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1. Indledning   
Skolens altoverskyggende opgave beskrives i bogen “Den smukke risiko” af Gert Biesta (Biesta, 

2014) som “at vække lysten i et andet menneske til at ville eksistere i verden som et subjekt, der 

sammen med andre subjekter skal kunne leve godt i verden.” (Grandjean, 2017) Dette potentiale 

indeholder bl.a. skrivning, idet det giver mulighed for, at det skrivende individs subjektivitet kan 

træde frem. Dette rummer et stort dannelsespotentiale. Dog har vi i vores anden praktik observeret, 

at eleverne i udskolingen er meget fokuseret på karakterer i forbindelse med skriftlige 

tekstproduktioner. Her mener vi, at dannelsespotentialet ved skrivning mindskes, fordi fokus bliver 

flyttet fra at dykke ned i teksten og træde frem som subjekt til kravene, som skriveopgaven 

indeholder, så den bedst mulige karakter opnås. Ydermere har vi på baggrund af observationer af 

et dansklærerkursus i skriftlighed observeret, at mange af elevernes skriftlige produktioner er 

formålsløse, og ofte ender på lærerens skrivebord uden videre bearbejdning. Trygve Kvithyld og 

Arne Johannes Aasen peger på denne problematik, idet de fremhæver, at elevernes tekster ofte 

mangler et autentisk kommunikativt formål (Kvithyld & Aasen, 2011, s. 10). Her opstår der et 

paradoks, idet eleverne udenfor skolen næsten altid skal skrive med et kommunikativt formål. 

Yderligere er det observeret, at eleverne ikke er bevidste om udviklingen af deres skrivekompetencer, 

fordi fokus lægges på karakteren og ikke skriveprocessen og det faglige udbytte. Det egentlige formål 

med skriveprocessen glemmes til fordel for karakteren.  
 

I bogen “Situeret fremstilling” påpeger Jens Madsen og Lise Overgaard Nielsen, at “undervisningen 

i skriftlig fremstilling i grundskolen skal udvikle alle elevers evne til at begå sig i vores demokratiske 

skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrivesituationer 

både i og udenfor skolen, i fritiden og i fremtiden” (Madsen & Nielsen, 2018, bagside). Skriftlig 

kommunikation er blevet en nøglekompetence i samfundet, og vi skriver mere end nogensinde før, 

og derfor er det essentielt, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan bruge disse som et middel 

til at få adgang til samfundet. 
 

I den forbindelse er vi optaget af at undersøge, hvornår eleverne oplever mest skrivelyst, således 

elevernes stemmer høres i forbindelse med udviklingen af lærerens skrivedidaktik, og så elevernes 

skrivekompetencer kan rettes mod det skriftbårne samfund, de lever i, hvilket har ført frem til 

følgende problemformulering. 
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2. Problemformulering   

Hvordan kan dansklæreren udvikle skrivedidaktikken, således eleverne oplever skrivelyst og 

udvikling af deres skriftlige kompetencer? 

3. Afgrænsning  

Skrivning er et komplekst begreb og mere end blot en motorisk færdighed. Projektet tager 

udgangspunkt i Mette Bak Bjerregaards definition af skrivekompetence: “Skrivekompetence er 

kompetencen til at komponere en tekst med et skriveformål for øje, med udgangspunkt i en forestilling 

om skrivesituationen, forståelse af og evnen til at håndtere den kognitive og sociale skriveproces i 

relation til skrivningens funktion, samt evnen til at håndtere teknologier til at producere tegn med.” 

(Bjerregaard, 2014, s. 53) Denne definition tydeliggør kompleksiteten i skrivningen, hvilket hænger 

sammen med Bjerregaards forståelse af skrivning som et middel til kommunikation og et redskab til 

erkendelse, der indebærer at kunne skabe meninger og erkendelse med skrift i mange forskellige 

kontekster (Bjerregaard, 2014, s. 53). Literacy-kompetence er væsentlig ift. skrivekompetence, idet 

denne indebærer, at eleverne udvikler deres forståelse af tekster som en social handling, hvor 

skriveren positionerer sig i teksten og lægger den til rette for en læser (Madsen & Nielsen, 2018, s. 

37). 

I dette projekt forstås lærerens skrivedidaktik som, hvordan lærerne tilrettelægger en undervisning, 

så eleverne kan lære at kommunikere gennem skriftsproget og tilpasse deres sproglige udtryk til 

situation og modtagere (Brok, Bjerregaard, & Korsgaard, 2015, s. 11). 

4. Læsevejledning  

Læsevejledningens formål er at skitsere projektets opbygning. Projektet er opbygget efter det 

kontinentale projektsyn, hvor fokus ligger på analyse med løbende teori og empiri, der er organiseret 

tematisk (Pjengaard, 2019, s. 70). 

Første del af projektet tager udgangspunkt i projektets metodiske og empiriske overvejelser. Der 

redegøres for projektets videnskabsteoretiske afsæt, hvilket danner rammen om projektet. 

Efterfølgende begrundes de didaktiske overvejelser for valg af emne. Herefter beskrives projektets 

empiriske grundlag, hvor konteksten, som empirien er indsamlet i, præsenteres, og dette skaber et 

overblik over undersøgelserne. Derefter beskrives de metoder, vi har gjort brug af i projektet. Det er 

hhv. en praksisfortælling, et kvantitativt spørgeskema og to kvalitative fokusgruppeinterviews. 
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Dernæst beskrives, hvordan interviewene er analyseret. Projektets første del afsluttes med 

en refleksion over etiske overvejelser i forbindelse med dataindsamlingen, samt metodekritik. 

Inden analysen beskrives dannelsesaspektet ved skrivning, idet dette spiller en afgørende rolle i 

selve analysen. 
 

Herefter starter projektets anden del i form af analyseafsnittet med løbende inddragelse af teori og 

empiri. I projektets første tema søges det at belyse lærerens skrivedidaktik. I den forbindelse 

inddrages teori om genrepædagogikken i samspil med lærernes udtalelser fra interviewet. 

Efterfølgende analyseres formålet med skriveundervisningen fra et lærerperspektiv, hvor 

skrivetrekanten og Kvithyld og Aasens tanker om, at skrivning i skolen ofte foregår uden et autentisk 

kommunikativt sigte, bringes i spil. 
 

I projektets andet tema ønsker vi at bringe et elevperspektiv i spil. Her analyseres elevernes subjektive 

udsagn om skrivelyst, og disse bliver analyseret ud fra motivationsteorien Selvbestemmelsesteorien 

af Edward L. Deci og Richard M. Ryan. Her bringes Roz Ivaničs begreb om writer identity i spil med 

henblik på at analysere elevernes subjektive udfoldelse ved skrivning i skolen. Endvidere beskrives 

lærerens rolle i forbindelse med feedback, og hvordan eleverne oplever denne. 
 

Efterfølgende laves et opsamlende afsnit, hvor resultaterne fra undersøgelserne af de to interviews 

samt spørgeskemaet fremhæves. Dette har vi gjort, fordi disse resultater skal danne grundlag for 

handleplanen, som tager udgangspunkt i empiri afprøvet i praksis, der videreudvikles på. 

Projektets tredje del er handleplanen, som også er tredje og sidste tema. Dette udformes som en 

diskussion af mulige tiltag til en udvikling af skrivedidaktikken, der udvikler elevernes skriftlige 

kompetencer og oplevelsen af skrivelyst.  I første del af handleplanen diskuteres 

niveaudifferentierede opgavers potentiale med udgangspunkt i en praksisfortælling på bilag 1. 

Dernæst diskuteres, hvordan dén uoverensstemmelse, der finder sted mellem lærerens undervisning 

i genrer og elevernes oplevelser af ikke at kunne udfolde skrivningens subjektive potentiale, kan 

udvikles. I den forbindelse inddrages Anne Bocks forskningsprojekt “Skrivning og dannelse i 

udskolingen”. 

I anden del af handleplanen inddrages tankerne bag skrivedidaktikken situeret fremstilling, idet der 

er analyseret en misforståelse mellem lærernes hensigter med at undervise i genrer og 

afgangseksamens formål. Hensigten med denne del af handleplanen er at forsøge at lave et tiltag, der 

kan imødekomme elevernes udtalelser om en frygt for at fejle. 
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Sidste del af handleplanen omhandler, hvorledes skrivedidaktikken, situeret fremstilling, kan 

implementeres i fiktionsskrivning, og ligeledes diskuteres det dannelsespotentiale, der er i 

fiktionsskrivning med udgangspunkt i Bocks forskningsprojekt. 

Slutligt samles der op på de mulige diskuterede tiltag. 
 

Herefter følger en metarefleksion og afslutningsvist en konklusion, hvis hensigt er at præsentere 

projektets konklusioner af undersøgelserne og besvare problemformuleringen.  

5. Metodiske og empiriske overvejelser 

5.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Projektets videnskabsteoretiske afsæt tager udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang, som kommer 

til udtryk igennem dataindsamlingen. Der bliver undersøgt forskellige fænomener, som de fremtræder 

i sig selv. Fokuspersonernes oplevelser, erfaringsprocesser, tanker og følelser inddrages med henblik 

på at skabe en forståelse ud fra fokuspersonens livsverden. Den fænomenologiske tilgang anvendes i 

kvalitativ forskning. Med denne tilgang beskrives verden, som interviewpersonerne oplever den, og 

virkeligheden repræsenteres af det, som mennesket opfatter. I den forbindelse er der en 

opmærksomhed på, at projektets resultater er subjektive sandheder, idet projektet blot 

beskriver udvalgte fokuspersoners livsperspektiv (Bak, 2018, s. 53.-56). 
 

5.2 Didaktiske overvejelser for valg af emne   
Samfundet stiller i dag store krav til skriftsproget, idet det er en vigtig komponent for at kunne deltage 

og begå sig i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og personlige sammenhænge. Ligeledes er 

kommunikation og formidling essentielle aspekter i den demokratiske dannelse, hvilket skolens 

formål bl.a. bygger på (Børne- og undervisningsministeriet, 2020). Skolen skal derfor gøre eleverne i 

stand til at benytte skriftsproget som et middel til kommunikation og et redskab til erkendelse i mange 

kontekster (Bjerregaard, 2014, s. 53). 

Dog har vi observeret, at der er nogle udfordringer ift. danskfagets skrivedidaktik, idet 

afgangseksamen fylder meget i skriveundervisningen, hvorfor elevernes tekster ofte bliver 

formålsløse. Dette understøtter ikke deltagelse i det demokratiske samfund, fordi eleverne udenfor 

folkeskolen skal skrive med et formål, og derfor er viden om bl.a. modtager/afsender-forhold 

essentielt for at få kommunikationen til at lykkes. Derfor er denne problematik vigtig at have in mente 
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som lærer, således der bliver skabt en meningsfuld og udviklende skrivedidaktik i folkeskolen, som 

eleverne både kan bruge i og udenfor skolen (Kvithyld og Aasen, 2011, s. 10). 
 

I dette projekt vil vi undersøge, i hvilke sammenhænge elever oplever mest skrivelyst, og derudfra 

udvikle dansklærerens skrivedidaktik, således dannelsesaspektet ved skrivning, elevernes 

skrivekompetencer og skrivelyst inddrages. I projektet tages der udgangspunkt i dansklærerens 

skrivedidaktik, og derfor henvises der til dansklæreren, når læreren omtales i projektet. 
 

5.3 Præsentation af empiri  

Projektets empiriske grundlag tager udgangspunkt i vores anden praktik i en syvende klasse, hvor der 

er indsamlet kvalitative data. Der er foretaget et semistruktureret fokusgruppeinterview af to lærere 

fra to forskellige skoler, der underviser i hhv. 5. og 8. klasse. Yderligere er der 

foretaget et semistruktureret fokusgruppeinterview af to udskolingselever fra praktikklassen. For at 

skabe grobund for en større mangfoldighed blandt elevernes subjektive skrivelyst er der yderligere 

indsamlet data i form af et spørgeskema med kvalitative spørgsmål til elever i folkeskolen. Der er 

100 respondenter fra to forskellige skoler, fire forskellige årgange samt otte forskellige 

klasser. Yderligere bringes observationer fra egen praksis i spil. Disse bliver præsenteret igennem en 

praksisfortælling, som giver et indblik i skriveforløbet. Til at understøtte projektets resultater 

inddrages resultater fra ny forskning på samme område i form af Bocks forskningsprojekt “Skrivning 

og dannelse i udskolingen” (Bock, 2019). 
 

5.4 Praksisfortælling    

Observation handler om at observere felten i sine naturlige omgivelser, og kan give indblik i sociale 

sammenhænge mellem mennesker og faglige aspekter. 

Vi observerede med rollen deltager som observatør, hvor felten kender til observatøren og hensigten, 

men her deltager observatøren i felten samtidig med, at vedkommende observerer. Med rollen 

deltager som observatør kan det være vanskeligt at gøre observationerne fuldstændig 

objektive (Ingemann et. al., 2018, s. 236). 
 

En måde at anerkende observationens subjektivitet er, ifølge Lotte Hedegaard-Sørensen, at benytte 

den narrative tilgang, praksisfortælling. Her anerkendes det, at det er svært at gøre observationer 

fuldstændig objektive, og derfor tillades en subjektivitet. I dette projekt er der valgt et 

førstepersonsperspektiv på praksisfortællingen, idet dette perspektiv retter sig mod at gøre den 
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subjektive dimension i menneskers liv forståelige. Perspektivet henviser til måden, hvorpå mennesket 

har adgang til sig selv, sin verden, sine erfaringer, handlinger, tanker og følelser (Jørgensen). Styrken 

ved dette perspektiv i denne praksisfortælling er, at observatørens forforståelse, perspektiv og 

tolkninger er en naturlig del af hele bearbejdelsen fra observation til fortolkning (Hedegaard-

Sørensen, 2015, s. 93). 
 

Praksisfortællingen benyttes i dette projekt som en del af handleplanen, der kan videreudvikles 

på. Denne kan ses på bilag 1. 
 

5.6 Det kvantitative spørgeskema 

Spørgeskema er en kvantitativ metode, som også kan indeholde kvalitative spørgsmål, hvilket er 

formålet med spørgeskemaet i dette projekt. Dette bruges f.eks., når der søges efter mønstre i 

mangfoldigheden. Der arbejdes repræsentativt, og repræsentativiteten omhandler faktoren, at under 

udarbejdelse af et spørgeskema skal det overvejes, at den gruppe, der undersøges, også skal 

repræsentere den gruppe, der ønskes at vide noget om. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre, at der 

bliver indsamlet falske svar. Derfor valgte vi at sende spørgeskemaet ud til otte forskellige klasser fra 

to forskellige skoler og fire forskellige årgange med henblik på at søge efter mønstre i 

mangfoldigheden. Vi fik svar fra 100 respondenter. 
 

Med et spørgeskema kan der ligeledes beskrives sandsynligheder mellem to eller flere af de faktorer, 

som undersøges i spørgeskemaet – f.eks. om der er sammenhæng mellem en bestemt gruppe 

respondenter og disses svar på udvalgte spørgsmål (Marckmann et. al., 2008, s. 43-44). I den 

forbindelse valgte vi at skelne mellemtrins- og udskolingselevernes svar, fordi denne faktor er 

væsentlig for vores analyse. 
 

Vores undersøgelse er lavet med henblik på at skabe et større fokus på elevgruppens oplevelser med 

skrivning og skrivelyst, og i dette projekt vægter vi elevernes stemmer højt, og derfor er det en fordel 

med flere svar fra flere elever for at skabe et mangfoldigt billede af elevernes skrivelyst. Her er det 

vigtigt at pointere, at vores undersøgelse ikke er almengyldig, men den giver et repræsentativt billede, 

der anvendes til at drage konklusioner i dette projekt (Glasdam et al., 2016, s. 286-287). 
 

I en kvantitativ metode som et spørgeskema kan der gøres brug af kvalitative spørgsmål, hvilket kan 

have den fordel, at respondentens svar kan blive dybere end f.eks. ved skalaspørgsmål. Derudover 
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bliver subjektiviteten flyttet fra forskeren til respondenten, hvilket medfører, at der er større 

sandsynlighed for, at svarerne bliver mere reelle. Dog kan en ulempe være, at det alligevel ikke bliver 

respondentens subjektivitet, der kommer til udtryk, fordi respondenten kan svare i henhold til 

afsenderen. 

