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Skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 

 

Indledning 
Undervisningsministeriet bevilgede gennem en 4-årig periode fra januar 2010 til december 2013 

midler til en række forsøgs- og udviklingsprojekter om skriftlighed i de gymnasiale uddannelser. I 

2010 startede 11 projekter samt et netværks-, analyse og formidlingsprojekt, i 2011 startede 2. 

runde med yderligere 19 projekter samt et tilsvarende netværksprojekt. I 2012 startede 3. og sidste 

runde. Denne rapport er en beskrivelse af erfaringerne som de tegner sig dels fra 3. runde, dels i sin 

helhed på baggrund af samtlige udviklingsprojekter.  

 

Der er ikke indsamlet nogen kvantitative data i dette projekt; rapporten her bygger på projekternes 

egne slutrapporter og på slutinterview foretaget med hvert enkelt projekt. Det afsluttende interview 

er foregået enten telefonisk eller ved et møde med en eller flere projektdeltagere. Samtlige 

interview blev foretaget ud fra en interviewguide med seks spørgsmål vedr. det konkrete 

projektforløb samt uddybende spørgsmål om erfaringerne vedr. seks tværgående temaer, som 

relaterer sig til skolernes konkrete arbejde.  

 

Min fortolkning af såvel slutrapporter som slutinterview bygger naturligvis også på mine øvrige 

samtaler med projekterne, dvs. samtaler med projekterne i opstartsfasen, diskussioner på de tre 

seminarer samt projekternes konkrete produkter. Såvel referater fra seminarerne som skolernes 

produkter kan ses på http://skrivekompetencer.hum.ku.dk/. Her kan man også følge projektets 

forløb, se dagsordner samt referater fra seminarer og slutkonference. Alle citater er taget fra 

skolernes egne slutrapporter, og de ligger i deres fulde omfang på samme hjemmeside. 

Følgeprojektets forløb er beskrevet i bilag 1. 

 

De konklusioner der kan drages på baggrund af projekterne er ikke valide i videnskabelig forstand. 

De enkelte projektgrupper har på forskellige grundlag og med forskellige usikkerhedsmomenter 

konkluderet på eget projekt.  I nogle tilfælde har projekterne inddraget spørgeskemaer eller 

interview i en evaluering af konkret undervisningstiltag, men nødvendigvis på et spinkelt empirisk 

grundlag som ikke kan danne baggrund for forskningsbaserede konklusioner. Da projekterne har 

søgt om - og fået midler til - meget forskellige projekter, har det heller ikke været muligt 

efterfølgende at stille et samlende forskningsspørgsmål vedr. projekterne.  

 

Selvom der her ikke foreligger materiale til et egentligt videnskabeligt studie, er det både væsentligt 

og interessant hvilke erfaringer og vurderinger projekterne har gjort. Projekternes erfaringer udgør 

samlet set et interessant vidnesbyrd om hvordan arbejdet med skriftlighed udvikler sig netop nu i de 

gymnasiale uddannelser. Det er på dette grundlag jeg her opsummerer og søger at perspektivere på 

baggrund af projektforløbet og på baggrund af de konklusioner, projekterne selv drager ved 

slutningen af projektperioden.  

 

Efter en kort gennemgang af baggrunden for disse forsøgsprojekter, beskriver jeg nogle af de 

gennemgående erfaringer og skrivepædagogiske problemstillinger fra samtlige 3 runder. Da et af de 

temaer som har fyldt allermest i skolernes arbejde er stilladsering, har jeg valgt at fokusere på netop 

http://skrivekompetencer.hum.ku.dk/
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dette begreb. Derfor beskriver jeg tre tilgange til stilladsering, som har været gennemgående i 

projekterne, og jeg relaterer dem til aktuelle diskussioner i den skrivepædagogiske forskning.  

 

Formålet med gymnasiereformens øgede fokus på skriftlighed er at øge studenternes 

studieforberedende skrivekompetencer. Derfor slutter rapporten med overvejelser over hvordan 

skrivepædagogiske indsatser i gymnasiet kan støtte eleverne i en transition fra folkeskole til 

videregående uddannelse.  

 

Tak til alle de gymnasielærere der har været med i projekterne og delt deres overvejelser med 

andre! 

 
 
Bente Kristiansen, 

Januar 2014 
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Baggrunden for forsøgs- og udviklingsprojekterne 
I 2009 udarbejdede SDU med professor Ellen Krogh i spidsen en evaluering (Krogh m.fl. 2009) af 

hvordan gymnasiereformens intentioner vedrørende skriftlighed blev indfriet. Evalueringen pegede 

på en række punkter hvor praksis i de gymnasiale uddannelser ikke levede op til forventningerne i 

reformen fra 2005. Først og fremmest blev det påpeget at begrebet skriftlighed var meget diffust 

beskrevet i styredokumenterne, og ministeriet indførte et bilag 4 og et bilag 2 der præciserede hvad 

”studieforberedende skrivekompetencer” indebar for henholdsvis gymnasiet og hf.
1
 

 

Evalueringen foreslog derudover en række indsatser, og de forsøgsudmeldinger der kom fra 

ministeriet fokuserede på disse forslag. De konkrete projekter der er blevet gennemført på skolerne 

afspejler i høj grad at skolerne søger at arbejde med disse anbefalinger – især i de to første runder 

hvor progressionsplaner og tværfaglige problemstillinger fyldte meget. På mange måder kan man 

sige at hvis man vurderer aktiviteterne i de gymnasiale uddannelser alene på baggrund af disse 

udviklingsprojekter, så er anbefalingerne indfriet. Men der kan naturligvis ikke sættes lighedstegn 

mellem de 44 udviklingsprojekter og de gymnasiale uddannelser som helhed.    

 

Et forløb over 3 forsøgsrunder 

Temaerne for de tre forsøgsrunders slutkonferencer afspejler en udvikling der har fundet sted inden 

for forsøgsperioden:  

 

1. Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser - hvordan gør vi? 

2. Skriftlighed og studiekompetencer 

3. De skrivende gymnasieelever - hvad har de brug for? 

 

Den første runde havde 11 projekter. Mange af dem handlede i høj grad om at fortolke hvad 

ministeriet egentlig mente med Ny skriftlighed, og hvad der ligger i bilag 4 og bilag 2 der definerer 

”Studieforberedende skrivekompetencer”. Kort sagt var temaet for projekternes arbejde: Hvordan 

gør vi dette her? Projekterne arbejdede meget med progressionsplaner og opgavetyper. Flere faglige 

foreninger gik ind i arbejdet med at definere hvordan man kan arbejde med skriftlighed i fagene. 

For projektdeltagerne var det flerfaglige samarbejde var en af de store udfordringer. Der blev 

diskuteret forskelle mellem taksonomier i de forskellige fag, der blev diskuteret hvordan begreber 

betyder forskelligt i forskellige fag, og hvordan man kan arbejde med det uden at eleverne bliver 

forvirrede. Der var en del rumlen om de større skriftlige opgaver, og det blev diskuteret hvordan 

man kunne blive enige om fælles kriterier.  

