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AF ANKE PIEKUT 

 

I forbindelse med gymnasiereformen blev der på 

de fire ungdomsuddannelser indført et markeret 

genrefokus i danskfagets skriftlige dimension. De 

genredefinerede eksamensopgaver blev centrale. 

I vejledningen til censorer og lærere på stx står 

der følgende: ”Et af de vigtigste mål med skrive-

undervisningen på stx er at lære elever at skrive 

med en overbevisende og vedkommende stemme 

i en form der appellerer til læseren”. Hvordan 

elevens personlige stemme realiseres til den 

skriftlige eksamens i dansk, undersøger jeg i tre 

genrer på de fire uddannelser, nemlig essayet, 

den argumenterende artikel og 

manuskriptet. Et centralt begreb i 

den forbindelse er genrekompe-

tence.  

 

Men hvad er genrekompetence, og hvordan reali-

seres den i eksamensbesvarelserne?  

 

Formidlingsressourcer i en elevbesvarelse 

 

Genrekompetence kommer til udtryk på mange 

niveauer i elevers tekster, så mit fokus er begræn-

set til en undersøgelse af genrekompetence i for-

hold til elevstemme og formidlingsperspektivet i 

elevbesvarelsen. Elevstemme skal forstås metafo-

risk og som en samlende betegnelse for elevens 

individuelle måde at positionere hold-

ninger, viden og følelser på. Elevstem-

me er således et centralt begreb og hæn-

ger sammen med formidlingsperspekti-

vet, da elever også igennem deres indi-

viduelle stemme skaber en relation til 

læseren, der dermed også navigeres 

igennem besvarelsen. 

 Jeg vil tage udgangspunkt i en eksa-

mensbesvarelse fra sommereksamen 

2009, hvor en stx-elev skriver følgende 

i sin indledning til genren kronik om 

’grænseoverskridende underholdning’:  

Onsdag d. 17. september, var en dag 

som mange andre. Arbejdet og skolen blev, og 

mange ærgrede sig over det triste regnvejr, der 

prægede dagen. Efter arbejdet blev der handlet 

ind, man kom hjem og spiste sammen med famili-

en, og satte sig så ind i stuen for at se et afsnit af 

’Venner’ eller en spillefilm med Tom Hanks. Men 

det første man ser, er et nyt program, hvor folk 

udleverer deres inderste hemmeligheder for hele 

nationen. – Det er da forrykt. 

 

I indledningen konstruerer eleven en social hver-

dagsoplevelse i en narrativ tidskronologi fra mor-

gen til aften der kompositorisk har sit højdepunkt 

i det ny sfjernsynsprogram. Eleven indskriver 

også en flerstemmighed i form af en for fælles-

skabet ’skæbnesvanger 

dato’ og henvisningen til 

’de mange’ der ærgrede 

sig over regnvejret. Op-

røret over tv-programmet 

der netop demonterer den konstruerede sociale 

tryghed, er tydelig. Eleven udtrykker holdninger 

overfor emnet, og fællesskabets formodede følel-

ser konstrueres i denne tekstpassage. 

 Men hvad er mere på spil i denne indledning? 

Centralt er at eleven etablerer en relation til både 

en intenderet læser, til emnet, til opgavens tekst-

udvalg og til sig selv som skribent. Og det er 

netop dette fokus på de interpersonelle skriftlige 

ressourcer, dvs. henvendelsesform, positionering 

og skribentstemme, som jeg undersøgte igennem 

begrebet genrekompetence. 

 

Genrebegrebet i læreplaner og eksamenshæf-

ter 

 

Vejen til elevteksterne gik over et større empirisk 

materiale, hvor en analyse af læreplanerne for de 

fire danskfag og eksamenshæfterne fra årene 

2009 og 2010 var central. Da genrebegrebet er 

væsentligt i læreplanerne for dansk, og især i 

forhold til den skriftlige dimension synes genren 

at være en identitetsmarkør for faget, analyserede 

jeg læreplanerne for dansk for genreforståelser. 

Også kompetencetilgangen i læreplanerne indgik 

i undersøgelsen.  