 

Spørgeskemaet består af 10 spørgsmål, hvor hovedparten af spørgsmålene har et tekstfelt, som 

respondenterne kan svare i. Dette blev valgt, fordi skrivelyst er subjektivt, og derfor er det væsentligt, 

at vi, som forskere, ikke præger elevernes svar, men at det i stedet er deres individuelle subjektive 

holdninger til skrivelyst, der kommer frem. Ligeledes er fænomenet skrivelyst ikke skalerbart, og 

derfor er det essentiel for undersøgelsens resultater, at svarerne ikke er præget af vores holdninger til 

skrivelyst. 

 

Spørgeskemaet er delt op i fire kategorier: 

• Oplevelser med for lette og for svære skriveopgaver 

• Skrivelyst 

• Feedback 

• Autentiske kommunikationssituationer 

Disse fire kategorier er dækkende og medhjælpende til at besvare projektets problemformulering.  

 

5.7 De kvalitative fokusgruppeinterviews 

Fokusgruppeinterviewenes formål i dette projekt er at komme så tæt på fokuspersonernes livsverden 

som muligt. Interview er en kvalitativ metode, der kan inddrages i samspil med det fænomenologiske 

videnskabsteoretiske afsæt, idet grundtanken er, at interviewet tager udgangspunkt i 

interviewpersonernes levede hverdagsverden (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 50). Dog skal det 

nævnes, at de kvalitative interviews aldrig kan fremskaffe en komplet forståelse 

af interviewpersonernes hverdagsverden, idet dét, interviewpersonerne fortæller, konstrueres i selve 

interviewet. Derfor var hensigten at komme så tæt på deres hverdagsverden som muligt, hvilket blev 

forsøgt gjort ved at stille åbne spørgsmål, således fokuspersonernes subjektivitet i højere grad 

tilgodeses – modsat mere lukkede spørgsmål, hvor det er forskerens subjektivitet, der kommer i fokus. 
 

I dette projekt bidrager de kvalitative interviews til at forstå lærernes skrivedidaktik ud fra deres egne 

oplevelser af denne, samt at forstå elevernes oplevelser af dette men tillige også elevernes oplevelse 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Maria Juul Mark og Sarah Mørk Damholdt  
Bachelorprojekt – Udvikling af skrivedidaktikken i danskfaget 
3. maj 2021 

8 af 57 
 

af skrivelyst. Dette er væsentligt, fordi det er ønskeligt, at eleverne kan se værdien i de opgaver, som 

læreren stiller. 
 

5.7.1 Semistruktureret fokusgruppeinterview af lærere 

Vi har valgt at interviewe to lærere fra to forskellige skoler fra hhv. mellemtrin og udskoling i et 

fokusgruppeinterview med henblik på at få indblik i og en forståelse af lærerens skrivedidaktik på 

forskellige årgange. Interviewet blev foretaget med forskningsspørgsmål inddelt i temaer, samt 

løbende fleksible spørgsmål undervejs i interviewet. Forinden interviewet havde vi udarbejdet en 

interviewguide (bilag 2). Yderligere havde interviewpersonerne inden interviewet fået tilsendt nogle 

overordnet spørgsmål med et sigte om, at de kunne forberede sig på interviewet, fordi der blev stillet 

nogle direkte spørgsmål til deres praksis, der kan være overvældende at besvare uden nogen form for 

forberedelse.  

De fire spørgsmål, der blev tilsendt inden interviewet, var følgende: 

• Hvad er dit formål med skriveundervisningen? 

• Hvilken af skrivetrekantens tre dimensioner gør du mest ud af i din skriveundervisning?   

Hvorfor? 

• Hvilken/hvilke skrivetradition(er) praktiserer du? 

• Hvordan giver du feedback på skriftlige opgaver? Hvornår? 

 

Disse fire spørgsmål skabte grundlag for interviewet. Efterfølgende var dialogen dynamisk og præget 

af lærernes svar for at tilstræbe den fænomenologiske tilgangs sigte – altså at komme tættere på 

fokuspersonernes livsverden. I opgaven omtales mellemtrinslæreren som fokusperson 1 og 

udskolingslæreren som fokusperson 2. 
 

5.7.2 Semistruktureret fokusgruppeinterview af elever 

Med henblik på at skabe en større validitet valgte vi at interviewe to elever, som også havde besvaret 

spørgeskemaet, da interviewets styrke er, at spørgeskemaets besvarelser kan uddybes yderligere. Der 

blev valgt to elever, som vi havde et kendskab til igennem praktikken, hvorfor vi ikke var ukendte 

for dem, hvilket kan skabe et trygt rum. Forinden interviewet blev der udarbejdet en interviewguide 

(bilag 3). Fokusgruppeinterview blev valgt for at eleverne var trygge ved hinanden og kunne 

interagere med hinanden. Vi var meget opmærksomme på at stille åbne spørgsmål til eleverne, så de 

kunne svare, hvad der faldt dem ind, og de efterfølgende spørgsmål tog afsæt i deres svar, hvilket 

skabte en dynamisk dialog med afsæt i den fænomenologiske tilgang. Åbne spørgsmål bliver ekstra 
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vigtige ved interview af elever, idet de skal føle en tryghed og tør sige, hvad der falder dem ind, og 

ikke føle, at de bliver testet, og at der dermed er et rigtigt og forkert svar. 

De to elever i interviewet omtales som fokusperson 3 og 4. 
 

5.7.3 Analyse af interviews 

Interviewene er analyseret ud fra meningskondensering med udgangspunkt i Amendeo Girogis 

trin. Interviewene blev, efter transskribering, læst igennem, hvorefter de naturlige meningsenheder 

blev fundet. Med udgangspunkt i disse blev der formuleret et tema, der var dominerende i 

meningsenhederne. Temaerne er udgangspunkt for analyse og fortolkning (Kvale og Brinkmann, 

2015, s. 267-270). 

 

I lærerinterviewet analyseres følgende temaer: genrepædagogik, formålet med skriveundervisning og 

feedback. 

I elevinterviewet analyseres følgende temaer: skrivererfaringer, skrivelyst, rammesætningen for 

skriveopgaver og frygten for at fejle. 
 

Disse temaer analyseres og diskuteres i projektet, hvor vi har samlet dem i tre overordnede temaer, 

som danner ramme for begge synsvinkler på emnet skrivedidaktik og skrivelyst. De tre temaer er: 

Genrepædagogikken som førende i lærernes skrivedidaktik, elevernes oplevelse af 

uoverensstemmelse mellem deres subjektivitet og lærernes rammesætning for skriveopgaver og 

dannelsespotentialet i skrivning i en dynamisk kulturforståelse. Disse temaer er medhjælpende til at 

besvare problemformuleringen. 
 

Vi har valgt at have fokus på udskolingen i handleperspektivet, idet det er her, vi har fundet den 

største uoverensstemmelse mellem lærerens skrivedidaktik og elevernes oplevelser af den samme og 

deres skrivelyst. 
 

5.8 Etiske overvejelser 

I forbindelse med dette projekts dataindsamling er et etisk ansvar nødvendigt for at beskytte de 

deltagendes rettigheder. Projektets data er håndteret og opbevaret forsvarligt, og de deltagende er 

informeret og bekendt med forskningens formål og de deltagendes rolle i projektet. I den forbindelse 

er der blevet informeret om, hvem der vil have adgang til projektet, og at de deltagende i dette projekt 

er sikret en anonymitet. I den sammenhæng er personlige data blevet anonymiseret og undladt i 
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projektet. De pågældende lærere og elever har fået adgang til transskriptionen af interviewene med 

henblik på at få mulighed for at komme med ændringer. 
 

5.9 Metodekritik 

Med fænomenologien som videnskabsteoretisk afsæt kan det virke unaturligt at benytte kvantitative 

data i form af et spørgeskema, idet fokus i dette afsæt er fænomenet, og dermed kommer 

subjektiviteten i spil. Dette er en modsætning til de objektive og målbare kvantitative 

data. Problemstillingen skal forklares som et fænomen, og i den forbindelse er der ikke interesse for 

målbare data – men derimod fokuspersonernes fortælling og oplevelse af fænomenet. Dette 

understøtter valget af kvalitative spørgsmål i spørgeskemaet, idet kvalitative spørgsmål lige netop 

bringer subjektiviteten i spil, der er det væsentlige i den fænomenologiske tilgang. Vores fokus i 

projektet og spørgeskemaet er at belyse fremfor at bevise, hvorfor de skalerbare spørgsmål er fravalgt 

(Glasdam et al., 2016, s. 262). 
 

I forbindelse med transskriptionen af de to fokusgruppeinterviews opstår der en fortolkningsproces. 

Denne beskriver Svend Brinkmann og Steinar Kvale som en oversættelse af det talte sprog til en 

skreven tekst, og denne oversættelse formes gennem vurderinger undervejs (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 202). I den forbindelse er der en subjektivitet forbundet med transskriptionen. I 

transskriptionen er stemmeleje og gestik ligeledes ikke gengivet, hvilket fører til 

en dekontekstualisering. Den fænomenologiske tilgang beror på en antagelse om, at forhåndsviden 

sættes i parentes med henblik på at opnå en fordomsfri beskrivelse af fænomenerne, og her har vi en 

opmærksomhed på, at nogle af vores spørgsmål kan være præget af vores forhåndsviden til emnerne, 

som kan påvirke lærere og elevers svar, da spørgsmålene af den grund kan blive mere ledende end 

ønskeligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45). 

  

I analysen af respondenternes svar i spørgeskemaet opstår der en subjektiv udvælgelse, hvilket præger 

udvælgelsen til projektet. Det kan her nævnes, at vi ikke har haft mulighed for at spørge eleverne 

yderligere ind til deres svar, fordi spørgeskemaet er anonymt, og derfor bliver analysen præget af 

vores fortolkning af elevernes subjektive svar, og i den proces kan der forekomme fejlfortolkninger. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 
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5.9.1 Validitet og reliabilitet 

Vi vurderer, at der er en høj validitet i projektet, idet der er alignment mellem problemformulering, 

undersøgelsesmetoder og konklusion. Spørgsmålene i både spørgeskema og interview har 

indholdsmæssigt høj validitet, idet de er stillet og åbne, så vores subjektivitet er forsøgt udelukket. 

 

Det kan hertil nævnes, at der i særligt interviewet løbende vil opstå en fortolkningsproces, hvor det 

vil afspejle sig i de kommende spørgsmål, og forskerens forhåndsviden vil inddrages, hvilket 

mindsker validiteten. Dog øger det validiteten i spørgeskemaet, at der er stillet kvalitative spørgsmål, 

idet forskerens subjektivitet i den forbindelse udgår, og det i stedet bliver 

respondenternes subjektivitet, der træder frem, hvilket i særdeleshed er vigtig i fænomenet 

skrivelyst. Dette er vigtigt, fordi skrivelyst er et subjektivt fænomen, der ikke er skalerbart, og derfor 

er de enkelte respondenters subjektivitet essentiel. 

 

Reliabiliteten falder i forbindelse med de kvalitative spørgsmål i spørgeskemaet, idet svarerne 

muligvis vil være anderledes, hvis spørgsmålene stilles til andre respondenter eller de 

samme respondenter en anden dag. Dog øges reliabiliteten af, at svarerne, der kommer til udtryk i 

spørgeskemaet, er i overensstemmelse med de interviewede elevers svar. Ydermere har vi inddraget 

Bocks nye forskning på samme område, og her ses der en lighed mellem hendes respondenters svar 

og hendes resultater og dette projekts resultater, hvilket øger reliabiliteten (Glasdam et. al., 2016, s. 

282-284). 

6. Dannelsesaspektet ved skrivning 

Som folkeskolelærer har man krav på at undervise indenfor rammerne af Folkeskolens Formål, hvor 

der bl.a. står: “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2020) Dette indikerer, at 

lærere skal inkorporere et dannelsesaspekt i det faglige arbejde, hvilket didaktikeren 

Wolfgang Klafki betegner som almendannelse, hvor hans begreb almendannelse har en tredobbelt 

betydning. For det første skal almendannelse være en dannelse for alle. For det andet skal 

almendannelsen bestå i tilegnelsen af problemstillinger, der vedkommer alle mennesker, 

hvilket Klafki betegner som ‘dannelse indenfor almenhedens formidlende element’ (Klafki, 2011, s. 

70). For det tredje skal dannelsen forstås som ‘dannelse inden for alle grunddimensioner af 

menneskelige interesser og evner’ (Klafki, 2011, s. 71), hvilket henviser til menneskets udvikling af 
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alsidige interesser og evner, der har æstetisk, social, praktisk-teknisk, fysisk, kognitiv og etisk 

karakter. Ifølge Klafki understøtter dette menneskets adgang til dets selv- og verdensopfattelse 

(Klafki, 2011, s. 90). 
 

Jf. Klafki er det væsentligt, at undervisning indenfor almendannelsen skal indeholde instrumentelle 

kundskaber, evner og færdigheder såsom skrivning, læsning, grundlæggende regnefærdigheder o.l. I 

den forbindelse pointerer Klafki dog, at fagenes indhold aldrig må blive et mål i sig selv, men skal 

bruges som et middel til at ruste eleven til at håndtere samfundslivets udfordringer i uddannelse, 

arbejdsliv, demokrati og privatliv (Klafki, 2011, s. 91).  

Overfor Klafkis tanker om almendannelse står læreren til ansvar for Fælles Mål for faget dansk, hvor 

kompetencemålet for kompetenceområdet fremstilling er: “Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart 

og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation” (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019). Hertil hører seks færdigheds- og vidensområder. Her kommer 

dobbeltheden til udtryk, som læreren skal have for øje. Hvis læreren fokuserer for meget på de 

danskfaglige termer, kan skrivningen blive et mål i sig selv, hvilket ifølge Klafki aldrig må ske, men 

det skal bruges som middel til, at eleverne opdager, at skrivning er noget, de kan bruge som et middel 

til deltagelse i det demokratiske samfund. Dette opmærksomhedspunkt skal læreren derfor have for 

øje, og må altså derfor tilrettelægge en meningsfuld sammenhæng for skriveundervisningen. 

7. Tema 1: Genrepædagogikken som førende i lærerenes skrivedidaktik 
Med afsæt i et fokusgruppeinterview af to dansklærere vil der blive anlagt et nuanceret blik på, 

hvordan lærere i den danske folkeskole oplever vilkårene omkring udførelsen af 

skrivedidaktikken, samt hvordan denne rent faktisk udføres. 

Lærerne blev spurgt ind til, hvad god skriveundervisning er for dem som lærere: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fokusperson 1:“ [...] Jeg er utrolig øhh … meget tilhænger af, at man underviser i genrer. I hvert 

fald på mellemtrinnet, fordi det bliver meget konkret for dem, hvad det egentlig er de skal lære, 

hvad det er de skal med den her tekst, de skal skrive, og det bliver meget nemmere at sætte nogle 

meget specifikke krav op [...]”  
 

Fokusperson 2:“Jeg vil faktisk lidt følge den der tråd, fordi vi vil også gerne arbejde, og det gør 

vi også oftest altså underviser ud fra genrer, fordi vi ved, at der er den der skriftlige eksamen, og 

der er bare ualmindelig mange forskellige genrer, de kan komme op i [...]”  

(Bilag 2.1)  
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Lærernes skrivedidaktik læner sig altså op ad skrivepædagogikken genrepædagogik, som er en 

pædagogisk metode, der blev udviklet i Australien i 1980’erne af den britiske lingvist Michael 

Alexander Kirkwood Halliday, der har lavet en udvikling af den systemisk 

funktionelle lingvistik (herefter: SFL) (Mailand, 2007 s. 40). Genrepædagogikken bygger på tre 

komponenter. Den første er en teori om tekster, hvor eleverne igennem det genrepædagogiske arbejde 

lærer at skelne mellem forskellige teksttyper, der hver især har et bestemt formål, en bestemt struktur 

og nogle specifikke sproglige træk (Johansson & Ring, 2007, s. 28-30). 
 

Den anden komponent i genrepædagogikken er en sprogteori, der bygger på Hallidays SFL-

grammatik, hvor fokus lægges på sproget og konteksten, sproget som et kommunikationsredskab og 

på grammatik som betydningsskabende. SFL opbygger dermed gradvist et nuanceret fagsprog hos 

eleverne og giver dem mulighed for at opbygge viden om, hvordan sproget kan bruges i forskellige 

kontekster (Johansson & Ring, 2007, s. 28-30). 

 

Den tredje komponent er en didaktiseret stilladseret undervisning i form 

af The Teaching Learning Cycle, der med sine fire faser opbygger et stillads om 

elevernes skriveproces. De fire faser er vidensopbygning, model-analyse, fælles tekstkonstruktion 

og selvstændig tekstkonstruktion (Johansson & Ring, 2007, s. 28-30). 
 

