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Forord 

Egentlig er det synd, at netop forordet, der er den allerførste tekst, du som læser ser, er det allersidste, der 

som regel bliver skrevet. Dette er forfattet lige før aflevering til trykkeriet, hvor jeg efter mange, mange 

timers, måneders og års arbejde er træt oven på den mentale maraton, det er at skrive en ph.d.-afhandling. 

Men de, der har løbet en maraton, eller alle andre, der nok har set dem, der kommer i mål, ved også, 

at ud over trætheden er der også en glæde, der er så stor, så man næsten ikke kan holde op med at løbe 

igen. Sådan har jeg det også, mens jeg skriver dette forord. 

Glæden over, at det mål, jeg satte mig for længe, længe siden, endelig er nået. Glæden over, at det 

arbejde og de mange løsrevne stumper, der til tider kunne synes helt umulige at få nogen som helst skik på, 

alligevel i den sidste ende blev puslet sammen til et helstøbt projekt, der nu er forsøgt gengivet i denne 

afhandling.  

Sådant et arbejde er ikke gennemført af mig alene, for mennesker arbejder ikke alene, og tekster 

udvikler sig ikke frit svævende i den blå luft, i hvert fald ikke sådan, som jeg forstår dem. Så selvom jeg 

alene må tage ansvaret for de ord, fortolkninger og meninger, der står i denne afhandling, så er hele 

arbejdet kommet til veje takket være en hel masse andre mennesker også. 

Først og fremmest vil jeg takke min hovedvejleder Professor Vibeke Hetmar for vejledning, sparring og 

her til sidst en kritisk spørgen ind til detaljer, ordvalg og synspunkter, der endnu ikke tålte en bredere 

offentlighed. Det har affødt diskussioner, jeg ikke ville have været foruden, og det har skærpet mine ord og 

gjort afhandlingen bedre. Som vejleder er du skarp, skrap og ligefrem, og det har fået mig til at gøre mig 

umage! 

Igennem mit forløb har jeg haft forskellige bivejledere, bl.a. grundet sygdom, men også fordi mit 

projekt har bredt sig over mange, forskellige teorier. Jeg vil derfor gerne takke Professor Kjeld Lars Berge, 

lektor Bodil Hedebo og lektor Anna-Vera Meidell Sigsgaard for sparring og vejledning på forskellige 

områder, dog især indenfor den systemisk, funktionelle lingvistik, som man vist aldrig bliver færdig med. 

Lektor Helle Nordentoft Jakobsen har givet mig vejledning i den sidste skrivefase, og åbnede mine øjne for, 

at min egen tekst også havde både situationskontekst og formål. I will send a special thank to Professor 

Marjorie Siegel, who accepted me as a Visiting Scholar at Teachers College, Columbia University, and gave 

me the possibility to live and study in New York City for three month. Being there completely changed my 

perspective on my project, thanks to my discussion with you and other students, I met, and taught me 

about our privileged situation as ph.d.-students here in Denmark. During my stay I also got in touch with 



Associate Professor Betina Zolkower, who also works with SFL, and who’s work has been inspiring for me 

and still is. Thank you to both of you. 

Undervejs i mit arbejde har jeg deltaget i flere faglige netværk, som har været gode fora at diskutere i 

eller søge råd og vejledning hos. Det drejer sig om Nordisk SFL-forening, hvis venlige medlemmer altid er 

parate til at svare på spørgsmål fra novicer, noget, jeg stadig betragter mig selv som, når det kommer til 

SFL. Also thank you to Literacy Research Association, and especially to our study group ’Doctoral Students’. 

It is wonderful to share thoughts and problems with all of you. Selvom jeg kun har mødtes fysisk med 

gruppen to gange, har snakke på internettet via Facebook og i vores Google Docs-forum været en støtte. 

Her på IUP har diskussioner i sparringsgruppen ved Tomas Højgaard været givende og udfordrende, og 

Tomas har desuden skabt et forum, hvor der også var plads til hygge en gang i mellem.  