 

Det fremgår af rapporten om 1. runde (Kristiansen, 2011) at projekterne her tog udgangspunkt i 

enten en flerfaglig, en enkeltfaglig eller en procesorienteret målsætning. Og på trods af forskellige 

udgangspunkter arbejdede projekterne i realiteten i høj grad med de samme udfordringer, hvoraf de 

tre mest markante var: 

 

                                                           
1
 Der findes et bilag 4 til hver af de tre-årige gymnasiale uddannelser: stx, hhx og htx, tilpasset de forskellige 

uddannelsers profil og struktur, men de har alle samme overordnede mål og derfor omtales i rapporten under ét. I 
denne rapporten refereres til bilag 4 i til stx-bekendtgørelsen fordi langt hovedparten af projektskolerne er stx-skoler, 
men at rapportens konklusioner er gældende på tværs af uddannelserne. Bilag 4 for stx findes i sin fulde ordlyd som 
bilag i denne rapport. 
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 At etablere fælles ansvar mellem fagene  

 At etablere fælles sprogbrug og fælles forståelse af skriftlighed  

 At eksplicitere og synliggøre krav og forventninger til elevernes skriftlige arbejde 

Diskussionerne i 2. runde fik en lidt anden karakter (Kristiansen, 2013). Dels havde ingen af 

projekterne enkeltfaglige udgangspunkter, dels var diskussionerne om det fælles ansvar blevet mere 

praksisrettede. De relaterede enten til progressionsplaner, til konkrete vejledninger og konkrete 

opgaveformuleringer eller til organisatoriske tiltag. Spørgsmålet om fagenes forskellige diskurser 

blev nu i højere grad omtalt som et vilkår end som en barriere. Og mens mange i 1. runde arbejdede 

med skrivning i enkeltfaglige opgavetyper, fokuserede 2. runde i højere grad på flerfaglige 

opgavetyper. 

 

Det er også karakteristisk for 2. runde at de fleste projekter tog afsæt i de ministerielle krav, dvs. i 

kravet om en progressionsplan samt bilag 4 og for HF’s vedkommende bilag 2 der beskriver krav til 

elevernes studieforberedende skrivekompetencer.   

 

I 2. runde var der dobbelt så mange projekter som i 1. runde, og af praktiske hensyn blev 

seminarerne delt op i et østhold og vesthold. Indholdsmæssigt var der også større spredning i 

projekternes fokus. Mange arbejdede med håndbøger/wikier/progressionsplaner med henblik på at 

konkretisere og eksplicitere kravene til elevernes skrivning og/eller til lærernes undervisning. Andre 

fokuserede på konkrete didaktiske tiltag i undervisningen, bl.a. fokuseret retning, opkvalificering 

af vejledningen, skriveopgaver som en del af den faglige fordybelse m.m. 

 

Endelig havde mange af projekterne også fokus på den udfordring der ligger i at forankre arbejdet 

på skolen: hvordan får vi de andre med? Hvordan bliver skriftlighed et fælles ansvar for samtlige 

lærere, ikke bare for de der i forvejen arbejder skriftligt? Slutkonferencens tema om 

studiekompetencer afspejler at fokus havde flyttet sig. Hvor 1. runde i høj grad fortolkede og 

definerede rammer for skriftlighed, blev fokus i 2. runde mere hvordan man ekspliciterer disse krav 

og forventninger og ruster elevernes studiekompetencer. Projekternes svar var i mange tilfælde 

håndbøger, wikier og hjemmesider med støtte til opgaveskrivning. 

 

I 3. runde er der også arbejdet med hvordan man støtter udviklingen af skrive- og 

studiekompetencer, men det gøres mere bredt: portfolio, anvendelsesaspektet, kreativ skrivning; 

faktisk så bredt at fokus ikke længere er skrivning, men skrivning indgår snarere som et naturligt, 

uundværligt redskab i læreprocesser. Og spørgsmålet om fagenes forskellige diskurser bliver ikke 

længere omtalt som en barriere for samarbejde om skriftlighed – det omtales som et vilkår. Så 

spørgsmålet i 3. runde har ikke så meget været hvad underviserne skal gøre for at få eleverne til at 

skrive, det har mere været hvad eleverne har brug for i alle de skriveprocesser de helt naturligt har 

gang i.  

På baggrund af de interview jeg har foretaget med projekterne i slutningen af deres projekt, har 

mange af deltagerne efter eget udsagn opnået:  

 

 Mere indsigt i andre fags metoder, terminologi, opgavetyper 

 Større bevidsthed om eget fags kriterier 

 Bedre muligheder for (og lyst til) tværfaglige samarbejder 

 Bedre muligheder for at eksplicitere fagets (skriftlige) krav til eleverne 

 Mere brug af skriftlighed som redskab til faglighed 
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I lyset af at udfordringerne i de første projekter netop var det fælles ansvar, den fælles sprogbrug og 

den fælles forståelse af skriftlighed, er der derfor noget der tyder på at det der i starten måske blev 

oplevet som et påtvungent flerfagligt samarbejde faktisk har haft en positiv betydning; ikke bare for 

det flerfaglige samarbejde, men også for den fagfaglige forståelse. 

 

Alt i alt kan man i projekternes slutrapporter se en bevægelse gennem de fire forsøgsår, hvor de 

første projekter forholdt sig meget til rammerne og de ministerielle krav og søgte efter definitioner 

og retningslinjer for arbejdet med skriftlighed, mens de sidste projekter forholder sig mere 

eksperimenterende til det der vel også er den primære hensigt med reformen: at få eleverne til at 

skrive – ikke blot mere og på tværs af fag, men først og fremmest vidensproducerende og som led i 

læreprocesser.  
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Begrebet stilladsering 
I de gymnasiale uddannelsers arbejde med de nye opgavetyper efter gymnasiereformen indgår 

stilladsering som et centralt pædagogisk redskab. Imidlertid dækker begrebet i praksis over meget 

forskellige former for støtte til udformning af opgaver (Kristiansen, 2011). I praksis i 

gymnasieskolen bruges udtrykket faktisk om enhver form for lærerinitieret støtte. En lignende 

tendens til en meget bred anvendelse af begrebet ses også internationalt (Puntambekar and 

Hübscher, 2005).  

 

Når et begreb anvendes så bredt, bliver det svært at forholde sig til. For at kunne analysere og forstå 

betydningen af forskellige stilladseringsstrategier i konkrete indsatser er det derfor nødvendigt med 

en mere præcis definition. En af de tidligste definitioner af begrebet blev udviklet af Wood, Bruner 

og Ross (Wood et al, 1976). Med udgangspunkt i Vygotskys begreb om ”zone of proximal 

development” forstår de stilladsering som en dynamisk og dialogisk proces. De beskriver seks 

forskellige faser i stilladseringen, og det væsentlige her er, at alle faserne indebærer et samspil 

mellem læreren og den lærende hvor læreren hele tiden er opmærksom på hvor i processen den 

lærende er (Wood et al, 1976: 98). 