Fordelen ved den tredje komponent peger fokusperson 1 på, da hun påpeger værdien i, at det bliver 

konkret for eleverne,   

 

I den forbindelse har læreren opstillet et stillads for eleverne gennem genrepædagogikkens 

rammesætning, hvilket jf. Lev Vygotsky er givende i enhver læringsproces, idet han påpeger, at der 

sker mest læring i Zonen for Nærmeste Udvikling (herefter: ZNU), hvilket kræver en stilladsering, 

så eleven kan bevæge sig fra den aktuelle udviklingszone og ind i den potentielle udviklingszone 

(Bråten, 2006, s. 59-60). Skrivning indeholder mange forskellige aspekter, og derfor er det væsentligt 

at se nærmere på, hvad formålet egentlig er med skrivning. 
 

7.1 Hvorfor skrivning?  
Som tidligere skrevet er det, ifølge Klafki, essentielt, at skrivningen gøres almendannende, 

så eleverne lærer, at skrivningen både bruges i og udenfor skolekonteksten. Derudover er 

“hvad det egentlig er, de skal lære og hvad de skal med teksten”. (Bilag 2.1) 
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der Fælles Mål, som er en naturlig del af lærerens undervisningsplanlægning. I den forbindelse blev 

der i interviewet spurgt ind til, hvorfor lærerne synes, at det er vigtigt, at eleverne lærer at skrive. 

 

 

 

 

 

Lærernes overordnede formål med skriveundervisningen er altså, at eleverne skal klare sig godt til 

eksamen og i videreuddannelse. Dog bliver der i en sidebemærkning af fokusperson 1 tilføjet: 

 

 

 

 

 

Her bringes Klafkis tanker om almendannelsen i spil. Dog supplerer fokusperson 2 til dette, at det i 

praksis kan være svært at realisere dette almendannende mål, idet hun peger på en didaktisk 

udfordring i udskolingen, hvor tidsfaktoren gør det svært at realisere dette dannelsesaspekt i 

skriveundervisningen, fordi der er mange andre ting, der skal nås (Bilag 2.1). 
 

Kvithyld og Aasen peger på, at skrivningen i skolen ofte foregår uden et autentisk kommunikativt 

sigte, fordi elevernes tekster ender i skoletasken efter lærerens feedback (Kvithyld & Aasen, 2011, s. 

10). Denne pointe peger på, at skrivetrekantens dimension, formål, i højere grad skal bringes i spil 

i skriveundervisningen, således det kommunikative sigte er klart for eleverne under skrivningen, 

og at de ved, hvad teksten skal bruges til efter skrivningen (Kvithyld et al., 2015, s. 

18). Skrivetrekanten er et redskab, der tydeliggør sammenhængen mellem tekstens formål, indhold 

og form (Skrivesenteret, 2013). Lærerne blev i interviewet spurgt ind til, hvad deres formål med 

skriveundervisningen er, og om teksterne bliver brugt efter feedbacken. Her er der forskel i svarerne 

fra mellemtrinslæreren og udskolingslæreren. Mellemtrinslæreren svarer: 

 

 

 

 
 

Fokusperson 1: “Nu har fokusperson 2 jo sagt adgangs... eller afgangsprøve mange gange. Øhm... 

Altså det er jo bare for at kunne videreuddanne sig, så er de simpelthen nødt til at skal have et 

kæmpestort kendskab [...]” (Bilag 2.1)  

“Og så fylder skriftligheden jo også meget. Vi skriver e-mails hele tiden. Øhm … Og det er … Vi 

skriver sms’er. Vi øhh... Så det er simpelthen noget, man skal bruge alle steder i livet at skal kunne 

formulere sig.” (Bilag 2.1)  

“[...] Jeg tror, jeg har lidt mere frie tøjler, end man har i udskolingen, så jeg har måske, det ved 

jeg ikke noget om, det er bare et gæt, men jeg tror, jeg har lidt større mulighed for og få teksterne 

til at blive til virkelighed eller sådan [...]” (Bilag 2.1)  
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Mellemtrinslæreren nævner altså, at hun føler, at hun har større mulighed for at bringe 

skrivetrekantens dimension, formål, i spil, i modsætning til udskolingslærere, hvilket 

udskolingslæreren erklærer sig enig i. Hertil blev hun spurgt om, hvad det gør, at tiden ikke er til 

dette i udskolingen: 

 

 

 

 

 

Det manglende autentiske kommunikative sigte i udskolingen medfører, at mange af de tekster, som 

eleverne skriver i skolen, ifølge Kvithyld og Aasen, bliver skrevet med en forventning om, hvad 

læreren gerne vil læse, og dermed begrænses elevernes mulighed for at sætte sit eget personlige præg 

på teksterne (Kvithyld & Aasen, 2011). Ivaničs begreb om writer identity giver mening at inddrage i 

forbindelse med elevernes oplevelse af skrivelyst og tidligere skrivererfaringer, 

idet Ivaničs hovedtese er, at skrivere konstruerer deres writer identity på baggrund af forskellige 

skrivediskurser, som de tidligere har haft erfaring med, og som de nu er en del af. Ivaničs forståelse 

af identitet er dynamisk, og identiteten formes af de specifikke kontekster og virker samtidig 

formende på konteksterne (Ivanič, 1998, s. 67). 
 

I den forbindelse er det væsentligt, at et elevperspektiv bringes i spil med henblik på at få et 

overordnet blik på den mangfoldige elevgruppes skrivelyst. 

8. Tema 2: Elevernes oplevelse af uoverensstemmelse mellem deres 

subjektivitet og lærernes rammesætning for skriveopgaver 

Med afsæt i spørgeskemaet og fokusgruppeinterviewet af eleverne vil deres erfaringer med skrivning 

og elevernes skrivelyst blive belyst. I den forbindelse er det væsentligt at analysere elevernes 

skrivelyst ud fra en motivationsteori. Deci og Ryan har udviklet selvbestemmelsesteorien, som er en 

motivationsteori, der grundlæggende er baseret på en skelnen mellem indre og ydre motivation. 

Deci og Ryan opererer med forskellige former for ydre motivation, hvor målet er opnåelse af autonom 

motivation. Motivation er på en skala, der går fra amotivation til indre motivation, hvor der imellem 

disse ydre punkter er fire former for ydre motivation. De fire former er ekstern, introjiceret, 

identificeret og integreret regulering, hvor de to sidste er hhv. delvis autonom og autonom. Yderligere 

“Jamen jeg tror, at det handler om, at vi synes bare, at vi har simpelthen – vi har så meget at se 

til. Fordi så er der også lige … Jamen så er der også lige læseprøverne, så er der 

retskrivningsprøverne. Altså der er bare .. der er fyldt godt op med diverse ting [...]” (Bilag 2.1)  
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fremhæver Deci og Ryan tre behov, der er afgørende for motivation. Det er behovet for autonomi, 

kompetence og tilhørsforhold. De påpeger, at det vil føre til bedre præstationer jo mere disse behov 

er dækket, fordi der i den forbindelse opleves større velbefindende (Hein, 2019, s. 199-204). 
 

Som tidligere nævnt peger Ivanič på, at eleverne konstruerer deres writer identity på baggrund af 

deres tidligere skriveerfaringer. Derfor blev eleverne spurgt ind til deres erfaringer og oplevelser med 

skrivning tidligere i deres skoleforløb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den proces, hvor elevernes writer identity skal tilpasses en ny diskurs og faglig kontekst påpeger 

Ivaničs: ”literacy practices [...] are both shapers og people’s identity: acquiring certain literacy 

practices involves becoming a certain type of person” (Ivanič, 1998, s. 67). I den forbindelse kan der 

opstå en identitetskrise, fordi negative erfaringer ikke stemmer overens med institutionelle 

konteksters forventninger, hvilket kan resultere i, at elevernes identitet positioneres som 

fastlåst. Eleverne påpeger ikke direkte, at de har haft negative erfaringer med skrivning, men de siger, 

at det blev bedre efter skoleskift, og at det kunne have været rart at prøve inden, så det ikke var helt 

nyt for dem i udskolingen. Det kan tyde på, at de erfaringer eleverne har fra tidligere ikke stemmer 

overens med de forventninger, der er til dem i udskolingen, hvilket kan påvirke elevernes writer 

identity, idet denne, ifølge Ivanič, formes af de specifikke kontekster, eleverne har været og er en del 

af (Ivanič, 1998). 

 

I spørgeskemaet blev der i den forbindelse spurgt ind til elevernes oplevelser af, om de nogensinde 

har følt, at de har fået stillet en for svær skriveopgave. Her blev respondenterne bedt om at uddybe, 

hvis de svarede ja, og i uddybelsen skulle de svare på, hvilken lyst det gav dem til at skrive. Her 

Fokusperson 4: “Altså det var i hvert fald bedre efter vi kom på X skole, synes jeg.”  
 

Fokusperson 3: “Ja, nu har vi jo begge på gået på Y skole, og der var fagligheden ikke så 

høj [...]””  
 

Fokusperson 4: “I indskolingen og mellemtrinet lærte vi ikke særlig meget om forskellige 

genrer og havde aldrig skriftlige afleveringer for. Jeg synes, det kunne have været rart at prøve, 

så det ikke var helt nyt, når man startede i udskolingen.”  

(Bilag 3.1) 
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forekommer der et skel mellem mellemtrins- og udskolingselever, hvor størstedelen 

af mellemtrinseleverne har svaret nej til dette. 
 

Blandt udskolingseleverne er der flere, der svarer ja på samme spørgsmål, og der er bred enighed om, 

at lysten mindskes, når de bliver stillet overfor en for svær skriveopgave, hvilket kommer til udtryk i 

følgende svar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse svar fra respondenterne peger altså på, at det har stor indflydelse på elevernes skrivelyst, hvis 

de bliver stillet overfor en opgave, der er for svær, og dette kan påvirke deres lyst til det videre faglige 

arbejde. Dette understøtter Vygotskys teori om ZNU, idet eleverne påpeger, at de mister lysten til at 

lave det faglige arbejde, når de bliver stillet overfor en for svær faglig opgave (Bråten, 2006). Hertil 

kan tilføjes, at Albert Banduras begreb om self-efficacy bliver ekstra afgørende, idet elevernes 

tidligere autentiske mestringsoplevelser kan påvirke oplevelsen med fremtidige 

skriveopgaver både positivt og negativt (Bandura, 1997). Hvis det er gentagende, at eleverne bliver 

stillet overfor for svære skriveopgaver, kan det ligeledes påvirke elevernes writer identity, og i værste 

fald ende ud i en identitetskrise, fordi disse negative erfaringer kan påvirke elevernes 

selvidentitetsopfattelse og positionere den som fastlåst. Ligeledes spiller Deci og Ryans behov for 

kompetence ind på motivationen i forbindelse med hhv. for svære og for lette opgaver, idet behovet 

for kompetence omhandler at føle sig sikker på egne evner. Deci og Ryan fremhæver, at ens 

kompetencer skal matche opgaven og kompetencen skal føre noget med sig (Hein, 2019, s. 200). 

Dette stemmer godt overens med elevernes svar fra spørgeskemaet, hvor de lige netop påpeger, at de 

mister lysten til at lave skriveopgaven færdig, når de bliver stillet overfor en for svær skriveopgave. 

 

Dog vil det også påvirke motivationen, hvis eleverne bliver stillet overfor en for nem opgave, ifølge 

Deci og Ryan, idet kompetencen her heller ikke vil føre noget med sig. Der er blandede meninger om 

for lette skriveopgaver blandt eleverne. Der danner sig et mønster af, at en del elever peger på 

“Jeg laver den ofte ikke. hvis der er for svært mister jeg fuldstændig lysten til nogensinde at gå i 

skole igen”   
 

“Jeg mistede bare helt lysten til at lave den færdig”   

(Spørgeskema, 01/02-21)  
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tidsaspektet ved for lette skriveopgaver. De føler, at disse opgaver er overskuelige og ‘hurtige’ at 

lave, og derfor muligvis nemmere at overskue. Nogle af disse svar ses her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne opnår altså ikke en ønskelig form for ydre motivation, idet de ikke tillægger opgaven værdi 

eller udfører den, fordi den føles rigtig. 

Nogle af elevernes motivation er i stedet præget af den eksterne regulering samt 

den introjiceret regulering, hvilket er de to ikke-ønskelige former for ydre motivation, hvilket i høj 

grad kommer til udtryk i følgende svar: 

 

 

 
 

Denne elev er altså i høj grad styret af den eksterne regulering.   

Det må være enhver lærers ønske, at eleverne oplever et flow med skriveopgaven, og at deres writer 

identity kan udvikles ud fra de skriveopgaver, som de stilles overfor i skolesammenhæng, så de 

oplever motivation i form af den identificerede regulering, integrerede regulering eller indre 

motivation, hvilket bør indtænkes i handleperspektivet. 
 

8.1 Lærerens rolle i forbindelse med elevernes skrivelyst 

Læreren har en essentiel rolle i forbindelse med elevernes motivation og skrivelyst. En væsentlig 

faktor for, at eleverne bliver indre motiveret eller opnår en ønskelig ydre-motivationsform, er, at 

elevernes self-efficacy styrkes. Bandura opstiller fire kriterier, der er opbyggende for elevernes 

“Altså når den er for let så laver man dem på ingen tid”  
  

“Det tog mindre end 10 minutter. Og derfor havde jeg faktisk lyst til at skrive den”  

 

Mens andre elever peger på ligegyldigheden ved for lette skriveopgaver:  

  

“Det gjorde at jeg følte det var irrelevant da jeg ikke kunne se hvad jeg fik ud af det”   
  

“Jeg brugte ikke så meget energi på den, da jeg alligevel ikke følte jeg fik noget ud af det.”  

(Spørgeskema, 01/02-21)  
 

“At det var lektier og at man fik skrevet hjem hvis man ikke lavede det.” (Spørgeskema, 01/02-

21)  
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mestringsforventninger. Den første er autentiske mestringsforventninger, som betegner reelle 

oplevelser med mestring af lignende oplevelser. Her spiller elevernes tidligere skrivererfaringer en 

betydningsfuld rolle, idet negative erfaringer med lignende opgaver er nedbrydende for 

elevernes self-efficacy. Et andet kriterie er vikarierende erfaringer, hvor eleverne bliver motiveret af 

hinanden og modellerer hinanden. Dette kriterie hænger nøje sammen med hans kriterie om 

fysiologiske reaktioner, der indebærer en tryghedsfølelse og trivsel, der øger elevernes tiltro til 

mestring. Dette kriterie kan ses i relation til Deci og Ryans behov for tilhørsforhold, som de kæder 

sammen med aktiviteter, der udføres, selvom de ikke i sig selv er sjove, men fordi den handlende 

udvikler en ansvarlighed overfor sine omgivelser (Hein, 2019, s. 201). Det 

sidste kriterie hos Bandura er verbal overtalelse, som er lærerens moralske støtte, hvor læreren 

indgyder til motivation (Bandura, 1997, s. 80-99). I forbindelse med skriveundervisning er dette 

kriterie væsentligt i lærerens løbende vejledning og feedback, idet denne er medhjælpende til 

at stilladsere eleverne, så de arbejder indenfor ZNU, og på den måde kan læreren motivere dem. 
 

Dog opleves lærerens vejledning, forventninger og feedback anderledes for eleverne. I 

spørgeskemaet bliver eleverne bl.a. spurgt ind til deres oplevelser med for lette og for svære 

skriveopgaver samt god og dårlig skriveundervisning. Dette blev eleverne spurgt yderligere ind til i 

interviewet, hvor de blev spurgt ind til, hvad dårlig skriveundervisning er for dem: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Eleverne påpeger altså, at der i lærerens forventninger og feedback er en uoverensstemmelse med 

deres egne forventninger til deres tekst. I forbindelse med elevernes oplevelse af skrivelyst kan dette 

også have en negativ effekt på deres self-efficacy og writer identity. Lærerens feedback og 

forventninger er altså essentielle aspekter i henhold til elevernes skrivelyst, og der bør være 

Fokusperson 3: “Enten så siger de (lærerne) sådan, altså det er en helt åben opgave, I skal skrive, 

hvad I vil. Eller også så siger de, at det skal være det her. Og f.eks. da vi skrev et essay, der sagde 

de, at vi bare skulle skrive et essay...  øhm … og så skrev jeg personligt et rimeligt personligt 

essay, og så manglede de åbenbart, at der skulle være metaforer i, hvor at det synes jeg ikke 

passede ind [...]”  
 

Fokusperson 4: “Eller så havde lærerne alt for store forventninger til, hvordan de præcis synes 

det skulle være.”  