Selvom vi har været flyttet rundt nogle gange i den tid, jeg har siddet her på DPU, så vil jeg alligevel 

sige, at det samlede fagdidaktiske miljø, der pt. orienterer sig omkring øverste etage i bygning B, har dannet 

en vidende og diskussionslysten baggrund for mit arbejde. Diskussioner og samtaler i frokostpausen eller 

ved kopimaskinen har somme tider lige givet det ord, der skulle til for at komme videre. 

Andre ph.d.-stipendiater har her i den sidste fase været gode, faste støtter som frokostpartnere, 

samtalepartnere eller som den, der kunne lægge øren til beklagelser over en afhandling, der aldrig ville 

tage en ende. Anders Vestergaard Thomsen, Jesper Bremholm, Lene Teglhus Kauffmann og Tingting Liu. 

Tak for snak, hygge, gåture, grin og gråd. 

Også min nuværende arbejdsplads, UC Sjælland, skal have en særlig tak for støtte gennem hele mit 

arbejde i med- og, ikke mindst, i modgang. Johnny Lauritsen, der bakkede mit ønske om en ph.d. op, samt 

kolleger på læreruddannelsen i først Holbæk, nu Roskilde og Vordingborg, der løbende har interesseret sig 

for mit projekt: tak for det. Særlig tak til lederne på Læreruddannelsen i Roskilde for ekstra støtte her til 

sidst: Finn Sørensen og Jørgen Christiansen. 

Alle mine kilder i afhandlingen er anonyme, så her vil og kan jeg ikke nævne nogle navne. Men jeg 

takker alle lærere og elever på både erhvervsskoler og folkeskoler, der har været venlige at lukke mig ind i 

jeres klasser, dele jeres omfattende praksisviden med mig og ladet mig eksperimentere med jeres eller 

jeres elevers læring. I ved alle hver især, hvem I er, og min tak til jer er stor. Uden jer ville der ikke være 

noget projekt!  

Jeg vil særligt takke min gode kollega og ven Bodil Kampp for vejledning, støtte og opbakning fra start 

til slut. Uden dig er jeg slet ikke sikker på, jeg havde turdet begynde på det her og slet ikke holdt fast, da det 

blev rigtig hårdt. Jeg håber, vi også fremover skal ses og diskutere spændende faglige problemstillinger. 



Til sidst vil jeg sige tak til min familie, den nærmeste og den ’store’. I har måttet høre på mine glæder 

og sorger, I har måttet tage det ekstra arbejde, når jeg var på kontoret i weekender og ferier, og I har været 

der hele tiden. Mine piger, Sara, Emma og Johanne, der er blevet store, mens jeg har arbejdet på denne 

’lillesøster’. I var med mig i NYC, hvor mit projekt også blev jeres projekt, og I har givet en hånd med ved 

transskriberinger, renskrivninger og rettelser, når vi har siddet alle fire på mit kontor. I den forbindelse også 

tak til min svigersøn Dan for oversættelse af resumé. Min bonussøn Marc, der har svinget støvsugeren, når 

jeg skrev. Tak for det. Min mand, Lars Bretlau, har jeg diskuteret dele af mit projekt med, andre gange har 
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Resumé 

Denne afhandling handler om literacyundervisning i grundskolen, men med et særligt fokus på 

undervisning, der kan forberede grundskoleelever på tekster fra erhvervsuddannelserne. Studiet 

er affødt af, at der har været et markant frafald på de erhvervsfaglige uddannelser i Danmark 

gennem flere år og baserer sig dertil på forskningsbaserede antagelser om, at literacykompetencer 

hos elever, der forlader grundskolen, har indflydelse på, hvordan de efterfølgende klarer sig på 

ungdomsuddannelserne. I mit studie har jeg lagt denne antagelse til grund for arbejdet, vel 

vidende at der er mange andre årsager til frafald også. 

Studiet er gennemført på baggrund af følgende problemformulering: 

HVILKE TEKSTER OG GENRER FINDES PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE, OG HVORDAN KAN MAN GIVE ELEVER I 

GRUNDSKOLEN ET ØGET KENDSKAB TIL OG FORSTÅELSE FOR DISSE? 