 

Derfor kan man sige at pædagogiske redskaber som har en generel karakter, fx i form af faste 

statiske skabeloner egentlig ikke kan karakteriseres som stilladsering. En væsentlig pointe ved 

stilladsering er nemlig den aktive dialog med den lærende, sådan at den konkrete pædagogiske 

støtte sætter ind med præcis den støtte som den lærende kan bruge der i processen hvor han eller 

hun er: 

 

Tools that are permanent and unchanging, in which the theory of the tutee is not 

updated based on the interactions, lack two all-important aspects of scaffolding: on 

going diagnosis and calibrated support (Putambekar and Hübscher, 2005: 8). 

 

Selvom denne forståelse af hvad stilladsering er, lægger op til en mere individuelt differentieret 

undervisning end det i praksis vil være muligt at realisere i de gymnasiale uddannelser, er det 

relevant at diskutere stilladseringspraksisser i forhold til denne forståelse af begrebet stilladsering. 

 

Forskellige stilladseringspraksisser 
Der praktiseres mange forskellige former for støtte eller i stilladsering af elevernes skriftlige arbejde 

i de gymnasiale uddannelser. En måde at kategorisere de forskellige former for stilladseringer er at 

se på hvor i skrive- eller arbejdsprocessen stilladseringen sættes ind. I forsøgsprojekterne er 

repræsenteret tre forskellige udgangspunkter for at stilladsere skrive- og  studiekompetencer: 

 

o At stilladsere undersøgelsesprocesser/ akademiske processer: Her har fx 

Favrskov Gymnasium arbejdet med at skabe transfer mellem fagene i 

studieretningen ved at have fokus på akademiske sproghandlinger og taxonomier.   

 

o At stilladsere tekster/ skabeloner: Her repræsenterer et projekt fra Odense 

Tekniske Gymnasium et blandt mange projekter (også fra de andre 

forsøgsrunder) der har udarbejdet skabeloner for forskellige opgavegenrer. 
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Rødkilde Gymnasium repræsenterer et blandt flere gymnasier der også bruger 

teksten som udgangspunkt for en stilladsering, men her med fokus på hvordan 

generelle eller overfaglige skrivekompetencer stilladseres. 

 

o At stilladsere skriveprocesser: Flere projekter har haft fokus på selve det at 

skrive – ikke i en specifik opgavegenre, men simpelthen at skrive som led i andre 

aktiviteter eller bare for at udtrykke sig. Bl.a. har Roskilde Gymnasium arbejdet 

med kreativ skrivning. Et projekt på Odense Tekniske Gymnasium har ud fra et 

anvendelsesperspektiv fået eleverne til at skrive som led i arbejdet med et fiktivt 

firma, og Herning hf og VUC har arbejdet med portfolio-skrivning. 

 

At stilladsere akademiske arbejdsprocesser 
Favrskov Gymnasium har valgt at fokusere på hvordan man skaber transfer mellem fagene. De 

mener at transfer mellem fagene er helt centralt i de flerfaglige opgaver, ikke mindst i AT, men at 

transfer ikke opstår af sig selv. Faktisk oplever de fleste elever først meget sent i stx-forløbet at de 

kan overføre viden og metoder fra et fag til et andet, selvom det faktisk kræves allerede i 

forbindelse med AT og SRO, påpeges det i projektet. 

 

I forsøgsarbejdet har Favrskov Gymnasium fokuseret på at:  

 

”…eksplicitere nøglebegreber og taksonomi i de forskellige fag - ud fra tanken om, at 

vi for at skabe en faglig transfer for det første bliver nødt til at tale samme sprog, og 

at vi for det andet bliver nødt til at tydeliggøre måden vi arbejder på i de forskellige 

fag, så eleverne har mulighed for at reflektere over måden at arbejde på.” 

 

Konkret har de bl.a. arbejdet med de verber, man bruger i fagene: analysere, beregne, redegøre, 

referere, konkludere, diskutere etc. Faglærerne i studieretningen startede med at opregne de verber 

der bruges i faget, altså de handlinger som foretages i faget når der produceres viden. Eleverne har 

siden arbejdet med at kategorisere verberne: hvilke bruges i hvilke fag? Og hvor er de placeret i 

forhold til hinanden på et taksonomisk niveau? Verberne blev hængt op i klassen, og det blev 

jævnligt diskuteret om de hang rigtigt – og hvordan de samme verber kunne have forskellige 

betydninger i de forskellige fag. Lærernes vurdering er at dette har øget elevernes bevidsthed om 

hvad de GØR i fagene. 

 

Projektet konkluderer at arbejdet med den faglige transfer har været gavnligt for AT-opgaverne, 

fordi eleverne har fået et bedre indblik i, hvad de enkelte fag kan og ikke kan. Men selvom mange 

elever på denne måde får øjnene op for samspillet mellem fagene, er det dog langt fra alle elever der 

kan reflektere over det - det kræver et vist abstraktionsniveau. 
 

At stilladsere tekster 
En af de mest udbredte måder at stilladsere på i forsøgsprojekterne er tekst-skabeloner, dvs. 

genretypiske skabeloner der angiver hvordan opgaver skal skrives og som eleverne kan skrive inden 

for. Disse er delvist inspireret af den genrepædagogiske tilgang, hvis primære formål er at 

bevidstgøre eleverne om vigtige og karakteristiske træk ved specifikke (opgave)genrer. 
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Stilladseringerne kan fx bestå i ”ledesætninger”, dvs. startsætninger som typisk kan indlede 

bestemte afsnit i en opgave, fx indledning, analyseafsnit, konklusion etc. Stilladseringen kan også 

bestå i at specifikke dele af en bestemt genre bliver trænet forud for at eleverne skal skrive hele 

opgaven. Andre skabeloner giver meget eksakte instruktioner for indholdet i opgavens forskellige 

afsnit.  

 

Mange af projekterne har gennem alle runderne har oprettet sådanne elektroniske guider eller 

skabeloner til de forskellige opgaver som eleverne skal skrive i løbet af deres gymnasiale 

uddannelse. Disse guider/håndbøger/portaler/wikier tager udgangspunkt i de krav som ligger i 

bekendtgørelserne og/eller lærernes tolkning af opgavegenrerne. Der ligger typisk forklaringer, 

eksempler eller skabeloner for opgaverne. Stilladseringen tager altså udgangspunkt i specifikke 

tekst-krav. Man kan se eksempler på disse guider eller skabeloner på mange skolers hjemmesider, 

bl.a. Fredericia Gymnasiums Skrivemetro og Svendborg Gymnasiums Skriveportal. 

 

Et af forsøgsprojekterne på Odense Tekniske Gymnasium har som en del af sit forsøgsarbejde 

udarbejdet hjemmesiden sprutten.otg.dk. Her samles en række aktiviteter og øvelser udviklet i 

forbindelse med andre elementer i skriftlighedsprojektet. Hjemmesiden henvender sig primært til 

eleverne og giver forklaringer og eksempler på forskellige opgavetyper.  

 

Omdrejningspunktet for gruppens samlede forsøgsprojekt har været faget studieområdet – altså 

”overfaglige kompetencer”, og som gruppen gør opmærksom på, har der på det gymnasiale område 

været en bevægelse fra et meget enkeltfagligt fokus før gymnasiereformen til et fokus på 

overfaglige kompetencer gældende for alle fag efter reformen. Gruppen vurderer at dette 

overfaglige fokus har givet det problem at de enkelte fags faglighed risikerede at drukne i en diffus 

overfaglighed. Hvad gruppen her forsøger, er at bruge skriftligheden som brobygning mellem 

særfaglighed og overfaglighed.  