 Jeg fandt igennem analysen at genrebegrebet 

fremstår diffust, inkonsistent og ofte modstriden-

de. Begrebet synes spændt ud mellem en klassisk

-formalistisk genreforståelse og en mere pragma-

tisk orienteret forståelse. Kompetencebegrebet 

forstås fortrinsvis fremadrettet som studiekompe-

tence og fungerer ofte som en metafor eller over-

sættelseskode for diverse aktiviteter og færdig-

heder der dog ikke konkretiseres. Alt dette med 

forskellige accentueringer i de enkelte læreplaner 

for faget. Analysen viser således at der er proble-

mer i læreplanerne med hensyn til en forståelse af 

hvad genrer er og kan, og at begrebets komplek-

sitet ikke bliver mindre når det skal appliceres på 

konkrete eksamensopgaver. 

 Formålet med analysen af eksamenshæfterne 

Eksamensgenrerne i dansk   

Hvilke skriftlige ressourcer realiseres hos eleverne? 

I de skriftlige eksamensgenrer i dansk på de fire ungdomsuddannelser opfordres eleverne til at skrive til et intenderet publi-

kum eller et defineret medie. Men hvilke skrivekompetencer kræver genrernes formidlingskrav, og hvordan realiserer ele-

verne disse krav? Min afhandling Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag undersøger dette aspekt ved genreskriv-

ning. 

Jeg fandt igennem analysen at 

genrebegrebet fremstår diffust, 

inkonsistent og ofte modstridende. 

APPRAISAL - KORT FORTALT  

Appraisal er en analysemetode der kan afdække de semiotiske ressourcer i tekster og talt 

sprog. Appraisal har baggrund i SFL og analyserer ’interpersonal’ som én ud af tre sprogli-

ge funktioner igennem tre overordnede kategorier: attitude (holdninger, vurderinger), gra-

duation (intensiveringer, præciseringer) og engagement (tekstlige stemmer)). 
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var at finde frem til hvilke skriftlige eksamens-

genrer der kunne skrives i på tværs af de fire 

uddannelser, og hvilke skriftlige kompetencer der 

fordres og forventes i genrerne. Naturligt nok 

viste der sig forskellige faglige profileringer og 

prioriteringer i skrivehandlinger og kompetencer 

på de fire uddannelser. På hf er de skriftlige kom-

petencer fortrinsvis formidlende, kundskabsstruk-

turerende og informerende. På stx er det især 

refleksion og kundskabsdannelse der prioriteres. 

På hhx og htx er både skrivehand-

linger og kompetencer langt bre-

dere, hvilket også markeres af et 

meget omfattende og varieret 

tekstgrundlag i eksamenshæfter-

ne.  

 Forskellen kan anskueliggøres 

mere konkret ved at inddele de 

skriftlige genrer indenfor fire 

kompetenceområder: Det herme-

neutiske (fx analyse og fortolk-

ning, kronikken), det informerende/

argumenterende (fx artikel, oplæg), det reflekte-

rende (fx essay, præsentation) og det tekstverden-

producerende (fx manuskript, debat). På hf befin-

der eksamensopgaver sig indenfor to kompeten-

ceområder, det hermeneutiske og informerende/

argumenterende, hvor man på hhx kan vælge 

opgavetyper indenfor alle fire kompetenceområ-

der. Fælles for alle fire danskfags eksamensgen-

rer er dog at der er et fokus på det formidlende og 

kommunikerende, og at eneste skrivehandling der 

ikke åbnes for, er det fortællende eller konstrukti-

onen af narrativer.  

 Med Jerome Bruners (1986) ord er det den 

paradigmatiske tænkemåde der prioriteres til 

eksamen, dvs. skrivehandlinger der appellerer til 

idealerne om et formelt, logisk system i et konsi-

stent og kohærent sprog; den narrative tænkemå-

de derimod stræber efter en samordning af hand-

ling og bevidstheden om hvem der handler, og 

hvordan der føles og tænkes. Også M.A.K. Hal-

lidays (1975) skelnen mellem en pragmatisk og 

en mathetisk sprogfunktion har forklaringskraft i 

forhold til eksamensgenrerne. Den pragmatiske 

sprogfunktion, kendetegnet ved at være instru-

mentel, regulerende og interagerende, har fortrin 

som eksamensskrivning overfor den mathetiske, 

der er heuristisk, imaginativ og reflekterende.  

