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Disposition for oplæg

� Baggrund og interesse

� Undersøgelsens data i tal

� Opgavegenrer: det store spring

� En elevs skriverbane i dansk fra 7. klasse til 3.g

� Lærerresponsen: fra form til indhold

� Sammenfatning og spørgsmål
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Så hun vil have sådan nogle flere konkrete faktaer

i stedet for hvad jeg synes.

Samtale med Sofia 14.10.10
Om lærerresponsen til den første danske stil i gymnasiet:



Baggrund og data

Projekt Faglighed og skriftlighed (www.sdu.dk/fos)

� Delstudiet: længdestudie hvor ”Sofia” har været fulgt fra 9. klasse 
til 3.g: 

� Indsamling af  skriftlige opgaver (samt skriveordrer og 
lærerkommentarer) i alle fag.

� Månedlige observationer af  undervisning på hele dage

� Hyppige interview om skrivning og opgaver.

Denne undersøgelses data

� Skriveordrer i dansk stillet i Sofias klasse(r) fra 9. klasse til 3.g

� Sofias opgaver i dansk fra 7. klasse til 3.g med lærerkommentarer
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Undersøgelsesinteressen i oplægget

� Hvordan spørges der, og hvordan responderes der på langs i 
danskfaget - opgavegenrer og responspraksis?

� Fælles træk i den danskfaglige opgavepraksis

� Overgangen fra folkeskole til gymnasium

� Skift i opgave- og responspraksis
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Undersøgelsens data i tal

Udskoling Gymnasium Samlet

Antal stillede 
opgaver

36 21 57

Antal sider i Sofias 
opgaver

62 (1,7 i snit) 73 (3,5 i snit) 135

Lærer(slut)-
kommentarer

106 264 370

Sofias karakterer 7-12, i snit 10,5 7-12, i snit 10,4 Snit 10,4
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Prøve- og eksamensgenrer

Folkeskolens afgangsprøve:

� Litterær fiktionsskrivning,  journalistik, essay

� tekster er produktivt inspirationsgrundlag

� ressourcerummet er personlige erfaringer

Studentereksamen:

� Litterær analyse, journalistisk debat, essay

� tekstanalyse indgår i alle opgaver

� ressourcerummet er et tekstkorpus samt faglig viden og 
faglige begreber
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Hvilke opgaver skrev Sofia?
UDSKOLINGEN (36 OPGAVER) GYMNASIET (21 OPGAVER)

13 fiktionsopgaver

(eventyr, gyser,  novelle, krimi, historisk 
novelle, digt, erindring, dagbog,
meddigtning

8 redegørelse og diskussion (kronik)

10 analyser af  (ungdoms)romaner 6 litterære analyser (litterær artikel)

7 lournalistiske tekster

(portrætter, klumme. Fiktive kommentarer, 
reportager, debatindlæg) 

5 fiktionsopgaver/genreleg

(3 leg med litterære genrer; fiktivt interview 
med romanfigur, nyhedsartikler)

3 essays 2 romananalyser (en i form af  ‘log’)

2 kommentarer ud fra (kort) redegørelse 1 essay

Heraf  14 opgaver fra folkeskolens 

afgangsprøvehæfter (muligvis flere)

Heraf  14 eksamenslignende opgaver

I 8 opgaver valgfrihed ml flere genrer 
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Sofias skriverbane

� Udskolingen:  ”jeg kan snart ikke lære dig mere” – suveræne 
tekster og skriveerfaringer i 9. klasse

� Kritisk overgangserfaring – petitjournalistik udfoldet i 
billedanalyseopgave.

� Ny genresikkerhed i løbet af  1.g - raffineres frem mod 3.g

� ‘Dansk er nemt’ (sammenholdt med de andre fag) 

� Fascinationen af  tekstanalyse

� I dansk skriver man ofte om vedkommende emner 

� Dansk giver udfoldelsesmuligheder for egen stemme. 