 

At stilladsere skriveprocesser 
Andre projekter stilladserer i forhold til selve skriveprocessen. Det ligger fx i en del skolers arbejde 

med omlagt skriftlighed, hvor der er der netop er fokus på hvordan elevernes skriveprocesser kan 

støttes. I nogle tilfælde er der fokus på eksamensgenrerne, i andre tilfælde er der fokus på det at 

skrive for at udtrykke sig enten kreativt eller som refleksion over egen læreproces.  

 

Som eksempel kan nævnes at Roskilde Gymnasium har haft skrivedage med mange forskellige 

typer af skrivning, både kreative og fagligt formidlende. Først og fremmest har de lagt vægt på 

skrivelyst, så eleverne har kunnet vælge hvilken form for skrivning de havde mest lyst til: noveller, 

digte, journalistik etc. Det har også været essentielt at de var på skolen sammen med lærerne og fik 

hjælp og feedback undervejs i skriveprocessen.  

 

Rødkilde Gymnasium har i lighed med en del andre gymnasier arbejdet med omlagt skriftlighed. På 

Rødkilde er der fælles skrivemoduler med skrivedage hvor der er fokus på tekst-opbygning, 

indledning, tekstsammenhænge etc. Her er fokus altså også på skriveprocessen, men i særlig grad 

på udviklingen af generelle tekstkompetencer – eller overfaglige skrive- og studiekompetencer.  

 

Herning HF og VUC repræsenterer med deres portfolio arbejde en tredje måde at arbejde med 

skriveprocesser på. Målet var at gøre kursisternes arbejde med skrivning mere fokuseret ved at få 

dem til at registrere og evaluere i forskellige former for portfolio. De har arbejdet med fysiske 
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portfolioer, med elektroniske portfolioer, og med forskellige udtryksformer: både billedmæssige 

udtryk og verbalsproglige. Det centrale har været at få kursisterne til at bruge skrivning og andre 

former for udtryk som middel til at dokumentere og reflektere.  

 

Disse tre skoler repræsenterer tre meget forskellige måder at arbejde på; det fælles er at der lægges 

vægt på processen med at skrive og udtrykke sig, og støtten, stilladseringen, er i forhold til denne 

proces.   
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Stilladsering og studiekompetencer 
Jeg har her givet eksempler på tre forskellige stilladseringstyper. Den ene tog udgangspunkt i de 

akademiske arbejdsprocesser i de forskellige fag, den anden tog udgangspunkt i hvordan 

bestemte tekstgenrer (eksamensgenrer) skal skrives, og den tredje tog udgangspunkt i 

skriveprocesser.  

 

Den mest udbredte form for stilladsering er den type stilladseringer der tager udgangspunkt i 

tekstgenrer eller opgavegenre. Fælles for dem er at de bygger på en forståelse af hvordan en 

opgavebesvarelse skal se ud. De ekspliciterer en række kriterier som anses for relevante for en 

vellykket besvarelse. Derved ekspliciteres en række kriterier som tidligere har været implicitte og 

for mange eleverne sikkert usynlige (og måske uforståelige). Så denne eksplicitering af kriterier 

tjener ifølge projekternes udsagn to væsentlige formål: 

 

- de giver eleverne tryghed i forhold til hvilken type tekst de skal skrive og hvad de skal gøre 

for at opfylde skolens forventninger 

- de giver lærerne eksplicitte kriterier at forholde sig til, både i forhold til egen undervisning 

og vurderingskriterier og i forhold til kollegerne og de øvrige fag.  

Det er uden tvivl en vigtig proces at lærerne ekspliciterer krav til forskellige opgavetyper. Ikke blot 

fordi eleverne har et rimeligt krav på at få forklaret hvad forventningerne er, men også fordi 

ekspliciteringen af kravene inden for fagene, hjælper til en afklaring af hvordan fagene er 

forskellige, og derved bliver det også lettere at forholde til hvordan flere fags krav kan tilgodeses i 

de flerfaglige opgaver. Det flerfaglige samarbejde bliver derfor lettere. 

 

Ved at eksplicitere hvilke krav man stiller til det skriftlige udtryk i faget, tvinges man ind i 

overvejelser om fagets kerne. Den måde man udtrykker sig på i et fag, hænger uløseligt sammen 

med den måde faget validerer viden på. Man udtrykker sig anderledes når man fortolker en novelle 

end når man forklarer et fysikforsøg. Så når man skal forklare eleverne hvorfor man skal udtrykke 

sig på bestemte måder inden for et fag, kommer man ind at røre ved fagets kerne og ved fagets 

metoder. Fagligheden i de enkelte fag bliver derfor mere tydelig. 

 

Stilladsering forstået som skabeloner/opskrift kan altså tjene det formål at eksplicitere faglige krav 

til gavn for eleverne og til gavn for samarbejdet på tværs af fagene. Samtidig kan det dog diskuteres 

i hvor høj grad skabeloner kan betragtes som stilladsering. Hvis skabelonerne ikke indgår i en 

dialogisk proces hvor eleven støttes i sin tilegnelse af grundideen i skabelonen, er der næppe tale 

om stilladsering i ordets oprindelige betydning. Så i det omfang skabelonerne blot ligger på en 

hjemmeside som et tilbud, eleverne kan benytte, kan det pædagogiske udbytte måske diskuteres.  

 

Langt de fleste tekst- eller opgaveskabeloner i gymnasierne benyttes imidlertid også i en 

pædagogisk sammenhæng. Dels bliver de inddraget i forbindelse med introduktion til en opgave, 

hvor de bruges til at fastholde hvad det var læreren forklarede om kravene til en opgave.  Dels 

arbejder mange skoler med ”omlagt skriftlighed”, lektiecafé eller skriveværksteder hvor eleverne 

netop får mulighed for at indgå i en dialogisk proces og hvor læreren kan yde støtte netop der hvor 

eleven har brug for det. Så hvor opgave/tekst-skabeloner set isoleret som guidelines på en 

hjemmeside, ikke kan sige at være stilladsering som her defineret, kan de inddraget i forskellige 

former for dialogiske processer, bidrage til en stilladsering. 
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Af projekternes slutrapporter fra især 2. runde (Kristiansen, 2013) fremgår det dog, at der er et 

grundlæggende dilemma ved brugen af disse tekst/genrebaserede skabeloner i forhold til støtte og 

begrænsning: Skabeloner støtter svage elever – og de begrænser stærke elever. Skabeloner 

bevidstgør lærerne – og de begrænser lærerne. Skabeloner italesætter forventninger – og de fastlåser 

forventninger/genrer. 

 

Derudover er der nogle indbyggede problemer ved tekstskabeloner: 

 

o Skabeloner skærper fokus på tekstens form og udtryk - i modsætning til det der egentlig er 

målet med mange af de flerfaglige opgaver: at anvende faglige akademiske metoder til at 

validere viden. Dvs. det at efterligne en genre prioriteres over de faglige metodiske 

kompetencer. 