 

For at svare på denne problemformulering har jeg arbejdet ud fra følgende forskningsspørgsmål: 

1. Hvilke genremæssige, tekstuelle og lingvistiske træk konstituerer tekster og genrer fra 

erhvervsuddannelserne, og hvordan kan man udvikle og gennemføre analyser af disse træk? 

2. Hvilke didaktiske potentialer og udfordringer vil der være i at planlægge og gennemføre 

undervisning i grundskolen, der særligt fokuserer på tekster og genrer fra 

erhvervsuddannelserne med udgangspunkt i analyserne fra spørgsmål 1?  

Efter de afsluttede analyser i forbindelse med spørgsmål 1, kan spørgsmål 2 suppleres med 

følgende underspørgsmål: 

 Hvordan forestiller eleverne sig udvalgte teksters situationskontekst, og hvilken viden 

og erfaringer kan de trække på? 

 Hvordan arbejder eleverne med at fremstille deres egen tekst, og hvilken rolle spiller 

etableringen af en som-om-situation og brug af en modeltekst for dette arbejde? 

 Hvordan kan elevernes færdige tekster karakteriseres i forhold til modelteksten? 

 Hvilke forhold spiller en rolle for udviklingen af situationskontekstuel parathed? 

 

Projektet falder naturligt i to dele, hvor den ene del udgør et eksplorativt og deskriptivt studie af 

tekster fra erhvervsuddannelserne, mens den anden del udgøres af et undersøgende pilotstudie, 

inspireret af interventionsstudier og ’design based research’.  

I den eksplorative og deskriptive del af studiet undersøges tekster fra erhvervsuddannelserne mht. 

genretræk, modalitet og lingvistiske forhold med særligt fokus på anvendelsen af processer og 

begreber. Undersøgelsen af de lingvistiske karakteristika, teksterne har, er funderet i Hallidays 



viii 
 

lingvistik, systemisk funktionel lingvistik, SFL, og denne teori danner også udgangspunkt for 

analyserne af genre og multimodalitet. Her har hhv. Martin og Rose samt Kress og van Leeuwen 

udviklet analyseredskaber, som jeg har bearbejdet og benyttet. 

Genreopdelingen har jeg foretaget med udgangspunkt i en retorisk genreopfattelse, som jeg dels 

har baseret på Martin og Roses forståelse af genrer, som den kommer til udtryk i deres definition 

af genrebegrebet, men sammenholdt med et fokus på netop genrens retoriske forhold. Disse kan, 

med min optik, forstås indenfor begrebet ’situationskontekst’ forstået som field, tenor, mode og 

tekstens formål. Disse begreber er også hentet fra teorien bag Hallidays SFL. Ud over genrens 

retoriske forhold har også de leksikogrammatiske træk spillet en rolle. 

Den leksikogrammatiske analyse har udelukkende fokuseret på en analyse af processer og 

begreber. Procesanalysen er funderet på dansk SFL’s traditionelle opdeling, mens analysen af 

begreber er funderet på et analyseredskab, jeg har udviklet på baggrund af Martin og Roses 

tilsvarende model for begrebsanalyse. Hvor de opererer med en central adskillelse mellem 

konkrete og abstrakte begreber, er min centrale adskillelse snarere mellem hverdagsagtige og 

specialiserede begreber. Min opdeling baserer sig på et domænebegreb udviklet på baggrund af 

Hetmars begreb kulturformer, Gees begreb Diskurs (med stort D) og Barton og Hamiltons begreb 

’domains’. På den baggrund definerer jeg tre centrale domæner, der spiller en væsentlig rolle for 

tekstarbejdet i skolen, nemlig det specialiserede domæne, hverdagsdomænet og skoledomænet, 

også kaldet det skolske domæne. Denne måde at skelne begreber på har bidraget til at 

genreopdele teksterne. 