� Føler det som et tab at man ikke længere kan skrive frit som i 
folkeskolen, men på den anden side ‘hvad skal det bruges til?’
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Vurderingskriterier

Folkeskolens afgangsprøve

(Censorvejledningsskema)

Gymnasiet (stx)

(Læreplan dansk stx)

Dækkende i forhold til 
opgaveformuleringen

Skriftlig fremstilling, herunder genre- og 
formidlingsbevidsthed

Genrebevidsthed At besvare den stillede opgave

Sproget er forståeligt, klart og varieret Relevant anvendelse af  danskfaglig viden og 
metode 

Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning

Indholdets fylde

Disponering i forhold til indhold og genre

Orden og layout

24-03-2014 Ellen Krogh10



Lærerrespons – fra form til indhold

Sofias lærerkommentarer i udskolingen: skema og håndskrift

� Afkrydsning i matrixskema, Karakter og korte, håndskrevne 
kommentarer i skema

� Angivelser af  sprogfejl og layoutfejl i margen og tekst

� Fokus på genresikkerhed, sproglig korrekthed, layout. Indhold 
kommenteres generelt (‘flot’, ‘kan ikke lære dig mere’)

Sofias lærerkommentarer i gymnasiet: 

� Mange indholdskommentarer inde i tekst, begrænset antal 
sprogrettelser i tekst

� Lange slutkommentarer om opgaveløsning og indhold. Generelt 
om sproget.

� Fokus på opgaveløsning og indhold.
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Sammenfatning og spørgsmål 1

Hvordan spørges der, og hvordan responderes der i danskfaget?

� Fælles for den danskfaglige opgavepraksis: 
� Der spørges med og til tekster – elevskrivere skal forholde sig til 
andre stemmer og perspektiver 

� Genre anskues som ressource for formidling og erkendelse

� Sproglige valg og sproglig form fokuseres eksplicit
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Sammenfatning og spørgsmål 2

Skift i overgangen fra folkeskole til gymnasium

� Fortælling og ensidet kritik/meninger forsvinder efter folkeskolen. 
I gymnasiet skal personlige erfaringer og holdninger almengøres, 
og flere stemmer skal repræsenteres eksplicit. 

� Eksperimenter med konstruktion af  tekstverdener får mindre 
betydning – vægtes ikke til eksamen.

� Layout som medbetydende genresignal forsvinder efter folkeskolen

� Faglig viden og begreber kvalificerer i gymnasiet i højere grad 
tekstanalyse og  det faglige rum i opgaverne. Elevskriveren 
forventes at udvikle en faglig stemme.

� Stærkt øgende tekstmængde som grundlag for opgaverne 
kvalificerer kundskabsudvikling og giver adgang til andre stemmer.
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(…) det var virkelig en god tekst hvor man virkelig sådan da jeg 
læste den første gang så tænkte jeg ikke så meget over den, men når 
man begyndte at skrive, så gav det bare mere mening. Så til sidst fik 
man lige kernen i det hele. Man får faktisk noget ud af  at skrive 
opgaven for ellers synes jeg bare det var en underlig tekst, men så 
gav den lige pludselig mening. 

Samtale med Sofia 20.9.12
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Tak



Findes denne undersøgelse på print?

Nej, ikke endnu, men man kan læse om forskellige aspekter af  den i: 
� Anke Piekut (2012). Genrekompetencer og skriftlighed: En undersøgelse af  

genrebegrebets betydning for skriftligheden i de gymnasiale uddannelser. Ph.d.-afhandling. 
Det Humanistiske Fakultet. Syddansk Universitet. 

� Ellen Krogh & Peter Hobel (2012). ”Årets bedste opgave”: en analyse af  en 
elevtekst i dens kontekst. Matre et al. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og 
skrivepraksisser. Oslo: Universitetsforlaget

� Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf  & Ellen Krogh (2014). 
Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Odense: Syddansk Universitetsforlag

� Artikler af  Anke Piekut og Ole Togeby i Krogh, Christensen & Jakobsen 
(red.) Elevskrivere i gymnasiefag. Udkommer efterår 2014 på Syddansk 
Universitetsforlag 
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