 

o Forklaringerne til skabeloner/vejledningerne kan være mere eller mindre forståelige for 

eleverne. Det er meget vanskeligt at skrive forklaringer på genrespecifikke krav, så de tager 

afsæt i elevernes forståelseshorisont – oftest er forklaringerne meget præget af 

bekendtgørelsestekst eller lærebogsforklaringer, og de får nemt en tautologisk karakter. 

Teknisk set er de forklaringer, men hvis forklaringerne indeholder de samme abstrakte 

danskfaglige udtryk som anvendes i skabelonen, er de næppe ikke nogen større 

erkendelsesmæssig hjælp i forhold til at knække ”den akademiske kode”. Man kan overveje 

om opgaveskabelonerne først og fremmest er en støtte til elever der har en vis fornemmelse 

af hvordan opgaven skal bygges op, men mangler sikkerhed. For disse elever kan 

skabelonen sikkert fungere som retningsgiver. Hvorimod elever der grundlæggende er 

usikre på opgavegenren, nok har brug for mere støtte til at knække den akademiske kode. 

 

o Skabelonerne tager naturligt nok udgangspunkt i en gymnasial rettepraksis mere end en 

aktuel faglig diskurs inden for videnskabsfaget. Derfor vil nogle elever opleve at 

skabelonerne ikke bare indeholder nødvendige forenklinger, men faktisk også egentlige 

”misforståelser” i forhold til hvad de vil møde på videregående uddannelser.  

Hvor tekstskabelonerne er en stilladseringsform der kan indebære en risiko for et overfladisk fokus 

på form og en forglemmelse af fagenes arbejdsformer, repræsenterer Favrskovs fokus på hvad 

fagene GØR måske en stilladsering der giver øger elevernes bevidsthed om akademiske 

arbejdsprocesser. Men Favrskovs erfaring tyder dog også på at det ikke var alle elever som nåede et 

abstraktionsniveau der gjorde transfer mellem fagene mulig. 
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Skrivepædagogisk forskning 
I gymnasiet arbejdes der i praksis pluralistisk og på baggrund af mange forskellige forståelser af 

hvad skrivning er og hvordan skrivekompetencer bedst udvikles. Denne pluralitet er ganske givet 

med til at give eleverne mange muligheder og mange indgange til at blive bedre skribenter – de 

færreste skrivepædagogiske forskere vil påstå at der kun en måde at udvikle skrivekompetencer på. 

 

Den internationale forskning inden for skrivning er i hovedtræk præget af tre forskellige teoretiske 

udgangspunkter: et psykologisk hvor skrivning primært anskues som en individuel og kognitiv 

proces, et sociokulturelt hvor skrivning primært anskues som en social praksis og endelig et 

lingvistisk hvor skrivning primært anskues som en sproglig kompetence (Beard et al, 2009).  

 

De dele af skriveforskningen som arbejder specifikt med akademisk skrivning er vokset frem i 

tilknytning til problemstillinger i forbindelse med et øget optag på de videregående uddannelser 

(Ganobcsik-Williams, 2006, Russel m.fl. 2009) og fokus har derfor været på at hvordan man 

hurtigst og bedst sikrer at elever og studerende lærer at beherske akademiske genrer. Det 

forskningsmæssige udgangspunkt har i høj grad været analyser af akademiske tekster med henblik 

på at identificere tekstkarakteristika.   

 

Lea og Street (2004) peger på at de forskellige teoretiske tilgange er overlappende og gensidigt 

inspirerende, men at de også kan pege i retning af forskellige pædagogiske praksisser: en 

færdigheds-orienteret hvor skrivefærdigheder ses som kognitive og individuelle færdigheder, en 

sociokulturel der anskuer akademisk skrivning som et spørgsmål om socialisering til akademiske 

diskurser. Og endelig udspringer den tredje tilgang, ”Academic Literacies”, som Lea og Street selv 

repræsenterer, fra lingvistikken men med en socio-kulturel forståelse.  

 

Det specifikke ved Academic Literacies er fokus på skriver-identitet og betydningen af 

institutionelle forhold, bl.a. den udviklings- og transformationsproces som de videregående 

uddannelser er i (Ganobcsik-Williams, 2006: 4). Desuden lægger Academic Literacies vægt på 

mangfoldigheden af sociale, kulturelle og lingvistiske kompetencer i forbindelse med akademisk 

skrivning (Street, 2009). 

 

I gymnasiereformen forstås skrivning både som et produkt og som en proces – man skal både kunne 

udtrykke sig og man skal kunne bruge skrivning som et middel at lære. Ideen om at man ”skriver 

for at lære” som den norske skriveforsker Olga Dysthe udtrykker det (Dysthe, 2001) bygger på en 

forståelse af at sproget kan ses som et medierende redskab mellem individets kognition og den 

sociokulturelle kontekst.  

 

Det er dog værd at bemærke at selvom de fleste former for skrivning giver læring, så giver 

forskning ikke belæg for at enhver form for skrivning har læringsmæssig effekt. Oates  har i sin 

artikel Beyond Communication (2000) en gennemgang af hovedpunkterne i forskningsfeltet 

”Writing to Learn”. Her slås det fast at: 

 

At the most basic level, what the data and existing theories suggest are that not all 

writing assignments facilitate learning and, that among those assignment that do 

facilitate learning, different assignments facilitate different types of learning:” (Oates, 

2000: 19). 
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Det er altså også væsentligt HVAD eleverne sættes til at skrive. Oates referer til en skelnen mellem 

knowledge telling og knowledge transforming, som Bereiter og Scardamalia har foreslået helt 

tilbage i 1987. Oates’s pointen er at hvis man gengiver/reproducerer kendt viden når man skriver, 

sker der sådan set ikke nogen læring. Derimod hvis man bliver bearbejder/transformerer viden i 

skriveprocessen, sker der læring. Nogle skriftlige opgaver kan lægge op til begge skriveformer – 

både den reproducerende og den bearbejdende, og her vil det så være op til eleven hvilken 

skrivestrategi og dermed læring der finder sted.  

 

Andre skriveopgaver vil forudsætte at eleven relaterer velkendt viden til ny viden, måske etablere 

sammenhænge til oplysninger, måske genkende strukturer i nye felter, måske blive udfordret i 

hidtidig forståelse af sammenhænge eller strukturer. Altså bearbejde viden – knowledge 

transforming.  

 

En opgave kan godt lægge op til  knowledge transforming, men hvis eleven vælger at følge en 

tekststruktur som en kammerat (eller en lærer) har lagt ud, vil processen ligge tættere på knowledge 

telling end på knowledge transforming, mener Oates: 

 

”The student who simply copies a fellow student’s outline or uses a commercially 

prepared outline is engaged in only knowledge telling while the student who struggles 

to create his or her own structure and connections is engaged in knowledge 

transformation”(Oates, 2000: 21).  