(Bilag 3.1)  
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en sammenhæng mellem elevernes forventninger til deres eget produkt og lærerens forventninger og 

feedback til elevernes produkter, idet denne har stor betydning for elevernes endelige 

produkter, viderearbejde og self-efficacy. 
 

I den forbindelse blev eleverne spurgt ind til, hvad optimal skriveundervisning vil være for dem, 

hvortil fokusperson 3 svarer:  

 

 

I den sammenhæng bliver Deci og Ryans behov for autonomi essentiel. Behovet for autonomi 

indebærer en følelse af at være frigjort fra ydre påvirkninger. De kæder dette behov sammen 

med autencitet, og behovet for autonomi knytter sig dermed til en følelse af, at der handles ud fra 

egne værdier og interesser. Lige netop i skriftlighed i dansk er der mulighed for, at elevernes 

subjektive writer identity kan bringes i spil, fordi der ikke er ét facit, og dermed giver det eleverne 

mulighed for at inddrage egne værdier og interesser, som Deci og Ryan nævner som væsentlige i 

forbindelse med motivation. Der opstår her en kløft mellem elevernes behov for “rammer, der stadig 

er frie” og lærernes undervisning i genrepædagogik. Undervisning i genrer medfører, at eleverne 

lærer, at der er faste genrer, og dermed får eleverne et statisk kulturbillede, hvilket gør, at noget 

er rigtigt, og noget er forkert, og derfor kan det være svært for eleverne at inddrage deres 

subjektive writer identity i skrivningen. Yderligere giver man eleverne et forvrænget kulturbillede, 

idet kulturen er dynamisk, og der findes genrehybrider, og derfor må eleverne ikke få følelsen af, 

at genrer er udelukkende låste. 
 

Det er væsentligt, at elevernes oplevelse af skrivelyst inddrages i forbindelse med lærerens 

tilrettelæggelse af skriveundervisning. Dog skal det i den forbindelse nævnes, at læreren skal tilpasse 

sin undervisning til bekendtgørelserne herunder bl.a. Fælles Mål og eksamen i skriftlig dansk, 

hvorfor skriveundervisning ikke til enhver tid kan tilpasses elevernes ønsker, men dog er det stadig 

væsentligt, at elevernes stemmer høres og inddrages i det omfang, der er muligt, så de oplever mest 

mulig skrivelyst. 

9. Resultater af undersøgelserne 

På baggrund af ovenstående analyser af spørgeskema, interviews og vores erfaring fra praksis er 

resultaterne følgende: 

“Så der er nogle rammer, men de er stadig frie.” (Bilag 3.1)  
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• For lette og for svære skriveopgaver påvirker elevernes skrivelyst, og eleverne oplever en 

uoverensstemmelse mellem deres tekstproduktioner og lærernes forventninger til disse, 

hvilket kan føre til misforståelser i feedbackprocessen. 

• Afgangseksamen fylder meget for lærerne i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse 

af skriveundervisning. Dog er der bred enighed om, at udskolingslærerne er under mest 

tidspres ift., hvad der skal nås i danskfaget generelt. 

• Genreskrivningens principper fylder meget i forbindelse med skriveundervisningen i 

folkeskolen, fordi lærerne ønsker at gøre eleverne trygge i at skrive i de forskellige genrer, 

som eleverne kan møde til afgangseksamen. 

• Skrivetrekantens dimension, formål, er mindre prioriteret i udskolingen, fordi lærerne føler et 

tidspres, idet der er mange andre danskfaglige områder, der skal tilgodeses og udvikles i 

forbindelse med afgangseksamen. Dette medfører, at der er en tendens til, at elevernes 

skriveopgaver ikke bruges yderligere efter feedbacken i udskolingen, hvilket resulterer i, at 

eleverne ikke opnår en af de ønskelige ydre motivationsformer eller indre 

motivation jf. Deci og Ryan. 

 

Disse resultater viser, at der på nogle områder af skrivedidaktikken er behov for en udvikling, 

hvilket fører frem til handleplanen, hvor der sigtes mod at udvikle dansklærerens skrivedidaktik med 

henblik på, at elevernes skriftlige kompetencer udvikles og eleverne oplever skrivelyst. 

10. Tema 3: Handleplan: Dannelsespotentialet i skrivning i en 

dynamisk kulturforståelse 

Første del af handleplanen vil tage udgangspunkt i empiri afprøvet i praksis. Der bliver taget 

udgangspunkt i tre niveaudifferentierede opgaver (bilag 5), som er udarbejdet ud fra princippet 

om undervisningsdifferentiering med henblik på at motivere en bred gruppe af elever, der 

niveaumæssigt har brug for forskellige faglige udfordringer for at blive stimuleret mest mulig, og 

med henblik på at ramme flest mulige elevers ZNU. Dette efterlyser eleverne også i spørgeskemaet 

og de uddybende svar i interviewet, hvor de giver udtryk for, at det påvirker deres skrivelyst, når de 

bliver stillet over en enten for let eller for svær skriveopgave. 

Der blev derfor arbejdet med tre forskellige skriveopgaver på hhv. det redegørende, analyserende og 

reflekterende niveau. Skriveopgaverne blev lavet på baggrund af et romanforløb, hvor eleverne, 

forinden skriveopgaven, havde arbejdet dybdegående med aspekter, de kunne inddrage under 
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skrivningen. Disse opgaver, inden skrivningen, skulle fungere som en stilladsering til selve 

skriveopgaven. Forløbet omkring skriveopgaven kan ses i praksisfortællingen på bilag 1. 
 

Anden del af handleplanen vil tage udgangspunkt i lærer- og elevinterviews, hvor der særligt vil blive 

lagt vægt på, hvad lærerne ser af udfordringer i forbindelse med skrivedidaktik, og hvad eleverne 

efterspørger for at optimere deres skrivelyst. Her vil der blive videreudviklet på den afprøvede empiri 

med inddragelse af nyere teori og forskning. 
 

10.1 Niveaudifferentierede opgavers potentiale 

En af de muligheder, niveaudifferentierede opgaver giver, er, at disse kan danne grundlag for, at en 

større elevgruppe tilgodeses, så både de fagligt stærke elever bliver stimuleret med opgaver 

tilsvarende deres niveau, og de fagligt svage elever ikke bliver mødt af en uoverkommelig opgave. 

Når alle elever får stillet den samme opgave, er der en tendens til, at midtergruppen rammes, mens 

de fagligt svage og fagligt stærke elever hhv. får en for uoverskuelig opgave eller kommer til at kede 

sig, hvilket mindsker motivationen, og får flere elever til at falde fra (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2011). 
 

Dette understøttes yderligere af elevernes udsagn i spørgeskemaet og interviewet, hvor flere elever 

peger på, at det mindsker deres lyst til skolearbejdet, hvis de bliver sat overfor en for svær opgave, 

mens de synes, at det er ligegyldigt, hvis de stilles overfor en for let opgave. Praksisfortællingen giver 

indblik i forløbet med de tre skriveopgaver. Her oplevede vi, at når eleverne blev sat sammen med 

andre elever på samme niveau, var det nogle andre elever end normalt, der bød ind i de faglige 

diskussioner. Et potentiale ved at inddele eleverne i grupper, der niveaumæssigt er på samme niveau, 

er, at eleverne kan styrke deres self-efficacy, og denne kan de tage med sig, når de på sigt skal løse 

lignende opgaver i et klasserum med fagligt stærkere elever. Yderligere er der et stort potentiale i, at 

læreren løbende kan stilladsere eleverne ind i deres potentielle udviklingszone. Endvidere havde 

denne form den mulighed, at de fagligt stærke elever sammen kunne skabe en god faglig dialog om 

opgavens indhold. Vi, som lærere, kunne bruge ressourcerne der, hvor der var det største behov for 

det, mens de fagligt stærke elever sammen kunne komme langt uden lærerhjælp, men samtidig 

var de i stand til at søge lærerhjælp, når de havde brug for det. Her er der ofte en tendens til, at de 

fagligt svage elever gemmer sig og ikke vil søge hjælp, og derfor er der stort potentiale i, at læreren 

er tæt på disse elever, og kan hjælpe dem videre, når de går i stå.  
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Eleverne nævner i interviewet og spørgeskemaet, at det påvirker deres skrivelyst væsentligt, hvis de 

bliver stillet overfor en for svær eller for let skriveopgave, og derfor kan der være stor værdi i, at 

læreren tilrettelægger skriveopgaver, der har forskellige niveauer, fordi alle klasser er heterogene, og 

det er væsentligt, at eleverne oplever skrivelyst, så deres motivation ikke er drevet af noget 

udefrakommende, hvilket, jf. Deci og Ryan, kræver, at elevernes behov for kompetence, 

tilhørsforhold og autonomi er understøttet. De niveaudifferentierede opgaver har et stort potentiale i 

at understøtte elevernes behov for kompetence, idet de på den måde bliver stimuleret med en opgave, 

der er i overensstemmelse med deres faglige kompetencer. Ligeledes spiller behovet for 

tilhørsforhold en stor rolle. Det, der er vigtigt, i den forbindelse er, at der er en åbenhed og tolerance 

i klasserummet, og at skriveopgaverne omhandler samme tematik, så ingen elever får følelsen af at 

være bedre eller dårligere end andre. (Hein, 2019, s. 200-201) Dette kan også løses ved, at eleverne 

efter skrivningen bliver sat sammen i nogle ekspertgrupper, hvor der vil være en fjerde opsamlende 

opgave, hvor de tre niveaudifferentierede opgaver alle skal spille ind for at denne opgave kan 

løses. Dette kan være et muligt tiltag til en videreudvikling af vores empiri. På den måde sikres det, 

at alle elever har noget at byde ind med, og alle gruppemedlemmer vil være indbyrdes afhængige af 

hinanden, hvor der er stor værdi i alle gruppemedlemmers bidrag, hvilket kan styrke elevernes self-

efficacy. Denne er den væsentligste ballast, som eleverne kan tage med sig i det videre faglige 

arbejde (Bandura, 1997, s. 80). 
 

Behovet for autonomi spiller en væsentlig rolle i forbindelse med motivation jf. Deci og Ryan, men 

det er også noget, der fylder meget for eleverne. Det kommer til udtryk, da fokusperson 3 fortæller 

om en oplevelse med skrivning af et essay. Hun udtrykker, at lærerne enten har for frie rammer, 

hvilket fører til, at eleverne ikke ved, hvordan de skal gribe skriveopgaven an, og ellers har læreren 

for faste rammer, hvor de føler, at de skal tilpasse deres tekst til lærerens forventninger (bilag 3.1). 

Dette kan muligvis hænge sammen med, at lærerne underviser i genrepædagogik, hvilket fører til, at 

normperspektivet bliver styrende i skriveprocessen, hvor det handler om at følge faste normer. Derfor 

er det væsentligt, at der tænkes i andre skrivepædagogikker, der understøtter elevernes opfyldelse af 

behov for autonomi, så de ikke får en følelse af frustration over at skulle tilpasse deres tekster til 

lærerens rammer og forventninger (Hein, 2019, s. 200). 
 

10.2 Skrivningens subjektive potentiale bliver glemt i forsøget på at ‘ramme’ én genre 

Madsen og Nielsen peger på, at direkte undervisning i genrer har ringe effekt på kvaliteten af 

elevernes tekster. Eleverne bliver ikke meget dygtigere til at skrive i genrer ved at have separat 
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undervisning i genrer. De kritiserer genrepædagogikken for at simplificere for meget, hvilket gør, at 

stoffet kan blive for abstrakt. De mener, at skrivetrekantens dimensioner form og indhold er smeltet 

sammen, men at det altså er for abstrakt for eleverne, hvilket mindsker læringen (Madsen og Nielsen, 

2018, s. 24). 
 

Samme problematik peger Bock på i sit forskningsprojekt om skrivning og dannelse i udskolingen fra 

2019, hvor hun siger “Jeg forundres over, at skrivning særligt i folkeskolens ældste klasser alt for 

ofte bliver et spørgsmål om formel rigtighed. På den måde reduceres skrivning til et spørgsmål om 

at ”ramme genren” i forventning om, at netop dét honoreres til den endelige vurdering – 

afgangsprøven.” (Bock, 2019, s. 16) Hun peger på, at dette fokus på formel korrekthed og det at 

‘ramme’ dén rigtige genre overskygger dannelsespotentialet ved skrivningen, hvor eleverne får 

mulighed for at overgive sig til skriveprocessen og sætte ord på sine erfaringer og derigennem blive 

klogere på sig selv og verden (Bock, 2019, s. 16). Denne problematik udtrykker eleverne også en 

frustration omkring, idet de peger på, at de hele tiden har en følelse af, at de skal inddrage lærerens 

forventninger i deres skrivning, hvilket gør det svært at personliggøre skrivningen. I interviewet 

fortæller fokusperson 3 om en episode, hvor hun forsøgte at gøre et essay personligt, men efter 

lærerens feedback fik hun en følelse af, at lærerens rettelser ikke passede ind i hendes tekst, men at 

hun i stedet skulle tilpasse sin tekst til lærerens forventninger om genrekorrekthed. Heroverfor står 

lærerne i udskolingen, der udtrykker en frustration omkring tidsaspektet i danskfaget, hvilket 

medfører, at undervisningen bliver særligt målrettet mod eksamen, hvor eleverne i skriftlig 

fremstilling kan møde utrolig mange genrer, som fokusperson 2 nævner (bilag 2.1). 
 

Lærernes hensigt med at undervise i genrer beror på, at eleverne til afgangseksamen kan møde disse 

genrer, og derfor vil de gerne forberede dem til dette, og at de klarer sig godt til eksamen. Dog 

kulminerer dette med skrivningens dannelsespotentiale, og elevernes udvikling af en subjektiv writer 

identity, hvilke er væsentlige aspekter ift. elevernes skrivelyst. 
 

10.3 En udbredt misforståelse blandt lærerne 

Der er en udbredt misforståelse blandt lærerne om, hvad det egentlig er, eleverne skal til den skriftlige 

eksamen i dansk i 9. klasse. De underviser i genrer i overbevisning om, at eleverne til den skriftlige 

prøve skal beherske mange forskellige genrer. Dog står der følgende i vejledningen til folkeskolens 

prøver i faget dansk under den skriftlige prøve: “De (eleverne) skal lære at beherske forskellige 

fremstillingsformer herunder skrive tekster med forskellige hensigter og kunne anvende dette i de 
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formulerede skrivekrav og underliggende skrivehandlinger [...]” og “De skal kunne forestille sig 

forskellige afsenderroller og skrive ud fra dette, ligesom de skal lære at formulere sig, så det skriftlige 

arbejde tilpasses forskellige målgrupper, medier og situationer.” (Undervisningsministeriet, 2019, s. 

10) Disse citater viser, hvad det er, eleverne skal til den skriftlige prøve. De skal 

altså ikke udelukkende have fokus på genretræk, idet de skal tilpasse deres tekster til målgruppe, 

medier og situation, og derfor fremstille aktuelle, brugbare og målrettede tekster, som de lige netop 

kan bruge i deres hverdag udenfor folkeskolen. Dette stemmer godt overens med Klafkis tanker 

om almendannelse, idet han pointerer, at fagenes indhold skal bruges som et middel til at ruste 

eleverne til at begå sig i samfundet (Klafki, 2011). 
 

Der vil derfor være en stor værdi i, at eleverne i stedet for direkte undervisning i genrer undervises i 

de skrivehandlinger, som de dels kan møde til den skriftlige eksamen men også udenfor folkeskolens 

fire rammer. Det vil skabe et dynamisk kulturblik samtidig med, at elevernes ønsker om rammer, der 

stadig er frie, i højere grad vil blive opfyldt. Elevernes subjektivitet kan komme til udtryk under deres 

skrivning, fordi det på den måde bliver mere ‘lovligt’ at blande genrer i den forstand, at tjeklisten 

ift. genrekravene kommer i baggrunden, mens skrivekompetencer og writer identity kommer i 

forgrunden. Det vil være meningsfuldt, at skrivning i folkeskolen får mere fokus på 

dannelsesaspektet, så subjektet kan træde frem, men dette er en udfordring, når skrivning 

er underlagt kravet om formel rigtighed. 
 