 

Appraisal – en analysemetode 

 

Hvilket spillerum giver de mere paradigmatiske 

og pragmatiske eksamensgenrer for elevers for-

midlingsressourcer og personlig stemme, og 

hvordan realiseres denne? For at undersøge dette 

indsamlede jeg 183 eksamensbesvarelser fra 

2009 og 2010, og brugte 8 besvarelser til nærana-

lyser: To essays fra stx, to essays fra hhx, to ar-

gumenterende artikler fra hf og endeligt to manu-

skripter fra htx. Som nævnt var jeg interesseret i 

hvordan skribenter positionerer sig i tekster, og 

hvordan eleven indskriver holdninger og attitude 

i teksten. Jeg anvendte Appraisal-metoden (2007, 

2007a), der vokser ud af SFL og den såkaldte 

’australske genreskole’, der viste sig velegnet til 

dette formål (se også faktaboks). Appraisalmeto-

den er omfangsrig og indeholder mange analyti-

ske kategorier. Her skal blot nævnes at det er de 

interpersonelle skriftlige ressourcer, som fx ele-

vers vurderinger, evalueringer, stemmeføring og 

følelsesengagement, der er i fokus i 

en sådan analyse, og at de forskelli-

ge eksamensgenrer implicit opfor-

drer til et forskelligt samspil af 

disse ressourcer. 

 

Hvordan realiseres de skriftlige 

genrekompetencer i elevbesvarel-

serne? 

 

Hvad viste analyserne af elevers 

interpersonelle genrekompetence? Opsamlende 

blev det tydeligt at de interpersonelle genrekom-

petencer bedst realiseres hvis skribentstemmen 

positionerede sig kompetent igennem både det 

personlige, det faglige og det ekstratekstuelle. 

Sproglige ressourcer der kunne få forskellige 

genreadækvate appraisalkategorier til at spille 

sammen, førte både til genrerealisering og til 

produktive genreudvidelser.  

 Analyserne viste også at genrer udvides og 

brydes. Det er forventeligt at elever bryder med 

genrekonventioner; men at der tegnede sig et 

mønster i både brud og udvidelser var interessant. 

I forhold til genrebruddene viste der sig genkom-

mende indlejringer af personlige narrativer eller 

narrativiseringer af emnet, oftest i essayet. Disse 

brud var ikke forventelige da hverken eksamens-

opgaver eller vejledninger opfordrer til narrati-

ver. Tværtimod. Alligevel illustrerede en del af 

disse genrebrud en række gennemførte og nuan-

cerede narrationer der bragte fag og identitet, 

refleksion og ræsonnement sammen, for også 

igennem fortællingen dannes det individ der skri-

ver.  

Genreudvidelserne sås ofte i artikelformatet hvor 

en leg med forskellige stemmer kunne komplice-

re eller udvide genren. I artikelgenrerne sås også 

flest ’risikoskrivere’ eller ’udfordrere’ (2005) der 

ved fx sproglig frodighed eller indholdsmæssig 

gambling udfordrede den genre som de skrev i. 

 

Perspektiver for danskfaget 

 

Hvilke perspektiver leverer afhandlingens analy-

seresultater til danskfaget? For at starte med gen-

rebegrebet, så er der flere niveauer der trænger til 

afklaring. Genrebegrebets kompleksitet lader sig 

ikke uden videre reducere, men netop derfor er 

det væsentligt at arbejde med genrebegreber i 

danskfaget der kan rumme både prototypicitet og 
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Analyserne viste også 

at genrer udvides og 

brydes. Det er forvente-

ligt at elever bryder med 

genrekonventioner; men 

at der tegnede sig et 

mønster i både brud og 

udvidelser var interes-

sant. 

 

Det interpersonelle kan vise sig at 

være en væsentlig pædagogisk 

ressource der åbner for et større 

spillerum for en personlig stemme. 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Phd/Phd_humaniora/Ph,-d-,d,-d-,-afhandlinger
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Vidensdeling, reform og usikkerhed 

Artiklen diskuterer en række fund, der er gjort i forbindelse med et projekt om vidensdeling. De viser, at vidensdeling især 

forbindes med særfaglig ajourføring og administration og delvis med metoder, men ikke vedrører det særdeles krævende 

nye faglighedsbegreb, som gymnasiereformen introducerer. Dette forekommer umiddelbart paradoksalt. Set i et overordnet 

perspektiv foreslår forfatterne at forstå dette som usikkerhedshåndtering – at lærere i presset fra en ambitiøs reform be-

stræber sig på at sikre en vis genkendelighed og undervisning for dem selv og deres elever. 

variation, så sproglig kreativitet og interpersonel-

le ressourcer kan forløses. Og i forhold til det 

interpersonelle er det oplagt at arbejde med nuan-

ceringer af henvendelsesressourcer, stemmefø-

ring og positionering i tekster.  