  

Oates skriver derudover at nogle skriftlige opgaver kan lægge op til at den studerende skriver - og 

dermed lærer at tænke - som man gør indenfor i det professionelle felt som uddannelsen lægger op 

til. Han bruger selv jura som eksempel. Her kan man sige skriveopgaven (skriveordren) er en 

stilladsering af arbejds- og tænkemåder der er relevante i specifikke sammenhænge. Denne idé om 

at skrivning kan bruges til at facilitere bestemte tænkemåder er også relevant i gymnasial 

sammenhæng – den kræver dog eksplicitering af hvilke tænkemåder der er relevante og 

karakteristiske for fagene.  

 

Det var i øvrigt præcis denne idé om at lade de faglige arbejds- og tænkemåder danne afsæt for 

skriveopgaver som var en af de væsentligste pointer i det oplæg Sally Mitchell fra Queen Mary, 

London University, holdt ved slutkonferencen for 2. runde. (Se mere om projektet thinkingwriting 

på http://www.thinkingwriting.qmul.ac.uk/). 

 

Skriveprocesser kan altså forstås som en del af den faglige lære- og erkendelsesproces, og 

kompetencen til at skrive akademiske tekster er ikke blot en sproglig kompetence, men en 

kombination af sproglige kompetencer og kompetencer til akademisk refleksion og argumentation 

inden for specifikke faglige discipliner. Dermed er der en snæver sammenhæng mellem 

vidensproduktion og tekstproduktion – og til den pædagogiske pointe som Ellen Krogh peger på: at 

den største ændring med gymnasiereformen er at skrivning nu er en del af læreprocessen og ikke 

længere har som sit primære formål at dokumentere at læring har fundet sted (Krogh, 2010). Det at 

skrive er således en studiekompetence.  

 

 

 

http://www.thinkingwriting.qmul.ac.uk/
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Skriftlighed og studiekompetencer 

Der er udbredt enighed om at et af midlerne til udvikling af studiekompetencer er øget fokus på 

skriftlighed. Det fremhæves ikke bare i dansk sammenhæng (Krogh m.fl. 2009; Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2011), men også i europæisk sammenhæng peges på (Donahue og Castelló, 

2012), at hvis intentionerne i Bologna-aftalen fra 1999 om European Higher Education Area der 

lægger vægt på de studerendes aktive læring og tilegnelse af komplekse kompetencer, skal indfries, 

må skriftlighed være en af vejene. Men hvad er den mere præcise sammenhæng mellem skriftlighed 

og studiekompetence?  

I gymnasiereformen forstås skriftlighed som nævnt netop også som et middel til udvikling af 

kompetencer, og ikke blot som formidling af viden inden for specifikke genrer: 

 

”I forhold til skriftligheden er der sket et perspektivskifte så det skriftlige arbejde i 

gymnasiet har et dobbelt formål. Dels er der et produktfokus: Skriftlige produkter er 

et mål i sig selv – både i de enkelte fag og i flerfaglige samspil. Dels er der et fokus på 

processen, idet der fokuseres på skriftlighed som et middel til at udvikle elevens 

kompetencer.” ( Evalueringsinstituttets rapport ”Studiekompetencer - Pejlemærker 

efter 2. gennemløb af gymnasiereformen” p. 66)  

 

Denne dobbelthed betyder at skriftlige kompetencer ikke blot handler om at udtrykke sig i givne 

genrer, men også handler om at udvikle viden, om at ræsonnere. Gymnasiereformen stadfæster på 

den måde en sammenhæng mellem skrivekompetencer og kompetencer til at tage akademisk 

uddannelse. Denne sammenhæng lægger de interviewede studieledere og studievejledere i 

evalueringsrapporten også vægt på:   

 

”Det er i forbindelse med skriftlighed at studiestarterne viser om de har knækket den 

akademiske kode. Skriftlighed opleves derfor nogle steder, især på LVU’erne og 

tydeligst på RUC, som en væsentlig indikator for generel studiekompetence” (ibid p. 

67). 

 

Når målet med den øgede skriftlighedsindsats er bedre studiekompetencer, og hvis skriftlighed 

egentlig er en indikator for generel studiekompetence, hvilke konsekvenser har det så for hvilke 

typer af stilladseringer der er brug for i gymnasiet?  
 
Studieforberedende studiekompetencer defineres i bilag 4 (og bilag 2 for hf’s vedkommende) 

således: 
 

”Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og 

relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig 

fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: 

o genrebevidsthed 

o sproglig korrekthed 

o disposition 

o argumentation 

o anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. 
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o præsentation 

o relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. 

De studieforberedende skrivekompetencer skal anvendes i blandt andet studieretningsprojektet”. 

(Den fulde ordlyd ses i bilag 3 i denne rapport). 

 

Spørgsmålet er om der med denne definition ikke lægges mere vægt på tekstlige træk, altså på 

skrivning som produkt, end på skrivning som middel til udvikling af viden. Bortset fra kravet om 

relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste, er der faktisk tale om krav der gælder alle 

ikke-fiktive tekster, og dermed lægges der mere op til at stilladsere med tekstskabeloner end at 

stilladsere i forhold til skriveprocesser eller akademiske processer.  

 

Skriveproblemer på de videregående uddannelser 
Med det store fokus på at gøre studenterne studieparate, er det relevant at se på hvilke problemer de 

videregående uddannelser oplever vedrørende skriftlighed. I en artikel i en britisk antologi 

gennemgår Hardy og Clughen (2012) en række empiriske undersøgelser af skriftlighedsproblemer i 

studiestarten, og de har desuden deres egen empiriske undersøgelse på to humanistiske institutter på 

et engelsk universitet med interview af undervisere og studerende.  

 

De væsentligste problemer med de studerendes skrivning er ifølge Hardy og Clughen dels at de har 

svært ved at bruge referencer, dels at de har svært ved at finde deres egen akademiske ”stemme”, 

dvs. de imiterer (plagierer) udtryk og formuleringer fra deres underviser og fra de tekster de læser, 

uden tilstrækkelig dyb forståelse af indholdet, bliver de studerendes tekster nemt ubehjælpsomme. 

De nævner også at de studerende ofte har problemer med at læse og forstå akademiske tekster. 

Hardy og Clughen mener at en af årsagerne til netop disse problemer ligger i skiftet fra 

reproduktion af viden til produktion af viden:  

 

”These problems often occur due to students’ epistemological beliefs about learning, 

as they often enter with reproductive conceptions of learning which are not 

compatible with study in higher education (Kember, 2001). In terms of their writing, 

these epistemological beliefs extend to their readiness to work with and contest the 

authoritative knowledge presented in texts (Lea and Street, 1998). (Hardy and 

Clughen, 2012:27)  

 

Også andre undersøgelser af studiestarteres problemer på videregående uddannelser peger på at 

studiestarternes primære problem er at finde en ”akademisk stemme”. Sofia Ask (2007) har 

analyseret tekster skrevet af studerende i studiestarten og undersøgt på hvilke måder de ikke lever 

op til akademiske tekstnormer. Hun peger på tre hovedproblemer:  

 

 Mangelfuld kildehåndtering 

 Teksterne bliver for personlige 

 Afskrift/plagiering 

Disse problemer er alle symptomer på at skribenten ikke har erkendt sig selv som en skribent der 

upersonligt fremstiller viden på baggrund af forskellige kilder. De kan derfor tolkes som 

vanskeligheder med at finde egen rolle som skribent i en akademisk kontekst. Og det er sådan set 
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ikke så mærkeligt al den stund den studerende jo netop er i en transition fra skole til videregående 

uddannelse. 