De forskellige skrivehandlinger, der er nævnt i Fælles Mål er følgende: fortællende, informerende, 

berettende, beskrivende, forklarende, instruerende, kommenterende, vurderende, argumenterende og 

reflekterende (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). De er i naturlig progression allerede 

nævnt efter 2. klassetrin og hele vejen op til efter 9. klassetrin, hvor det vil være givende, at eleverne 

allerede i indskolingen får sat fagbegreberne på, så de bliver fortrolige med forskellen mellem de 

forskellige skrivehandlinger. Det vil samtidig være medvirkende til at ruste eleverne til eksamen, 

hvor skrivehandlingerne står eksplicit i hver enkelt eksamensopgave. Dog er genrer nævnt i 

de skriftlige eksaminer, men skrivehandlingerne danner rammen om denne genre, og hvis 

eleverne kan udføre skrivehandlingerne, skriver de indenfor genren. Læringskonsulent Pernille 

Tjellesen udtrykker det således “Genretræk skal overvejes – ikke overholdes” (Therkildsen, 

2019). Dette viser, at genretrækkene skal bruges som en ramme, men de fungerer kun ved at gå ind i 

den aktuelle skriveopgave, som indeholder specifikke anvisninger, som skal understøtte tekstens 

indhold og hensigt. Lige netop tekstens indhold og hensigt er vigtig, idet eleverne skal kunne 
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forestille sig forskellige afsenderroller og tilpasse deres tekster til forskellige målgrupper, medier og 

situationer (Therkildsen, 2019). 
 

En anden måde at tænke skrivedidaktik på er ved at benytte tankerne bag situeret fremstilling. Situeret 

fremstilling viderefører elementer fra både procesorienteret skrivning og genrepædagogik, og 

samtidig nedtoner situeret fremstilling andre elementer som dansklærere ellers traditionelt har lagt 

vægt på. Overordnet set bygger situeret fremstilling på følgende antagelser: “Fremstilling af tekst (i 

bredeste forstand) er en problemløsende, strategisk aktivitet og er helt basalt en kommunikativ 

handling i verden. Derfor er elevens forståelse af den situation som teksten indgår i den vigtigste 

ressource for tekstproduktionen.” (Madsen & Nielsen, 2018, s. 15) Dette stemmer godt overens med 

kravene til den skriftlige eksamen som er dem, som lærerne i interviewet nævner fylder meget i 

tilrettelæggelsen af deres skrivedidaktik. Samtidig kan denne skrivedidaktik imødekomme elevernes 

efterspørgsel af rammer, der stadig er frie, som dermed vil øge deres skrivelyst, idet denne 

skrivedidaktik skaber et dynamisk kulturblik, hvor det er op til den enkelte at forme 

tekstproduktionen. Situationen, som er det essentielle ved denne skrivedidaktik, danner lige netop 

dén ramme, som eleverne efterspørger, men inden for situationen er rammerne frie. 
 

Det metodiske omdrejningspunkt i situeret fremstilling er fire perspektiver, som en erfaren skriver 

skifter imellem. De fire perspektiver er producentperspektivet, brugerperspektivet, normperspektivet 

og det æstetiske perspektiv. Disse fire perspektiver skal være i spil for at skrive en god tekst. De skal 

forstås som fire ‘blikke’ den erfarne skriver benytter, når vedkommende håndterer tekstsituationen. 

Producentperspektivet er det grundlæggende perspektiv, idet fokus er rettet mod at finde på indhold, 

at udtrykke sig og at ville noget med sin tekst. Det er vigtigt, at dette perspektiv suppleres med de tre 

andre perspektiver, for ellers vil teksten være præget af manglende kohæsion og 

kohærens. Brugerperspektivet vil sige, at skriveren forestiller sig læserens perspektiv samt sin egen 

positionering i teksten. Skriveren skal altså forestille sig læserens tanker, forståelse, oplevelse og 

meninger samtidig med, at vedkommende positionerer sig. Dette perspektiv er vigtig ift. udvikling af 

elevernes literacy-kompetence, idet det er forudsætningen for at forstå teksters intentionalitet – hvis 

tekstens bruger ikke er med i overvejelserne under skrivningen, mister teksten sin læsbarhed. Det 

æstetiske perspektiv er skriverens fokus på tekstens æstetiske udtryk. Udtryk og indhold skal have en 

sammenhæng. Dette perspektiv er lettest at udvikle, hvis tekstfremstillingen indgår i en 

autentisk situation, idet et klart brugerperspektiv åbner op for, hvad det æstetiske skal bruges 

til. Normperspektivet deles op i den kulturelle norm og den formelle sproglige norm. Den kulturelle 
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norm omhandler at få teksten til at ligne professionelle tekster af samme type, mens den formelle 

sproglige norm omhandler at få tekstens retskrivning og tegnsætning på plads. Den kulturelle norm 

er altså de genrenormer, som er en del af kulturen og konstant udvikler sig. Det er normperspektivet, 

der fylder meget ude i folkeskolen nu jf. lærernes udtalelser i interviewet, hvor genreskrivning fylder 

meget. Det er vigtigt, at de tre andre perspektiver også inddrages, og at genrer ses som noget dynamisk 

og foranderligt, idet tekster ofte skal opfylde flere krav og dermed har brug for flere teksthandlinger 

og kulturelle genrer. I situeret fremstilling er normperspektivet blot ét blandt de fire perspektiver og 

ikke vigtigere end de andre (Madsen & Nielsen, 2018, s. 33-43). 
 

Situeret fremstilling kan være et muligt bud på en skrivedidaktik, der kan løse nogle af de 

udfordringer både lærere og elever peger på i forbindelse med skrivedidaktik og skrivelyst i 

udskolingen. Ved at benytte tankerne bag situeret fremstilling og de fire perspektiver kan 

skrivetrekantens tre dimensioner spille sammen i harmoni, foruden dele af skrivetrekanten vægtes 

højere end andre dele. Efter lærerinterviewet er det blevet klart, at skrivetrekantens dimension, form, 

bliver vægtet højt med henblik på at tilgodese elevernes kompetencer til den skriftlige 

afgangseksamen. Et stort ensidigt fokus på denne dimension kan føre til begrænsninger i elevernes 

skriveproces, idet dette ensidige fokus på form og genrekrav kan være begrænsende og hæmme 

kreativiteten, og derfor er det vigtigt, at eleverne får blik for de genrehybrider, der findes indenfor 

skrivning, så genrekravene ikke bliver en begrænsning under elevernes skrivning. (Skrivesenteret, 

2013) Bock peger i hendes forskningsprojekt på samme udfordring: “Der er forskellige argumenter 

for at se netop genreforståelse som et godt værktøj til at udvikle skrivning; 

problemet opstår, når genreforståelsen er normativ, når man glemmer, at genrer blandes, 

overskrides og udvikles konstant, og den daglige undervisning farves heraf.” (Bock, 2019, s. 16) Der 

er en udbredt konsensus blandt lærerne om, at tidspresset i danskfaget er størst i udskolingen, og 

derfor påpeger lærerne, at eleverne ikke bruger deres tekster til noget efter feedbacken, hvilket gør, 

at skrivetrekantens dimension, formål, ikke bliver prioriteret særlig højt. Når skrivetrekantens 

dimension, formål, i mindre grad prioriteres medfører det dels, at elevernes tekster ender på lærerens 

skrivebord efter feedback, og dels at selve rammen omkring skriveopgaven glemmes - altså hvem 

skrives der til og med hvilket formål. Disse spørgsmål er væsentlige at have in mente, når 

skrivetrekantens dimension, indhold, skal overvejes, idet de er afhængige af 

hinanden (Skrivesenteret, 2013). 
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Det er her skrivedidaktikken, situeret fremstilling, i høj grad kan være medhjælpende til at løse nogle 

af de udfordringer, som både lærere og elever peger på. Der er i forlængelse heraf et skel mellem 

mellemtrinnet og udskolingen ift. skrivedidaktik, og derfor vurderer vi, at der er størst behov for 

forandring i udskolingen, hvor lærerne peger på, at afgangseksamen fylder meget og tidspresset er 

størst, hvilket mellemtrinslæreren erklærer sig enig i. Det er også i forbindelse med feedback, der er 

forskel på, hvordan det i praksis udføres på mellemtrinnet og i udskolingen. I interviewet 

svarer mellemtrinslæreren følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her er der et skel mellem feedbackprocesserne på hhv. mellemtrinnet 

og i udskolingen. Mellemtrinslæreren gør meget ud af den løbende feedback og vejledning og knap 

så meget ud af det endelige produkt, men her får hun eleverne til at bruge deres tekster efterfølgende, 

så responsen sker i læringsfællesskabet, mens der i udskolingen først gives feedback på det endelige 

produkt, og så bruges teksterne ikke mere. Her kan det konkluderes, at lærerens rolle i forbindelse 

med feedback og vejledning har en stor effekt på elevernes oplevelser af at turde vise deres tekster 

frem efter aflevering. Dette aspekt er væsentlig i forbindelse med situeret fremstilling og elevernes 

dannelse, idet der er et kæmpe dannelsespotentiale i skrivning. Dét at skrive er en måde at komme til 

syne som et unikt subjekt, og derfor er det yderst vigtigt, at vi som lærere ikke tager skrivelysten fra 

eleverne ved, at de skal skrive på én bestemt måde - indenfor rammerne af én bestemt genre. 

 

10.4 Frygten for at fejle 

Lærerens rolle bliver afgørende i forbindelse med, hvorvidt eleverne har lyst til, at deres tekster skal 

bruges til noget efter aflevering eller ej. Mellemtrinseleverne, der er vant til at få løbende vejledning 

og feedback under skrivningen, og derefter vant til, at deres tekster læses op eller lignende, siger i 

spørgeskemaet følgende om det at bruge sine tekster til noget efter skrivningen: 

 

“Altså jeg er helt klart … øhh enormt procesorienteret. Det vil sige, at man bliver guidet undervejs 

i teksten … øhh, så på den måde får man ikke som sådan en feedback bagefter [...]”  

 

Mens udskolingslæreren svarer følgende:  

“[...] Vi guider, hvis der er behov for det, men ellers så ser vi på det endelige produkt, og så 

kommer der feedback på det [...]”  

(Bilag 2.1)  
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Der er altså en udbredt konsensus blandt mellemtrinseleverne om, at de bliver stolte af deres 

tekstproduktioner og går mere op i dem, når de skal bruges til noget efter aflevering. Her kommer 

skrivelyst ind i billedet i den forstand, at eleverne har lyst til at gøre noget ud af deres tekster, og det 

må formodes, at eleverne opnår de ønskelige ydre motivationsreguleringer jf. Deci og Ryan, idet de 

kan se en mening med, at skriveopgaverne skal bruges til noget efterfølgende. Den identificeret 

regulering og den integreret regulering bringes altså i spil, hvilket har en positiv indflydelse på 

motivation og skrivelyst (Hein, 2019, s. 205). 
 

Dette står i kontrast til udskolingselevernes lyst til at bruge deres tekster efterfølgende. Der er en 

udbredt konsensus om, at eleverne i udskolingens største byrde ift. netop dette er frygten for at 

fejle.  Lærerne i udskolingen får automatisk en mere dømmende rolle overfor eleverne, fordi karakter 

bliver aktuelt i udskolingen, og lige netop karakteren skygger for den konstruktive feedback og sætter 

en stopper for videreudvikling, hvilket flere studier viser (Butler, 1987). I interviewet uddyber 

eleverne, hvordan de vil have det med at bruge deres tekster efter skrivningen. 

 

 

 

 

 

 

Der er en bred enighed om dette blandt udskolingseleverne i spørgeskemaet. De kan se en mening 

med, at deres tekster skal bruges til noget, men de har ikke lyst til at vise deres fejl og mangler frem. 

Den summative evaluering, der forekommer i form af karakteren, er altså hæmmende for elevernes 

skrivelyst og udvikling, hvilket udskolingslæreren også udtrykker i interviewet: 

 

 

 

“Det ville nok få mig til at gå mere op i den, da jeg ved den kommer ud til andre mennesker end 

min lærer.”   
  

“Jeg vil være stolt af mig selv men også lidt genert hvis nu de ikke kan lide teksten”  

(Spørgeskema, d. 01/02-21)  
 

Fokusperson 3: “Det ville give mening, men altså så skal det også være det her med, at man har 

fået lov til at rette den igennem, så at det ikke er den med alle fejlene, der kommer op at hænge, 

fordi så kan det hurtigt blive sådan noget med, du har bare, du kan bare ikke finde ud af komma, og 

du kan ikke finde ud af at sætte store bogstaver og altså.” (Bilag 3.1)  
 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Maria Juul Mark og Sarah Mørk Damholdt  
Bachelorprojekt – Udvikling af skrivedidaktikken i danskfaget 
3. maj 2021 

30 af 57 
 

 

 

 

 
 

 

Det vil være mere fordelagtigt, hvis feedbacken omkring elevernes skriftlige produkter blev til en 

løbende formativ samtale, hvor lærerens rolle også vil ændres. På den måde vil eleverne muligvis 

ikke se læreren som en, der er ude efter at finde fejl og mangler i deres tekster, men i stedet som en 

vejleder, der vil guide og hjælpe eleverne frem mod det bedste resultat. Når eleverne har følelsen af, 

at læreren leder efter fejl og mangler i deres tekster, medfører det, at læreren bliver en ‘stopklods’ for 

elevernes videre skriverudvikling – fremfor en guidende og vejledende medspiller i dette. Dette 

kan samtidig hænge sammen med, at læreren er modtageren af elevernes tekster. Når dette sker, bliver 

selve rammen om elevernes tekster igen nedprioriteret, fordi eleverne vil have læreren som 

modtager in mente under skrivningen, og derfor bliver den autentiske skrivesituation mindsket – 

Brugsperspektivet indenfor situeret fremstilling får altså ikke den optimale betydning under 

skrivningen. 
 

En måde, hvorpå lærerens rolle kan ændres i forbindelse med feedback og vejledning, er at 

inkorporere nogle af tankerne fra situeret fremstilling – samtidig vil dannelsespotentialet i skrivning 

komme mere til udtryk. 
 

10.5 Skrivedidaktikken i situeret fremstilling 

I praksis vil situeret fremstilling tage udgangspunkt i selve tekstsituationen, som skal analyseres, 

hvorefter skriveforløbet fungerer således, at læreren løbende vejleder eleverne, der hvor de har behov 

for det. Det handler om, at eleverne skal lære at skifte mellem de fire perspektiver i deres tekster, og 

det er her, at lærerens vejledning og respons skal være selektiv, så læreren tilpasser responsen til det, 

eleven har brug for her og nu. Fordelen ved løbende respons er, at det er langt mere 

læringsfremmende end, at læreren retter den færdige tekst. Kvithyld og Aasen har opstillet fem teser 

om funktionel respons på elevtekster. Den første er, at respons skal være undervejs i skriveprocessen, 

den anden er, at respons skal være selektiv og den tredje er, at respons skal være en dialog mellem 

skriver og responsgiver. Dette understøtter i høj grad også, den uoverensstemmelse, som eleverne 

føler, der er mellem deres tekster og lærerens forventninger til den samme. Hvis læreren indgår i en 

“[...] Og de karakterer der, det kan jeg jo mærke, at det bare stadigvæk ..altså.., hvis man kunne 

undgå at give karakter, så ville det være ønskeligt, fordi der er virkelig mange, der enten tænker, 

nå, men det er ligegyldigt, hvad jeg skriver, så får jeg altid bare 02, øh, så det er også 

demotiverende [...]” (Bilag 2.1)  
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dialog med eleven om deres tekster løbende i skriveforløbet, vil læreren få indsigt i, hvordan eleven 

tænker undervejs i skriveprocessen. I praksisfortællingen foregik feedbackgivningen løbende i 

skriveforløbet, og her oplevede vi, at størstedelen af eleverne ikke nåede at blive så frustrerede, at de 

gav op, fordi vi, som lærere, kunne vejlede dem så snart, de havde brug for det - modsat når 

feedbacken gives efter skrivningen, hvor eleverne er overladt til sig selv under selve 

skrivningen. Denne metakognitive kommunikation er essentiel for at udvikle evnen til at kunne 

internalisere de fire perspektiver, og yderligere vil det give eleverne en følelse af, at læreren forsøger 

at sætte sig ind i elevens tanker og overvejelser over teksten. Den fjerde tese er, at respons skal 

motivere til at revidere elevteksten, mens den femte tese er, at respons skal være forståelig og 

læringsfremmende. Lige netop de to sidste teser må siges at have en stor indflydelse på elevernes 

motivation, som helst skal være drevet af de autonome reguleringer, hvor eleven handler i 

overensstemmelse med eget værdisæt eller kan se meningen med den respons, som læreren kommer 

med, og ikke ender med at tale læreren efter munden for at tilfredsstille læreren (Madsen & Nielsen, 

2018, s. 76-78). 