 Det interpersonelle kan vise sig at være en 

væsentlig pædagogisk ressource der åbner for et 

større spillerum for en personlig stemme. Også 

det narrative er en udfordring faget må tage op. 

Og det er ikke en genintroduktion af ’Skriv om 

din sommerferie’ der er på tale, men fagligt og 

kompositionelt gennemførte narrativer der kan 

bringe fag, identitet, refleksion og indre og ydre 

virkelighed sammen – gerne som delelement af 

en opgave og ikke kun i fiktiv form.  

 At kunne skrive i genrer der åbner for realise-

ringen af en personlig stemme der også kan inter-

agere med et intenderet publikum, er del af dansk 

som både dannelses- og kompetencefag. 

AF PETER HENRIK RAAE OG LARS FRODE FREDERIKSEN 

 

Vidensdeling er et buzzword i det private er-

hvervsliv. Det sættes i forbindelse med hurtigere 

teknologisk udvikling og ændrede produktions-

faktorer, der især bygger på den menneskelige 

ressource. Virksomheder skal i denne tankegang 

blive bedre til at optimere udnyttelsen af den 

eksisterende viden for at kunne leve op til nye 

globale konkurrencevilkår og det innovations-

pres, som følger heraf (Christensen 2009).  

 Vidensdeling angår imidlertid også den of-

fentlige sektor og indgår også i gymnasiers selv-

fremstilling – til tider endog i deres strategi for 

fremtidig udvikling. Er dette blot almindelig 

efterligning, eller er det et begreb, der beskriver 

en ændret praksis i gymnasiernes forsøg på at 

indrette sig på nye krav? 

 For at undersøge dette interviewede vi i 2011 

20 lærere og ledere fordelt på fire gymnasier ud 

over landet om, hvad værdifuld viden var for 

dem, hvad de forstod ved vidensdeling, og hvor-

dan og med hvilket formål, de delte viden. Ana-

lysen viste, at deres forestillinger om vidensde-

ling til dels kan forstås ud fra det pres, som den 

dobbelte gymnasiereform – indholdsreformen i 

2005 og selvejereformen i 2007 – udgør. Men 

den viste også, at disse forestillinger ikke blot 

kan forstås ud fra intentionerne i reformerne, 

men i lige så høj grad ud fra et behov for at kun-

ne håndtere den usikkerhed, som ligger i en re-

formeret hverdag – dvs. at oversætte pres og 

udfordringer til allerede kendte mønstre. 

 I det følgende nævner vi nogle hovedpunkter 

fra undersøgelsen og diskuterer dem til sidst som 

et spørgsmål om håndtering af usikkerhed.  

 

Viden af værdi? 

 

Det er et dominerende mønster i vore interview, 

at vidensdeling, der vedrører fagviden, har priori-

tet – fx. nye undervisningsforløb eller ny viden 

på bestemte fagområder. Og det er gennemgåen-

de, at faggruppen opfattes som den centrale en-

hed, når vi spørger til vidensdeling. Men det 

betyder ikke, at faggruppen er eneste sted, hvor 

der forekommer vidensdeling. Der peges tillige 

på teamene om klasserne. Men her er der tale om 

en anden type viden, en viden, der især udfylder 

teknisk-logistiske eller administrative behov. 

REFERENCER 

Bruner, J.S. (1986). Actual minds, possible worlds. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

 

Halliday, M.A.K., (1975). Learning how to mean. In 

The language of Early Childhood. London: Edward 

Arnold. 

 

Berge, K.L., Evensen, L., Hertzberg, F., & Vagle, W., 

(Eds.) (2005). Ungdommers Skrivekompetanse, 

bd.2. Oslo: Universitetsforlaget 

 

Martin, J.R. & White, P.R.R. (2007). The Language 

of Evaluation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Martin, J.R. & Rose, D. (2007a). Working with Dis-

course. Meaning Beyond the Clause. Continuum. 