 

Problemstillingen omkring udvikling af skriveridentitet i en akademisk sammenhæng er beskrevet 

af Ivanic Roz allerede tilbage i 1998. Hendes pointe er at akademiske skrivekompetencer ikke kan 

defineres entydigt, der er flere måder at udtrykke sig på – også i en akademisk sammenhæng – og at 

den studerendes opgaveskrivning er en social handling, hvor den studerende bringer sine egen 

baggrund og erfaringer i spil i forhold til den institutionelle kontekst (Roz, 1998).  

 

Derfor kan det at tilegne sig en akademisk stemme også anskues som en længerevarende proces. 

Kamler og Thomson (2006) har skrevet en bog om skrivepædagogik i forhold til forskerstuderende. 

Bogen handler i høj grad om hvordan man støtter de studerende i at udvikle akademisk identitet og 

stemme gennem arbejdet med deres tekster. De peger på at skrivning er både er et identitetsarbejde 

og en social praksis, og at skrivekompetencer skal derfor udvikles på ny i hver ny kontekst.   

 

Man kan lidt firkantet sige at kernen i at studere og skrive akademisk er at tilegne sig en identitet 

som en skribent der producerer viden på baggrund af forskellige kilder. Og det er en vanskelig 

proces at gå fra at være en skoleelev der reproducerer viden til at forstå sig selv som en skribent der 

dokumenterer og argumenterer for en vidensproduktion. Men det er faktisk det identitetsarbejde 

som forventes i de videregående uddannelser.  

 

Det er derfor interessant at den danske gymnasiereform på flere måder lægger op til dette 

vidensproducerende sigte. I Evalueringsinstituttet evaluering af studiekompetencer efter 2. 

gennemløb af gymnasiereformen lægges der også vægt på kompetencer der indgår i det at 

producere viden, bl.a. kompetencerne til at kunne vurdere en faglig problemstilling fra flere vinkler 

(p. 64).  

  

Konklusion 
Der findes mange bud på skrivepædagogisk praksis med udgangspunkt i hvordan man lærer at 

mestre forskellige genrer – her har såvel de færdighedsorienterede som de sociokulturelle 

skrivepædagogiske tilgange meget at byde på. Og mange af de forsøgs- og udviklingsprojekter som 

har kørt i disse fire år har været inspireret af dem. De skrivepædagogiske tilgange som lægger vægt 

på skrivekompetencer som bredere erkendelsesmæssige kompetencer, som kritisk-analytisk 

refleksion og med en bredere forståelse af ”literacies” end blot skriftlige verbalsproglige udtryk - er 

ikke så vel repræsenteret i den gymnasiale praksis. Det hænger formentlig sammen med at der 

generelt inden for skrivepædagogisk praksis er færre erfaringer på dette felt.  

 

Man kan argumentere for at der er en risiko ved en meget tekst- og genreorienteret tilgang til 

udvikling af skrivekompetencer, nemlig at man undervurderer og underprioriterer hvordan 

skriftligheden kan bruges som erkendelsesredskab i en studiemæssig sammenhæng. Man risikerer at 

fokusere for meget på form og udtryk og underprioritere den udvikling af studiemæssige 

kompetencer der ligger i skrive sig frem til erkendelser.  

 

De nye spørgsmål der melder sig i forhold til skrivepædagogik i de gymnasiale uddannelser kunne 

derfor være hvilke skrivepædagogiske praksisser der i særlig grad støtter eleverne i at knække den 

akademiske kode. Hvilke stilladseringer bygger op til videregående studier? - Der er mange 

forskellige akademiske genrer i de videregående uddannelser, og derfor er behovet – set i forhold til 
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studiekompetence til videregående uddannelser – måske først og fremmest at studenterne udvikler 

en forståelse af hvordan man kan bruge skrivning som redskab i erkendelse og vidensproduktion. 

Samt at det primære ved akademisk skrivning er at dokumentere og at argumentere. Hvordan man 

mere præcist gør det, afhænger dels af hvordan de specifikke akademiske discipliner validerer 

viden, dels af de herskende konventioner inden for disciplinerne – derfor må det være ved starten på 

de konkrete videregående uddannelser at det skal læres. For de gymnasiale uddannelser er målet for 

studieforberedende skrivekompetencer snarere at udvikle kompetencerne til at knække den 

akademiske kode, hvilket langt hen ad vejen vil sige at agere vidensproducerende.  

 

Derfor kunne det næste spørgsmål for skrivedidaktikken i de gymnasiale uddannelser være hvordan 

man i en gymnasiepædagogisk praksis specifikt understøtter at eleverne forholder sig 

vidensproducerende og ikke vidensreproducerende. Med gymnasiereformens pointe om at 

skriftlighed ikke blot handler om formidlingsprodukter, men også om at bruge skrivning i 

erkendelsesprocesser, ligger det spørgsmål snublende nær som det næste i rækken.  

 

Spørgsmålet om hvordan man knækker den akademiske kode hænger i høj grad sammenhæng 

elevernes forudsætninger og hvordan man kobler mellem eleverne og den akademiske forståelse. 

Derfor et det også et spørgsmål om hvordan man kan skabe større social mobilitet i 

uddannelsessystemet. 
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Bilag 1: Følgeprojektets forløb 
I forbindelse med projektet er afholdt seminarer for de deltagende udviklingsprojekter, ét pr. halvår 

samt den afsluttende konference. Desuden er der afholdt møder med de enkelte projekter, og 

netværksprojektets website er løbende opdateret med projekternes produkter, oplæg og referater fra 

seminarer, nye links etc. Som netværksbestyrer har jeg præsenteret oplæg ved konferencer, kurser 

og seminarer samt deltaget i møder i ministeriet, bl.a. med projektbestyrere for andre 

udviklingsprojekter på det gymnasiale område.  

 

Startseminar ultimo februar/primo marts. Formålet med startseminaret var at dels at dele viden 

om indhold i projekterne, dels at konkretisere de enkelte projekter yderligere. Til det formål 

udformede projektgrupperne nogle plancher med stikord vedr. projektets formål, aktiviteter, 

tidsplan, organisering, evaluering og formidling. På denne fælles baggrund præsenterede 

projekterne sig for hinanden og fik samtidig mulighed for erfaringsdeling vedr. konkrete 

problemstillinger. Projektgrupperne mulighed for at konkretisere eget projekt yderligere på 

baggrund af dagens input og diskussioner, bl.a. udfyldte samtlige projekter en kort standardiseret 

projektbeskrivelse til offentliggørelse på projektets hjemmeside. Desuden var der korte oplæg, dels 

om faglige og pædagogiske pointer som tidligere runder har peget, dels om erfaringer med at være 

deltager i et forsøgs- og udviklingsprojekt. 

 

Skolebesøg. Alle projekter er blevet besøgt mindst én gang. Første besøg var med henblik på at 

diskutere projektets design: konkretisering af formål, sammenhæng mellem formål og aktiviteter, 

muligheder og at evaluere etc.  Desuden kobling til evt. andre projekter med relaterede 

problemstillinger.  