 

Det, der sker, når læreren løbende giver respons på elevernes tekster og ikke på selve 

slutproduktet, er, at den autentiske kommunikation bliver sat i fokus og selve tekstsituationen bliver 

væsentlig for skrivningen i de fire perspektiver. Det er ikke længere læreren, der er modtager af 

teksterne, og eleverne skriver altså med et autentisk formål, hvor deres tekster efterfølgende kan 

bruges. I praksis kan dette ske ved, at eleverne skal skrive en artikel til en skoleavis, en e-mail til 

skolelederen eller elevrådsformanden, og på den måde bliver den summative evaluering i form af 

karakteren sat i baggrunden til fordel for, at feedbacken består i, hvorvidt ens tekst er blevet forstået 

af modtageren. I spørgeskemaet bliver eleverne spurgt ind til, hvad det vil gøre ved deres lyst til at 

skrive tekster i skolen, hvis situationen omkring teksten var tydelig. Hertil svarer nogle respondenter: 

 

 

 

 

 

 

Disse citater understøtter også valget af skrivedidaktikken situeret fremstilling, fordi eleverne med 

denne form føler, at der er nogle rammer samtidig med, at de kan bringe deres egen subjektivitet i 

“Det vil give mig mere lyst til at skrive. Jeg kan godt lide er der er ret faste rammer for opgaven, 

men at man stadig selv kan bestemme hvad den skal handle om.”   

  

“Det ville gøre at jeg følte at jeg skrev for noget og at man ikke bare skriver for en opgave.”  

(Spørgeskema d. 01/02-21)  
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spil og på den måde også udvikle deres writer identity, og tillige kan de se en mening 

med skriveopgaven. 
 

10.6 Fiktionsskrivning og situeret fremstilling 

Det kan virke mest oplagt at benytte tankerne bag situeret fremstilling i ikke-fiktive tekster, idet 

de autentiske kommunikationssituationer er mest nærliggende i ikke-fiktive tekster. Dog er det 

essentielt, at eleverne også træner sin fiktionskompetence, og der ligger et stort dannelsespotentiale i 

skrivning af fiktionstekster. Skriveopgaverne på bilag 5 er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal 

forsøge at sætte sig ind i hovedpersonens sted og skrive sin tekst ud fra denne. I den forbindelse 

kommer den æstetiske fordobling til udtryk, idet den enkelte elev under skrivningen skal trække på 

sin værdimæssige forforståelse, som igennem bearbejdningen af det umiddelbart oplevede bliver 

tilgængelig for refleksion og bearbejdning. I denne proces opstår der det, der kaldes en æstetisk 

fordobling, hvor der menes, at fiktionen i sig selv rummer en virkelighedsfordobling, som eleverne 

indlever sig i ud fra en bevidsthed om, at fiktionen er et medieret udtryk for en oplevet virkelighed 

og ikke i virkeligheden selv. Gennem denne fordobling bliver det muligt for eleverne at udtrykke, 

spejle og modificere forskellige forståelser og handlinger i realkonteksten (Sørensen, 2016). Den 

æstetiske fordobling kom til udtryk i de tre skriveopgaver på bilag 5, fordi eleverne skulle medbringe 

deres værdimæssige forforståelse under skrivningen, og derigennem sætte sig ind i hovedpersonens 

sted. I Bocks forskningsprojekt peger hun også på det dannelsesmæssige potentiale, som 

fiktionsskrivning kan give, hvor nogle elever udfolder det således: 
 

“Jeg synes, det er vigtigt, for når man lærer på den måde at indleve sig i noget, kan man også̊ bedre 

indleve sig i noget i den virkelige verden, eller måske i de situationer, som folk, man kender, 

har. Så kan man sætte sig i deres sted.” (Bock, 2019, s. 18) 

 

I dette citat kommer udviklingen af den narrative fantasi til udtryk, hvor det handler om at være 

mennesker blandt andre mennesker, og igennem fiktionsverden kan eleverne udvikle sin forståelse 

for andre perspektiver, hvilket er essentielt i deres dannelsesproces, hvor man som menneske omgås 

mange andre mennesker, og det er væsentligt at kunne udvise tolerance og empati. 
 

Dog er skriftlig fremstilling ikke situeret, fordi eleverne sætter sig ind i fiktionspersonernes verden. 

Det, der i den forbindelse kan gøre det til situeret fremstilling, er, hvis konteksten i den virkelige 

verden er klar inden skrivningen. Eleverne kan f.eks. få at vide inden skrivningen, at de efterfølgende 
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skal skrive en e-mail til forfatteren af romanen, der skrives ud fra deres overvejelser bag teksten eller 

en anmeldelse af romanen, hvilket vil bringe situeret fremstilling i spil. Det handler altså om, at 

eleverne inden skrivningen er sat ind i en konkret situation, som de skal bruge deres tekster i 

efterfølgende. Når det er på plads, må dannelsespotentialet i fiktionsskrivningen ikke glemmes. 

11. Mulige tiltag til udvikling af dansklærerens skrivedidaktik, 

elevernes skrivelyst og skrivekompetencer 

I tema 1 analyserede vi, igennem lærerinterviewet, at genrepædagogik fylder meget i lærernes 

tilrettelæggelse af skrivedidaktik, og at særligt udskolingslærerne føler et tidspres i forbindelse med 

afgangseksamen, og derfor bliver genrepædagogik valgt med henblik på at ruste eleverne til eksamen, 

hvor lærerne føler, at de kan møde mange forskellige genrer. Dette støder imod 

elevernes oplevelse af skrivelyst, som vi belyste i tema 2, hvor de udtrykker, at de føler, at der er en 

uoverensstemmelse mellem deres forsøg på at gøre teksterne subjektive og genrepædagogikkens 

rammesætning med én bestemt måde at skrive forskellige genre på. Her føler eleverne, at lærerne i 

deres feedback ønsker, at teksterne skal være på én bestemt måde, hvilket ikke stemmer overens med 

elevernes egne ønsker for deres tekster. I tema 3 blev mulige tiltag til at imødekomme disse 

udfordringer diskuteret. Tiltagene, der kan udvikle lærerens skrivedidaktik, således eleverne oplever 

skrivelyst og udvikling af skrivekompetencer, er følgende: 
 

• Et væsentligt tiltag i forbindelse med elevernes skrivelyst er, at de skal have opfyldt deres 

behov for kompetence, autonomi og tilhørsforhold. I den forbindelse er der stort potentiale i, 

at læreren tilrettelægger niveaudifferentierede skriveopgaver. Når eleverne arbejder med 

opgaver, der ligger indenfor ZNU, vil de samtidig få opfyldt deres behov for kompetence, 

hvilket er essentielt i forbindelse med motivation jf. Deci og Ryan. Ligeledes vil eleverne få 

nogle succesoplevelser med faglige opgaver, som kan styrke deres self-efficacy, og denne kan 

de bruge på sigt i andre lignende faglige opgaver. Eleverne udtrykker i spørgeskemaet og 

interviewet, at det påvirker deres skrivelyst i en negativ retning, hvis de bliver stillet en 

hhv. for let eller for svær skriveopgave, og derfor imødekommer niveaudifferentierede 

skriveopgaver denne udfordring. Da eleverne blev inddelt i niveaudifferentierede grupper, 

oplevede vi, at elever, der normalt ikke siger så meget i klassesamtaler, bød ind, hvilket kan 

tyde på, at eleverne føler en større tryghed i dette læringsfællesskab. Det kan formodes, at de 
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ligeledes får opfyldt deres behov for tilhørsforhold, hvilket Deci og Ryan også nævner som 

essentielt for motivation. 

• Et andet væsentligt tiltag er at udnytte det dannelsespotentiale, der ligger i skrivning – 

samtidig med at eleverne som unikke subjekter kan træde frem og udvikle deres writer 

identity. Dette bliver svækket, når eleverne bliver bedt om at ramme én bestemt genre, og 

dette udviser eleverne en frustration omkring, fordi de ikke føler, at deres subjektivitet bliver 

tilgodeset, når læreren giver feedback på deres tekster. Derfor vil der være stort potentiale i, 

at lærerne tilrettelægger deres skrivedidaktik ud fra de skrivehandlinger, eleverne kan møde 

til den skriftlige afgangseksamen, idet det skaber et dynamisk kulturblik, hvor genrer er 

foranderlige. Ligeledes vil det give eleverne en større følelse af autonomi, hvor det 

er tilladt, at genrer blandes, og på den måde vil dette behov også opfyldes. Det er noget, som 

eleverne lægger meget vægt på i forbindelse med deres oplevelse af skrivelyst, hvor de 

efterspørger nogle rammer, der stadig er frie. 

• Det sidste og tredje tiltag er, at tankerne bag situeret fremstilling inddrages i lærernes 

tilrettelæggelse af skrivedidaktikken. I den forbindelse er det nemlig den autentiske situation 

omkring selve skrivesituationen, der bliver det væsentlige, og på den måde vil dén ramme, 

som eleverne efterspørger, være opfyldt – men indenfor denne ramme har eleverne mulighed 

for at træde frem som unikke subjekter og forme teksterne til deres egne. I situeret fremstilling 

bliver feedbackprocessen ligeledes flyttet fra efter aflevering til under skrivningen, hvilket 

imødekommer lærernes frustrationer om et tidspres i udskolingen. Yderligere kan den 

uoverensstemmelse, som eleverne oplever i forbindelse med feedbacken hindres, idet det 

handler om, at læreren indgår i en dialog med eleven undervejs i skriveforløbet, således 

elevernes tanker bliver det væsentlige under feedbacken – samtidig med at læreren løbende 

skal guide eleverne til at skifte perspektiv og anvende forskellige skrivestrategier o.l. På den 

måde får læreren også en anden og mere vejledende rolle i feedbackprocessen, fordi 

evalueringen får en mere formativ art – modsat den summative evaluering efter aflevering, 

som oftest ender ud med en karakter i udskolingen. 

12. Metarefleksion 

Vi har i dette bachelorprojekt undersøgt lærerens skrivedidaktik og elevernes oplevelse af denne og 

elevernes skrivelyst. I den forbindelse er vi igennem vores undersøgelser, analyser og diskussion nået 

frem til mulige tiltag, der kan løse nogle af de udfordringer og uoverensstemmelser, som vi finder 
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relevante i udviklingen af dansklærerens skrivedidaktik, således eleverne udvikler deres skriftlige 

kompetencer og oplever skrivelyst. I den sammenhæng er vi bevidste om, at den summative 

evaluering ikke kan undgås i den danske folkeskole, idet hele systemet er bygget op omkring et 

karaktergennemsnit for at videreuddanne sig. Vores hensigt med den formative evaluering er, at 

elevernes skrivekompetencer udvikles og eleverne oplever skrivelyst, idet vi igennem vores 

undersøgelser har vist, at karakterer kan være nedbrydende for dette. Endvidere har vi ikke et ønske 

om, at eleverne ikke får kendskab til de forskellige genrer, men hensigten med dette tiltag er, at 

skrivehandlingerne bliver bærende i skriveundervisningen, således elevernes 

kulturblik bliver dynamisk. 
 

Yderligere skal skrivedidaktikken, situeret fremstilling, implementeres løbende i 

danskundervisningen, idet eleverne skal lære at skifte mellem de fire perspektiver, og dette er noget, 

der kræver tid og øvelse. 

13. Konklusion 

I dette bachelorprojekt tydeliggøres det, at skriveundervisning i udskolingen ofte mangler et autentisk 

kommunikativt formål, hvilket Kvithyld og Aasen også peger på. Elevernes tekster bliver ofte ikke 

brugt til noget efter feedback, hvor karakterer og afgangseksamen fylder meget. Det store fokus på 

karakterer og afgangseksamen medfører, at dannelsesaspektet ved skrivning bliver tilsidesat, 

hvilket ikke fordrer kravet om forberedelse til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

samfundet, som alle lærere i alle fag er underlagt jf. Folkeskolens Formålsparagraf. I den forbindelse 

er et væsentligt tiltag, at lærernes fokus på undervisning i genrer flyttes til undervisning i 

skrivehandlinger, som også er nævnt i Fælles Mål, idet der er et stort dannelsespotentiale i at kunne 

skelne mellem disse, og det kan eleverne bruge udenfor folkeskolens fire vægge. 
 

Med henblik på at tilgodese dannelsesaspektet ved skrivning kan det konkluderes, at der skal ske en 

udvikling i lærerens skrivedidaktik, således eleverne oplever skrivelyst og udvikling af deres 

skriftlige kompetencer. Dette kan ske ved, at læreren i højere grad inddrager tanker bag 

skrivedidaktikken situeret fremstilling, idet fokus her flyttes fra kravene om at ramme én bestemt 

genre, som det er i genrepædagogikken, der bliver praktiseret nu, til situationen omkring teksten. Når 

situationen omkring teksten kommer i centrum, fordrer det i højere grad dannelsesaspektet til 

deltagelse i samfundet og Klafkis almendannelse. Ligeledes har vi igennem vores undersøgelser vist, 

at der er en udbredt konsensus blandt udskolingseleverne om, at de frygter at fejle. Vi har forsøgt at 
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afdække, hvorfor udskolingseleverne frygter at fejle. Hertil fandt vi ud af, at deres frygt for at fejle 

baserer sig på en forestilling om, hvilke krav læreren har til teksterne, hvilket afspejler sig i den 

efterfølgende karakter. Eleverne udtrykker, at rammerne omkring skrivesituationen enten er for 

flyvske eller for faste, og i den forbindelse kan det være svært for dem at bringe deres subjektive 

potentiale i spil og udvikle deres writer identity, hvilket er hæmmende for deres skrivelyst. Derfor 

kan det være givende, at lærerens rolle ændres i forbindelse med skrivning. I situeret fremstilling 

bliver den autentiske situation omkring selve skrivesituationen den vigtigste for på den måde vil dén 

ramme, som eleverne efterspørger, være opfyldt. Indenfor denne ramme har eleverne mulighed for at 

træde frem som unikke subjekter og forme teksterne til deres egne. Ligeledes kan det give eleverne 

en større følelse af autonomi, hvilket er et afgørende behov i forbindelse med motivation jf. Deci og 

Ryan. Feedbackprocessen i situeret fremstilling ændres ligeledes fra efter aflevering til under 

skrivningen, hvilket også imødekommer lærernes frustrationer om et tidspres i udskolingen. 

Samtidig kan den uoverensstemmelse, som eleverne oplever i forbindelse med feedbacken hindres, 

idet det handler om, at læreren indgår i en dialog med eleven undervejs i skriveforløbet, således 

elevernes tanker bliver det væsentlige under feedbacken, og dermed kommer elevernes autonomi 

i centrum. Yderligere får feedbacken en mere formativ art, og det kan konkluderes, at den dømmende 

rolle, som læreren får ved karaktergivning, ændres til en mere vejledende rolle i den formative 

feedback. Dette er væsentligt for elevernes skrivelyst. 
 

