måde at 
skrive på’. Andre elever pegede på, at det var ’virkelig-
heds-rigtigt’, hvilket også var meget motiverende for 
dem og gav et ekstra engagement i forhold til tysk.”

Karen Sonne Jakobsen fortæller, hvordan elever, 
hun talte med, oplevede sig som fagligt autonome i 
arbejdet med projektet.

”De følte sig som myndige sprogbrugere med et 
reelt og virkeligt projekt, som de havde ansvar for og 
skulle bruge det tysk, de nu kunne, til at klare.”

Samtidig syntes alle eleverne uden undtagelse, at 
det var meget svært at lave det tyske abstract og ar-
bejde med et fremmedsprog på den måde. Derfor må 
læreren også være indstillet på at understøtte elever-
ne i deres arbejde, fortæller Karen Sonne Jakobsen.   

”Læreren skal tænke sig som en sprogkonsulent, 
der kan gå ind i grupperne, ikke så meget for at 
korrigere, men for at hjælpe dem med at udtrykke 
det, de vil. Når eleverne arbejder med sprog på den 
her måde, fokuserer de meget på korrekthed, på det 
grammatiske og på at ordene er stavet rigtigt, så der 
må læreren gå ind og understøtte nogle af de andre 
elementer og tale med dem undervejs om genrer, 
og hvordan de opbygger og skaber sammenhæng i 
teksten.”

Karen Sonne Jakobsen 
er lektor ved Institut for Kultur og Identitet på RUC, hvor 
hun forsker i fremmedsprog og didaktik, særligt tysk. 

tysk skriftlighed i At-fOrlØB

”En helt anden  
måde at skrive på!”

Læs mere:
Titler af Karen Sonne Jakobsen på  
gymnasieforskning.dk:

 ņ ’En helt anden måde at skrive på’

 ņ ’Sprogfærdigheder: Færdigheder i lærepla-
ner for fremmedsprog i et sammenlignende 
fagdidaktisk perspektiv’
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