På projektets hjemmeside blev etableret et lukket forum, beregnet for uformelle diskussioner 

projekterne indbyrdes. Det er dog stort set ikke blevet benyttet. Dels var der nogle tekniske 

startproblemer, dels var der nok aldrig det store behov for – eller tid til – et sådant forum. 

 

Midtvejsseminarerne blev afholdt primo november. Formålet var dels at blive inspireret af 

hinanden (videndele), dels at arbejde med det der er fælles for projekterne for på den måde at 

justere og kvalificere projekternes videre arbejde. Projekterne havde forberedt en planche 

hjemmefra med svar på centrale spørgsmål vedr. projektets design. Der var 5 min. til præsentation 

og 3 min. til forståelsesspørgsmål for hvert projekt. Præsentationerne blev givet tre ad gangen, 

efterfulgt af 10 min. summepause hvor deltagerne diskuterede hvordan de præsenterede projekter 

belyste en række fælles pædagogiske og organisatoriske spørgsmål. Om eftermiddagen meldte 

deltagerne sig ind i workshops om bl.a. det tværfaglige samarbejde om skrivning, erfaringer vedr. 

skrivning som faglig fordybelse, formativ evaluering, enkeltfaglige opgavetyper og om kreative 

skriveformer i forhold til udvikling af elevernes studiekompetencer. Korte referater fra seminarerne 

er lagt på hjemmesiden. 

 

Implementeringsseminaret blev holdt i marts. Formålet var at projekterne dels spidsformulerede  

deres konklusioner, dels overvejede mulige evalueringsmåde og mulige formidlingsstrategier. På 

baggrund af formiddagens arbejde med at formulere de væsentligste erfaringer fra projektet, 

dannedes en række workshops på tværs af projekterne. Konklusionerne fra workshopperne blev 

diskuteret i plenum. Endelig blev ideer vedr. slutkonferencen i efteråret drøftet. Korte referater fra 

seminarerne er lagt på hjemmesiden. 

 

Slutinterview. En deltager fra hvert projekt blev interviewet ved slutningen af forløbet. Nogle blev 

interviewet i forbindelse med skolebesøg, andre i en telefonsamtale. Interviewene fulgte samme 
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skabelon med seks spørgsmål vedr. selve projektet og seks spørgsmål vedr. nogle temaer der ofte 

har været diskuteret i forbindelse med ny skriftlighed. Se bilag 3.  

 

Slutkonferencen blev holdt i november på Mulernes Legatskole i Odense. Dagen startede med et 

oplæg fra professor og prorektor Hanne Leth Andersen om hvorfor gymnasieelever skal skrive. 

Dernæst præsenterede samtlige projekter deres erfaringer i en form for bazar hvor deltagerne kunne 

gå rundt fra ”stand” til ”stand”, se materialer, stille spørgsmål, diskutere etc. Eftermiddagen bød på 

to runder af workshops. Seks forskellige projekter udbød en workshop hvor de gav deltagerne 

mulighed for at arbejde med problemstillinger i relation til deres projekt. Dagen blev rundet af med 

en humoristisk opsang, bl.a. om ikke at glemme skrivelysten, leveret af lystskribent og journalist 

Henrik Palle fra dagbladet Politiken. 
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Bilag 2: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – stx, 
juni 2013 

1. Mål 

Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle 
centrale enkelt- og flerfaglige emner. 

Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og 
relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig 
fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: 

– genrebevidsthed  
– sproglig korrekthed 
– disposition 
– argumentation 
– anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. 
– præsentation 
– relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. 

De studieforberedende skrivekompetencer skal anvendes i blandt andet 
studieretningsprojektet. 

2. Gennemførelse 

2.1. Skolens leder sikrer, at der i forlængelse af det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk 
i 1.g, jf. bilag 15, gennem hele uddannelsesforløbet er progression og sammenhæng i 
udviklingen af den enkelte elevs studieforberedende skrivekompetencer. Skolens leder 
beslutter, hvordan det systematiske arbejde med at opnå målene tilrettelægges. 

2.2. Som led i opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer skal hver 
elev: 

– i løbet af 1. eller 2.g henholdsvis 1. kursusklasse (studenterkursus) individuelt besvare en 
opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag 
– i løbet af 2.g henholdsvis 1. kursusklasse (studenterkursus) individuelt besvare en 
opgave i en flerfaglig problemstilling fra to eller tre af elevens studieretningsfag 
– i løbet af uddannelsesforløbet arbejde skriftligt med flerfaglige problemstillinger i almen 
studieforberedelse. 

Skolens leder beslutter, hvilke øvrige enkelt- og flerfaglige opgaver der har særligt fokus på 
opnåelse af målene. Skolens leder beslutter, hvordan elevernes øvrige skriftlige arbejde 
indgår i den samlede kompetenceopbygning. 

2.3. Skolens leder beslutter for alle større skriftlige opgaver ud over studieretningsprojektet, 
jf. bilag 7, proceduren for valg af fag eller fagligt samspil, valg af fagligt område og 
udarbejdelse af opgaveformulering. Lederen kan for de i pkt. 2.2., 1. og 2. pind, nævnte 
opgaver opstille begrænsninger for elevernes valg, hvis det sker af hensyn til den i pkt. 2.1. 
nævnte progression og sammenhæng eller af andre pædagogiske hensyn. 

2.4. Skolen stiller vejledningsressourcer m.v. til rådighed for den enkelte elev/elevgruppe. 

3. Evaluering 

3.1. Ved evalueringen af de i pkt. 2.2. nævnte opgaver indgår både en vurdering af 
besvarelsens faglige kvaliteter og mangler og af, i hvilket omfang eleven behersker de 
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studieforberedende skrivekompetencer angivet i pkt. 1. Evalueringen skal anvendes 
fremadrettet med henblik på en løbende progression i elevernes beherskelse af 
skrivekompetencerne. Evalueringen gennemføres med anvendelse af evalueringsformerne 
anført i § 102. 

3.2. Skolens leder beslutter, om der skal gives karakter for den enkelte opgavebesvarelse. 
Skolens leder beslutter, hvordan evalueringen af den enkelte skriftlige opgave indgår ved 
fastlæggelsen af standpunktskarakterer. 
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BILAG 3- Spørgeguide 
 

Ved projektets afslutning 
 

 
 
 

De konkrete aktiviteter 

Målsætning for hver enkelt aktivitet 

Evt. forhindringer/ problemer undervejs 

Evt. opnåede resultater (fx produkter, læringsmæssigt, organisatorisk) 

Dokumentation? 

Evt. evalueringer 
 

Dokumentation? 

Evt. konklusion/anbefaling/ nye spørgsmål fra projektet 

 
 
 
 
 

Fokuspunkter: projekternes erfaringer med: 
 
 
 
 

Tværfagligt samarbejde: terminologi og målsætning 

Fagsamarbejde om progression 

Enkeltfaglige opgavetyper og genrer 

Delkompetencer i skriveprocessen 

Formativ evaluering/feedback/ 
 

vejlederrolle 

Skrivning som faglig fordybelse 
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