Et andet afgørende behov for motivation, som Deci og Ryan nævner, er kompetence. Vi har 

undersøgt, hvorledes det påvirker elevernes skrivelyst, hvis de bliver sat overfor en hhv. for let eller 

for svær skriveopgave, og i begge tilfælde påpeger eleverne, at det har en hæmmende effekt på deres 

motivation. Derfor kan det konkluderes, at en udvikling i lærerens skrivedidaktik, så eleverne 

oplever skrivelyst og udvikling af deres skrivekompetencer er, at læreren tilrettelægger 

skriveopgaver, der befinder sig indenfor alle elevers ZNU jf. Vygotsky. Hertil kan det nævnes, at 

Vygotsky påpeger, at det lige netop er i denne zone, der sker mest læring. Vi har undersøgt 

niveaudifferentierede opgavers potentiale i en heterogen klasse og fundet, at disse rummer en stor 

mulighed for at øge elevernes skrivelyst og udvikle deres skrivekompetencer, idet elevernes self-

efficacy kan styrkes ved at få opfyldt deres behov for kompetence. Ligeledes har det en positiv 

indvirkning på opfyldelse af behovet for tilhørsforhold, som er det sidste behov Deci og Ryan nævner 

i forbindelse med motivation. Det kan konkluderes, at fagligt usikre elever føler sig mere trygge i et 

læringsrum, hvor de befinder sig med elever på samme niveau, og en styrkelse af deres self-

efficacy kan bruges på sigt i andre lignende faglige sammenhænge jf. Bandura. 
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Afsluttende kan det konkluderes, at lærerens skrivedidaktik har en afgørende rolle for elevernes 

oplevelse af skrivelyst og ligeledes i forbindelse med udvikling af elevernes skrivekompetencer, som 

skal bruges i mange sammenhænge i samfundet. Ovenstående er ét bud på en skrivedidaktik, der 

imødekommer lærerens frustrationer om en presset tidsplan i udskolingen, men samtidig også 

imødekommer elevernes udsagn i forbindelse med skrivelyst. Elevernes stemmer må høres i 

forbindelse med fænomenet skrivelyst, fordi det er et subjektivt fænomen, og derfor er det væsentligt, 

at lærerens skrivedidaktik rettes mod elevernes skrivelyst. Dog er det væsentligt, at der ligeledes sker 

en udvikling af elevernes skriftlige kompetencer, og læreren har ligeledes nogle faglige forpligtelser, 

som vedkommende skal undervise indenfor rammerne af, og derfor er disse også indtænkt i 

ovenstående bud på en udvikling af skrivedidaktikken. 
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15. Projektets bilag  

15.1 Bilag 1 - Praksisfortælling     
Jeg kommer ind i klasselokalet efter frokostpausen. Eleverne fra 7.a og 7.b er støjende, og efter noget 

tid finder de deres plads i klasselokalerne. Jeg skriver halvdelen af elevernes navne på tavlen, og 

beder dem om at gå ind ved siden af. Jeg føler, at eleverne er overrasket over situationen, hvilket 

medfører småsnak i krogene om, hvad der skal ske. Jeg sender en lille gruppe ud på gangen med 

opgaveformuleringen på et papir, og beder dem om at gennemgå den sammen. Da de resterende elever 

er endt i det rigtige lokale, gennemgår jeg opgaveformuleringen med dem i plenum bid for bid, hvor 

jeg oplever eleverne som deltagende og nysgerrige på opgaven. Jeg ser, at eleverne vifter med hånden 

oppe i vejret, hvilket gør, at jeg tænker, at de er ivrige efter at komme til orde, når jeg stiller dem 

opklarende spørgsmål til opgaven. Jeg oplever, at elever, der normalt ikke er aktive mundtligt i 

timerne, også sidder med hånden oppe. Jeg sætter eleverne i gang med opgaven med aftalen om 

en fordybelsesro, og at eleverne skal skrive sit navn på tavlen, hvis de har brug for hjælp. Da jeg 

oplever, at eleverne i klassen er fordybet og stille, går jeg ud på gangen til gruppen, og spørger om 

de har spørgsmål. Jeg ser en elev ligge opgaveformuleringen på bordet efterfulgt af et højt suk, hvilket 

gør, at jeg tænker, at de er frustrerede over opgaven. Derfor vælger jeg at gå i dialog med eleverne 

om opgaven, hvilket ændrer mit indtryk af elevernes adfærd, da jeg føler, at de har en større åbenhed 

over for opgaven, idet de hver især er begyndt at skrive. Derfor går jeg tilbage til klassen, hvor 

eleverne stadig er i gang med opgaven. Jeg vælger at give enkelte elever en brainbreak på skift med 

henblik på at vende tilbage til fordybelsesroen igen. Løbende går jeg rundt blandt eleverne, hvor jeg 

hjælper og vejleder dem. Efter noget tid kommer en elev fra gangen ind i klassen for at hente et 

penalhus, og får øje på opgaveformuleringen, hvortil hun udbryder: “Hvorfor laver vi ikke det 

samme?” Klassen forbliver tavse og arbejder blot videre med deres opgave, mens eleven igen går ud 

af klassen og arbejder videre. Jeg vælger at gå med eleven ud af klassen, og spørger hende ind til, 

hvordan skrivningen går.  
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15.2 Bilag 2 – Interviewguide lærere  
Spørgsmålene markeret med fed er forskningsspørgsmålene.  

• Vi vil gerne bare starte med at høre, hvem I er, og hvad god skriveundervisning er for 

dig som lærer?   

• På hvilken måde er der sammenhæng eller uoverensstemmelse mellem lærernes 

skrivedidaktik og Fælles Mål samt Folkeskolens afgangseksamen?  

o Hvad er dit formål med skriveundervisningen?    

§ Hvorfor er det vigtigt, at eleverne bliver gode til at skrive?   

§ Hvad tror du, at god skriveundervisning er for eleverne?   

§ Fylder afgangsprøverne eller fælles mål noget i planlægningen af skriftlige 

opgaver? Hvorfor/hvorfor ikke?   

o Hvilke af skrivetrekantens tre dimensioner bringer du i spil i undervisningen? 

Dimensionerne er: hvad teksten handler om (indhold), hvordan skriveren udtrykker 

sig (form), og hvad teksten bruges til (handling, brug, formål)   

§ Hvilke skriveopgaver praktiserer du? Hvorfor?   

§ Hvilken af skrivetrekantens tre dimensioner gør du mest ud af i din 

skriveundervisning? Hvorfor? Hvordan inkorporer du alle tre på samme tid?   

o Hvilken/hvilke skrivetradition(er) praktiserer du?   

§ Hvad synes du styrken ved denne tradition er? Hvorfor?   

• Hvordan indtænkes almendannelsen i lærerens skrivedidaktik, således eleverne tilegner 

sig kompetencer, de kan bruge i og udenfor folkeskolen? 

o Hvordan realiserer du det kommunikative sigte i skriveundervisning? Hvad med i 

fiktionstekster?  

§ Hvilken effekt, tror I, at det vil have, at man i højere grad praktiserer situeret 

fremstilling forstået som “Fremstilling af en tekst er en problemløsende, 

strategisk aktivitet og er helt basalt en kommunikativ handling i verden. Derfor 

er elevens forståelse af den situation som teksten indgår i den vigtigste 

ressource for tekstproduktionen.”?    

• Hvordan er der sammenhæng eller uoverensstemmelse mellem lærernes feedback og 

elevernes oplevelse af skrivelyst og udvikling af kompetencer? 

o Hvordan giver du feedback på skriftlige opgaver? Hvornår?   

§ Hvordan er din oplevelse af elevernes reaktion på feedbacken?   
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§ Hvad sker der med elevernes tekster efter aflevering?   

• Hvad er den største udfordring for dig som lærer ift. skriftlighed?   

• Hvordan kan dansklæreren kvalificere skrivekompetencerne hos eleverne?   

• Hvordan har I oplevet det at deltage i dette interview?   
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15.2.1 Bilag 2.1 – Uddrag af transskribering af lærerinterview 

Interviewet er optaget og fuldt transskriberet, og det kan derved tilsendes, hvis det ønskes.  

00.05-02.45  
Interviewer: Jamen altså vi vil egentlig bare starte med .. øh … sådan at komme i gang med at høre 

hvem I er, og hvad god skriveundervisning er for jer som lærere?  
 

Fokusperson 1: Jaer. Øhh jeg kan starte. Jeg hedder X. Jeg arbejder på X skole. Jeg har altid haft 

mellemtrinnet. Øhh og dem følger man som regel fra 4.-6. Lige nu har jeg femte klasse. Øhm. God 

skriveundervisning øhh for mig … åhh det er der jo mange svar, tænker jeg …. Men øhhh ….  Jeg 

tror, jeg er meget, … øhm … jeg er utrolig øhh … meget tilhænger af, at man underviser i genrer. I 

hvert fald på mellemtrinnet, fordi det bliver meget konkret for dem, hvad det egentlig er de skal lære, 

hvad det er de skal med den her tekst, de skal skrive, og det bliver meget nemmere at sætte nogle 

meget specifikke krav op, og så bliver det ret nemt for dem og så også kan leve op til de krav, og så 

er det jo så dem, jeg kan vurdere på, og det er dem, jeg kan guide dem i, så det ikke bliver alt alt for 

bredt. Så jeg tror egentlig, at det er den vinkel, jeg som regel har. Det er simpelthen genrebevidsthed, 

genreskrivning.   
 

Fokusperson 2: Jamen så vil jeg … øhh … fortsætte. Jeg hedder Y, og er lærer i overbygningen 

på Y skole, og lige nu har jeg en 8. klasse til dansk. Og … øhh …. altså nu .. Jeg vil faktisk lidt følge 

den der tråd, fordi vi vil også gerne arbejde, og det gør vi også oftest altså underviser ud fra genrer, 

fordi vi ved, at der er den der skriftlige eksamen, og der er bare ualmindelig mange forskellige genrer, 

de kan komme op i, så det, at der er sådan lidt en genkendelighed i, at de ved nåh men jeg har prøvet 

at skrive en nyhedsartikel, øhh jeg har prøvet at skrive osv..  Altså det giver mening, at de har afprøvet 

de her ting. Øhh. Og så må jeg jo bare lige sige .. nu startede du ud med at sige, at den her periode, 

vi lige nu er i, den er lidt kaotisk. Men hvis den er godt for noget, så er det, at den er god i, at det her 

med, at man har tid til at sidde og rette de opgaver og gå i dybden med opgaverne – de 

elevproduktioner, der kommer. Øhh. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes, vi har brugt noget 

energi på. Så de har fået meget mere skriftlighed for, fordi når vi står i undervisningen på klassen, 

der synes jeg, at vi bruger meget mere energi på det mundtlige. Men i den her periode der beder vi 

nærmest altid om, fordi vi gerne vil sikre os, at alle de bliver set, at så får vi … ja … er det en mulighed 

at kan give noget feedback.  
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03.18-04.20 

Interviewer: Nu når I lige er lidt inde på det her feedback, såååe det jo også noget af det her, som vi 

gerne vil undersøge, for som I også siger, det her med tidsaspektet i det godt kan være lidt svært at 

inddrage i ... altså normalen. Øhh, hvordan plejer I ... altså inden corona og online undervisning, 

hvordan plejer I så at give feedback sådan, når de er fysisk på skolen?   
 

Fokusperson 1: Altså jeg er helt klart … øhh enormt procesorienteret. Det vil sige, at man bliver 

guidet undervejs i teksten … øhh, så på den måde får man ikke som sådan en feedback bagefter. Øh, 

det kan man godt gøre, men som regel, så er det faktisk noget, som de læser op for andre, så har jeg 

godt nok været lidt inde over undervejs i processen, men som regel, så er feedbacken faktisk eller 

responsen er faktisk fra deres klassekammerater i læringsfællesskabet. Øhh, så det 

virkelig virkelig procesorienteret. Øhh i aller allerhøjst grad, så kan der godt være nogle enkelte 

gange, hvor man får nogle, nogle skriftlige opgaver, som ikke... hvor man nødvendigvis ikke er i 

processen, men jeg vil faktisk sige, at det er meget meget sjældent. Og det er det der tidsperspektiv 

helt klart.  

      

05.45-07.06  
Interviewer: Så er jeg jo så lidt spændt på at høre, hvordan det så er i udskolingen med feedback?  

  

Fokusperson 2: Ja. Og det er også og det er virkeligt forskelligt. Jeg ville ønske, at vi gjorde meget 

mere i processen. Øhh. Standser op og siger, … øhh.. at nu har I skrevet i et eller andet x antal tid. 

Eller I har haft tiden hjemme til at kan skrive, og så fortsætter vi heroppe. Det gør vi ikke ret meget 

i. Vi … øhh … Vi guider, hvis der er behov for det, men ellers så ser vi på det endelige produkt, og 

så kommer der feedback på det. Så selve processen i skrivningen det er kun egentlig for - altså der er 

nogle enkelte elever, hvor de netop har brug for at blive støttet, og … øhh... dem hjælper vi sådan for 

at komme i gang og give dem nogle værktøjer til, nåh men hvad er det så de kan skrive om - om det 

er ud fra brainstorm eller om det er ud fra stikord. Hvad det nu er der giver mening. Men men det 

at vidensdele, det har vi simpelthen ikke … øhh … Jeg tror ikke .. Vi føler nok ikke, at vi har tiden 

til det.   
 

Interviewer: Nej. Hvad er det, der gør, at tiden ikke er der i udskolingen?  
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Fokusperson 2: Jamen jeg tror, at det handler om, at vi synes bare, at vi har simpelthen – vi har så 

meget at se til. Fordi så er der også lige … Jamen så er der også lige læseprøverne, så er der 

retskrivningsprøverne. Altså der er bare .. der er fyldt godt op med diverse ting. Så når vi så endelig 

får, altså vi sætter tid af til at de skal skrive en opgave, så er det typisk, at de så får en aflevering, og 

så sidder vi så bagefter og retter den, og så giver vi så feedback på det, der er gået godt i opgaven.  
 

07.32-08.03  
Interviewer: Hvad hedder det, får de øhh ... karakter og kommentar eller?   
 

Fokusperson 2: Ja, det gør de. Og de karakterer der, det kan jeg jo mærke, at det bare 

stadigvæk ..altså.., hvis man kunne undgå at give karakter, så ville det være ønskeligt, fordi der er 

virkelig mange, der enten tænker, nå, men det er ligegyldigt, hvad jeg skriver, så får jeg altid bare 02, 

øh, så det er også demotiverende. Og så kan makkeren sidde ved siden af kører bare derudaf, øhm så 

det der skel mellem om man synes, man er god eller dårlig, det er … det er i hvert fald ekstrem 

udbredt.   
 

10.38-13.51  
I: Og nu snakkede du så meget om feedback efter skrivningen, Y - altså bruger de så teksterne efter 

feedbacken eller?  
 

Xx: Vi har nogle gange prøvet det, som X siger med tag lige og tjek dine fejl, fordi hvis det er sådan, 

at vi har kigget igennem, og så kan jeg jo godt have markeret et stort område eller selv have været 

med til at rette teksten, men hvor vi så efterfølgende siger til dem, nu bruger I lige lidt tid, men de 

bliver jo hurtige færdige, fordi de har ikke kærligheden til teksten selv.  
 

Interviewer: Neeej. Og så er vi også lidt interesseret i det her med - altså formålet med 

skriveundervisning, om der er en kontrast sådan på mellemtrin og udskoling. Det vores øhh projekt 

kommer til at omdreje sig er faktisk sådan 6.-7. klasse, sådan hvor man egentlig går fra mellemtrin 

til udskolingen, det er også derfor, det giver god mening, at I sidder fra hver jeres afdeling. Så vi vil 

gerne lige høre, om der er forskel i - altså hvad jeres formål er med skriveundervisningen sådan helt 

overordnet?  
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Fokusperson 1: Jamen ja, altså jeg tror … øhm …  jeg tror, jeg har lidt mere frie tøjler, end man har 

i udskolingen, så jeg har måske, det ved jeg ikke noget om, det er bare et gæt, men jeg tror, jeg har 

lidt større mulighed for og få teksterne til at blive til virkelighed eller sådan. Vi har lige haft om digte 

for eksempel, så nu er de i gang med at lave en decideret digtsamling, og det synes man jo er vildt 

fedt, når man går i femte, at man nærmest er blevet forfatter af en digtsamling, hvor man selv skal 

tegne sin forside, så det der med, at man får et produkt til sidst … øhm … det er for dem i hvert fald 

vigtig. Øhh og for mig er det jo stadigvæk det her med genrerne, at nu kender de ligesom i hvert fald 

dele af den. … Øhh jeg har også haft skrevet læserbreve med dem, hvor samtlige de faktisk kom i 

avisen. Øhh … og det handlede om nogle af de ting, faktisk, der var omkring dem, og jeg har en 

meget meget dygtig gruppe skribenter, der er ved at lave dét, der hedder “Sofiebladet” fra X 

skole. Øhh … så det er dem, der er meget meget optaget af at skrive, og det handler også om 

nærområdet, og der tror jeg måske, at man har lidt mere, lidt friere tøjler på mellemtrinnet, fordi der 

ikke er lige så høje krav til, det er det her pensum, vi skal nå og skal komme igennem, det kan måske 

godt være lidt svært at få Guldalderen til at have udgangspunkt i virkeligheden, hvis det er nogle 

tekster derfra eller et eller andet. Øhh så, jeg tror også, for mig tror jeg også, at det er vigtigt, at det 

kommer til at blive lidt mere virkeligt, at man enten har et produkt eller det har udgangspunkt i det 

der lige er omkring dem.   
 

Interviewer:  Og hvad er formålet så ved dig, Y?  
 

Fokusperson 2: Ja, hvis bare det var så enkelt at svare på, tænker jeg sådan lidt, for jeg synes godt 

nok, det er svært altså. Man kan jo virkelig være helt nøgtern og så sige, jamen det handler om, 

at øhh vi ved, der er et slutpunkt der i 9. klasse, som, hvor de skal kunne skrive og formulere sig, men 

det jo ikke alene det, men det handler selvfølgelig også om, at de – at de, ja på en eller anden måde, 

de bliver klædt godt på til og kan formulere sig på skrift. Men... Men jeg synes jo at - altså vi havde 

jo et forløb tidligere med … øhh …, altså hvor vi kiggede på de her skriftlige karakterer, og der kunne 

vi jo se, at det sådan var gentagne, at vores elever de simpelthen ikke scorede fine nok karakter i de 

her skriftlige opgaver, hvor vi så prøvede og netop sætte noget mere fokus på skriftligheden.  
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17.29-18.08  
Interviewer: Øhm hvorfor synes I så, at det er vigtigt, at de lærer at skrive godt eller?  
 

Fokusperson 1: Jamen øhh. Nu har fokusperson 2 jo sagt adgangs... eller afgangsprøve mange 

gange. Øhm... Altså det er jo bare for at kunne videreuddanne sig, så er de simpelthen nødt til at skal 

have et kæmpestort kendskab, og så er det jo skrift, og så fylder skriftligheden jo også meget. Vi 

skriver e-mails hele tiden. Øhm … Og det er … Vi skriver sms’er. Vi øhh... Så det er simpelthen 

noget, man skal bruge alle steder i livet at skal kunne formulere sig. Også de ordblinde som måske 

ikke skriver men som indtaler, men altså det vælger jeg at se som det samme her.   
 

18.17-19.38  
Interviewer: Øhh ja så har I egentlig været lidt inde på det her med genreskrivning og 

genrebevidsthed, men … øhh... det er så hvilke skriveopgaver I praktiserer, kunne vi godt tænke os 

at høre lidt på. Men I har selvfølgelig været lidt inde på det i forbindelse med, at I siger, at I praktiserer 

genrepædagogik.   
 

Fokusperson 1: Ja. Øhm... Jaer … Jamen jeg kan godt sige lidt om det alligevel. Øhm … fordi 

… øhh... for mig der er det egentlig vigtigt, at lige så snart jeg får dem i fjerde, så er det faktisk ret 

vigtigt, at de kender de der overordnede. Jeg kan altså ikke lige huske fagbegrebet lige nu - men at 

man ved, hvad en berettende tekst er, en argumenterende, instruerende og informerende, fordi så 

kommer alle genrerne ligesom under de her fire. Så jeg gør egentlig meget ud af fagsproget i forhold 

til, at de kan jonglere lidt med de begreber der...  
 

Interviewer: Mmm...  
 

Fokusperson 1: fordi det gør det … gør... .. det kan være rigtigt rart, når de er så små, at de kan sætte 

dem i de her kasser.   
 

Interviewer: Ja.   
 

Fokusperson 1: Jaer  
 

Interviewer: at skabe en klarhed  
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Fokusperson 2: Det tror jeg faktisk er meget ens, også i overbygningen, altså at man fortsætter lige 

præcis det arbejde.  
 

Interviewer: Jaer. Så der er en tråd.   
 

Fokusperson 2: Der er der i hvert fald den helt klare røde tråd. Ja. Jeg kan være lidt i tvivl om, om 

de gør det, du nævner på mellemtrinnet oppe ved os. Men det kunne være ønskeligt.   
 

Interviewer: Jaer. Der kan selvfølgelig være skel på skolerne.     
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15.3 Bilag 3 – Interviewguide elever 
Spørgsmålene markeret med fed er forskningsspørgsmålene.  

• Synes du, det er vigtigt, at man lærer at skrive?  

• Hvorfor tror du, at man skal udvikle sine skrivefærdigheder i skolen?   

• Hvilke tekster skriver du i skolen?   

• Hvordan kan tidligere skrivererfaringer have indvirkning på elevernes skrivelyst nu og 

fremadrettet? 

o Hvilke erfaringer/oplevelser har du med skrivning på mellemtrinnet og 

indskolingen?   

o Hvad er dårlig skriveundervisning for dig?   

o Hvad er god skriveundervisning for dig som elev?   

o Har du nogensinde følt, at du er blevet stillet en for let eller for svær skriveopgave?   

§ Hvordan var din lyst til at skriveopgaven så?   

o Hvornår oplever du mest skrivelyst?   

o Hvad giver dig lysten til at skrive?   

• Hvordan er der sammenhæng eller uoverensstemmelse mellem lærernes feedback og 

elevernes oplevelse af skrivelyst og udvikling af kompetencer? 

o Hvad sker der med jeres tekster, når I har afleveret dem til læreren?   

o Hvordan påvirker det din lyst til at lave opgaven?   

o Hvad vil det gøre for din færdige tekst, hvis du skulle bruge den til noget efter 

aflevering? F.eks. hænges op i klassen, læses højt, udgives på biblioteket, så andre kan 

låne den, sende den ind til en avis...   

o Hvilken feedback får I mest ud af? Hvorfor?   

§ Kommentar/karakter/blanding   

• Ved I, hvad motivation er?   

o Inddrag Mette Pless’ fem dimensioner i samtalen  

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Maria Juul Mark og Sarah Mørk Damholdt  
Bachelorprojekt – Udvikling af skrivedidaktikken i danskfaget 
3. maj 2021 

51 af 57 
 

15.3.1 Bilag 3.1 – Uddrag af transskribering af elevinterview  

Interviewet er optaget og fuldt transskriberet, og det kan derved tilsendes, hvis det ønskes.  

01.53-02.23  
Interviewer: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvilke erfaringer altså oplevelser I 

har haft med skrivning på mellemtrinnet eller indskolingen, hvis I kan huske det? Har I gode, har I 

dårlige erfaringer? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 

Fokusperson 4: Altså det var i hvert fald bedre efter vi kom på X skole, synes jeg.   
 

Fokusperson 3: Ja nu, har vi jo begge på gået på Y skole, og der var fagligheden ikke så 

høj. Øhm altså f.eks. personligt har jeg aldrig lært at få en pæn håndskrift, og det er rimeligt 

besværligt nogle gange. Øhm så måske det skal være noget, man skal have lidt mere fokus på en gang 

imellem.   

 

03.42-04.43  
Interviewer: Hvad er … øhh.. dårlig skriveundervisning for jer eller hver især?  
 

Fokusperson 4: Øhh altså jeg synes enten - så når det sådan er en alt for åben opgave, så det bare 

sådan bare skriv et eller andet, fordi så bliver jeg sådan, altså … hvaad... så ved jeg ikke, hvad jeg 

skal gøre. Eller så har lærerne alt for store forventninger til, hvordan de præcis synes, det skal være.   

Interviewer: Så du mangler lidt den der gyldne middelvej?  
 

Fokusperson 4: Jaer  
 

Fokusperson 3: Enten så siger de sådan, altså det er en helt åben opgave, I skal skrive, hvad I vil. 

Eller også så siger de, at det skal være det her. Og f.eks. da vi skrev et essay, der sagde de, at vi bare 

skulle skrive et essay...  øhm og så skrev jeg personligt et rimeligt personligt essay, og så manglede 

de åbenbart, der skulle være metaforer i, hvor at det synes jeg ikke passede ind. Så hvis læreren har 

for mange faste rammer i stedet for at fokusere på den altså måde den enkelte elev har lært altså 

skrevet det på, så fokuserer de på de der ting, der skal være, ift. hvad der burde være ift. det eleven 

har valgt.   
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04.58-05.37  
Interviewer: Men hvad er så god skriveundervisning for jer?  
 

Fokusperson 4: Ja men det er sådan nok det der med, at der sådan er rammer, så man ved … altså så 

man har et sted at gå ud fra. Men at man ikke behøves at følge det sådan hele tiden.   
 

Fokusperson 3: Og at læreren altså giver klar besked om, hvad man skal, men ikke tvinger en til at 

skrive om f.eks. fodbold, hvis ikke man har nogen interesse for det.   
 

Fokusperson 4: Jaer så hvis man skal skrive sådan f.eks. et essay, så synes jeg, at det er vigtigt, at 

de fortæller hvad det er … altså sådan forklarer, hvordan det er, det skal skrives. Men så også, at man 

stadigvæk godt ved, at man selv kan gøre sit eget.   
 

Fokusperson 3: Så der er nogle rammer, men de er stadig frie.  

 

21.06-21.43  
Interviewer: Jaer. Så tænkte jeg, hvad kunne gøre jer mere motiveret for at skrive. Hvilke tiltag skal 

der til? Vi skal til at udvikle den her skrivedidaktik fra lærerens synspunkt, hvad skal der til for, at 

eleverne bliver mere motiveret for at skrive?  
 

Fokusperson 4: At man har sådan en opgave at gå ud fra, men at man stadigvæk sådan kan bestemme 

selv, hvad det sådan, hvordan teksten den skal være. Og så måske det der med, sådan at man lige kan 

snakke med en fra sin klasse om, hvad de synes om ens tekst. Ikke at det nødvendigvis sådan behøves 

at være hele klassen, fordi så er der måske også nogle, der er sådan lidt bange for det, men bare sådan 

et par stykker måske sammen.   
 

23.55-24.28  
Interviewer: Ja. Så vil det motivere jer anderledes, hvis det ikke er jer selv der ligefrem skal 

præsentere jeres tekster, men at de egentlig bare bliver synlige igennem at andre læser jeres tekster, 

så det ikke kun er læreren der læser dem?  
 

Fokusperson 4: Ja  
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Fokusperson 3: Ja, men det er også det her med, at hvis det er en tekst altså så forstår jeg godt det 

her med, man ikke selv skal stå at fremlægge en tekst man har skrevet, men lad os sige det er en 

fremlæggelse, så skal man jo kunne fremlægge, så det skal ikke være fordi man er bange for at stå 

foran andre, det skal bare ikke være med en tekst, man har skrevet ordret, fordi det sådan man vil 

aflevere den. Den skal man ikke til at stå og læse op - altså.  
 

24.33-25.57  
Interviewer: Når vi snakker synlighed af tekster, så tænker vi faktisk heller ikke sådan fremlæggelse. 

Vi tænker mere det der med at der er andre end “bare” læreren, der læser den. Altså lidt det her med 

at teksterne tit ender på lærerens skrivebord, og så får eleven en karakter og så sker der ikke mere 

med den tekst, men så kunne det være efter læreren havde givet feedback, og efter I så havde rettet 

jeres tekster til, at de så blev sendt til en borgmester eller at de blev sendt ind til en avis eller de blev 

lagt ned på biblioteket, så 4. klasserne kunne læse dem eller et eller andet.   
 

Fokusperson 3: Det ville give mening, men altså så skal det også være det her med, at man har fået 

lov til at rette den igennem, så at det ikke er den med alle fejlene, der kommer op at hænge, fordi så 

kan det hurtigt blive sådan noget med, du har bare, du kan bare ikke finde ud af komma, og du kan 

ikke finde ud af at sætte store bogstaver og altså.   
 

I: Så hvis det er efter feedbackprocessen, hvor man har fået lov og øhh, så vil det være - vil det så 

gøre noget for jeres motivation - altså når I skulle skrive dem selve processen?  
 

E: Det tror jeg     
 

Ee: Ja, så ville man vide sådan, at det ikke kun var den ene person, der lige kom til at læse den.  

I: Ja, så ville der blive arbejdet videre med den.  
 

Fokusperson 3: Og man vil vide at hvis man har nogle fejl, så vil man have muligheden for at rette 

dem.  
 

Interviewer: Jaer  
 

Fokusperson 3: Fordi jeg ved, jeg stirrer mig i hvert fald tit blindt på, når jeg har lavet noget første 

gang, så det sådan jeg har lavet det første gang, og så lægger jeg ikke mærke til, hvis jeg har glemt et 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Maria Juul Mark og Sarah Mørk Damholdt  
Bachelorprojekt – Udvikling af skrivedidaktikken i danskfaget 
3. maj 2021 

54 af 57 
 

stort bogstav eller glemt et komma, hvor at hvis jeg får feedback og får at vide, hvor jeg har glemt de 

her ting, så lægger jeg lige pludselig mærke til dem, men første gang stirrer jeg mig helt blindt på 

dem.   
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15.4 Bilag 4 – Spørgsmål i spørgeskemaet 
• Hvorfor tror du, at man skal lære at skrive i dansk i skolen?  

• Hvilke oplevelser har du med skrivning fra indskoling eller mellemtrin? (gode, dårlige...) 

Uddyb.  

• Har du nogensinde følt, at du har fået en for svær skriveopgave af din lærer?  

o Ja  

o Nej  

o Hvis ja: Hvad gjorde det for din lyst til at skrive opgaven?  

• Har du nogensinde følt, at du har fået en for let skriveopgave af din lærer?  

o Ja  

o Nej  

o Hvis ja: Hvad gjorde det for din lyst til at skrive opgaven?  

• Hvad giver dig mest lyst til at skrive i skolen? Hvorfor?  

• Hvad sker der med dine tekster, når du har afleveret til læreren?  

o Feedback   

o De bliver ikke brugt efter feedback  

o De bliver brugt efterfølgende - enten udgives som en avis, novellesamling, læst op i 

klassen, hængt op i klassen o.l.  

• Hvad vil det gøre for din lyst til at skrive tekster i skolen, hvis situationen omkring teksten 

var tydelig? (f.eks. 'du skal skrive en mail til borgmesteren', 'du skal skrive et indlæg til en 

avis om..', 'du skal skrive til elevrådsformanden, hvad du vil have ændret på skolen')  

• Hvad vil det gøre for din lyst til at skrive, hvis dine tekster blev brugt til noget efter aflevering? 

f.eks. læses op i klassen, sende en mail til skolelederen o.l. Altså at andre end din lærer læser 

dine tekster.   

• Hvad vil det gøre for din lyst til at skrive, hvis der blev fokuseret mindre på stavefejl, 

kommafejl o.l.?  

• Hvad vil den bedste skriveundervisning være for dig? Begrund  
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15.5 Bilag 5 – Opgaveformuleringer  
 
15.5.1 Redegørende opgave 
 
Videredigtning af ”Arangutang” 

Romanen slutter meget åbent. Du skal nu lave en videredigtning på historien. Du kan enten lade som 

om, at du er Sigga eller Patrick, der skal væk fra alle de indviklede problemer i den lille landsby. Du 

er klar til at starte et nyt kapitel i dit liv – hvor det skal være ved du bare ikke endnu.  

 

Din første sætning kan f.eks. være:  

- ”Vi nyder den store verden…” 

- ”Tre måneder senere er Sigga…” 

- ”Sommerferien er forbi. Patrick og Sigga er…” 

- ”Gymnasielivet er for alvor gået i gang, men…” 

- ”Patrick er taget hjem til Nordjylland, så nu står jeg på egne ben. Helt alene.” 

 

Du skal skrive minimum 250 ord og den skal afleveres 06/12 under opgaven ”Evalueringsopgave 

”Arangutang”” på Classroom. 
 

15.5.2 Analyserende opgave 
 
Brev til Ditte fra rejsen 

Du skal lade som om, du er Sigga, der er ude at rejse med Patrick. Der er sket en masse ting med 

Sigga og med Ditte og Siggas venskab. Det er dog ikke tydeligt i romanen, hvad der præcis er sket. 

Du skal derfor nu skrive et brev til Ditte fra Sigga.  

Her skal du bruge dine analyser af Siggas personlige rejse til at vurdere, hvordan du tror hende og 

Dittes forhold er nu. Hvad vil du fortælle Ditte? Er Ditte og Sigga stadig veninder? Hvad er der sket 

på rejsen? Bliver Sigga og Patrick i udlandet?  

 

Husk: Når du skriver et brev, skal det stilles op som et brev à Husk ’Kære…’, ”Knus og kram fra…” 

o.l.  
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Du skal skrive minimum 350 ord og aflevere 06/12 under opgaven ”Evalueringsopgave 

”Arangutang”” på Classroom. 

 

15.5.3 Reflekterende opgave 
 

Hvad skete der dén sommer for Sigga? 

Siggas far hævder at have nøglen til hele verden, eller blot Island, men han kan ikke finde 

nøglehullet. Prøv at tænke på den metafor og kæd den sammen med Siggas situation i begyndelsen 

og i slutningen af bogen. 

- Hvad finder Sigga på rejsen?  

 

Find de spor og begivenheder der tilsammen udgør Siggas flugt i slutningen af romanen. 

- Find evt. hjælp i det tidligere arbejde med Siggas udvikling fra før, under og efter rejsen.  

Hvad gør de forskellige ting/oplevelser ved Sigga? Hvorfor er hun nødt til at tage væk?  

 

 

Du skal skrive en tekst på minimum 450 ord, hvor du reflekterer over og besvarer ovenstående 

spørgsmål. Den skal afleveres d. 06/12 under opgaven ”Evalueringsopgave ”Arangutang”” på 

Classroom. 
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