På den baggrund definerer jeg tre makrogenrer, der dominerer i de undervisningssituationer, jeg 

har observeret, og som jeg benævner undervisningsregulerende tekster, lærerproducerede 

undervisningstekster og specialiserede tekster. Især de sidste har haft mit fokus i denne afhandling, 

hvor de betragtes som tekster, der især repræsenterer det specialiserede domæne. 

Ud over de skriftlige genrer fandt jeg også flere mundtlige genrer, hvis opdeling også funderes på 

teksternes retoriske forhold. Disse er den traditionelle skolekommunikationsform IRE, 

lærermonologer samt lærerrecounten og elevrecounten. 

Modalitetsanalysen er funderet på en model af Kress og van Leeuwen, som hviler på de samme 

antagelser om betydningsskaben, som Hallidays SFL hviler på, og jeg har udvalgt relevante dele af 

deres model på samme måde, som Martin og Rose bruger den. Her fokuserer jeg især på 

saliensforhold, hvor jeg viser, at mange teksters brug af billeder, illustrationer eller logoer 

understreger tekstens lingvistiske betydningsskabelse og dermed støtter læseren i dennes arbejde 

med teksten. 

Jeg har fundet, at de specialiserede tekster domineres af specialiserede, men især konkrete 

begreber, og at lærerens recounts fungerer som en medierende genre mellem disse stærkt 



ix 
 

specialiserede tekster og elevernes hverdagsprægede tekster, hvis vokabular stort set 

udelukkende består af især konkrete begreber, mange fra hverdagsdomænet. 

Anden del af mit studie har fokuseret på, hvordan man kan introducere elever i grundskolen for 

eksempler på tekster fra erhvervsuddannelserne, her især de meget skolefremmede 

specialiserede tekster. Da jeg har valgt at lade tekster spille en central rolle for literacybegrebet, 

tilrettelagde jeg et pilotprojekt, hvor flere specialiserede tekster blev introduceret for 

grundskoleeleverne mhp. at undersøge, om de på baggrund af en forestilling om teksternes 

situationskontekst kunne forstå disse domænerelevant og dernæst, om de efterfølgende kunne 

producere en tilsvarende tekst til et andet domæne. Eleverne blev præsenteret for teksternes 

domæne via videoer, samtaler og billeder og blev dernæst sat i en som-om-situation, hvor de 

skulle forestille sig, de repræsenterede Arbejdstilsynet og skulle fremstille et APV-skema. At 

etablere en som-om-situation hviler på Gees mush fake-begreb og Hanghøjs spildefinition. På den 

baggrund skulle eleverne lære at fremstille en specialiseret tekst. 

Pilotprojektets mål var at undersøge, om og på hvilken baggrund elever kan udvikle en parathed til 

at forestille sig teksters situationskontekster, noget, jeg omtaler som situationskontekstuel 

parathed, og som jeg antager, er en vigtig kompetence at have, når man skal læse og producere 

tekster i alle domæner. Dertil et mål om at undersøge, om eleverne, med udgangspunkt i dette og 

med støtte fra en modeltekst kunne fremstille deres eget APV-skema. 

Mine undersøgelser viser, at eleverne kan diskutere sig frem til passende forestillinger om 

teksternes situationskontekst på baggrund af den undervisning, der lagde op til deres arbejde, 

anden undervisning i andre fag, kendskab til forældres arbejdsplads samt hverdagserfaringer. 

Eleverne formåede til gengæld kun i mindre omfang at trække disse forestillinger med sig, når de 

skulle producere en domænespecifik tekst selv, i hvert fald eksplicit. Eleverne ekspliciterede kun 

sjældent, at de huskede deres indledende diskussioner om situationskonteksten, men hvilede i 

langt højere grad på den modeltekst, de havde fået udleveret. Etableringen af som-om-situationen 

så ud til at støtte især elevernes leksikogrammatiske valg. 

De elevfremstillede tekster er dernæst blevet analyseret på samme måde som teksterne fra 

erhvervsuddannelserne, og mine analyser viser, at eleverne på baggrund af samtaler og 

diskussioner om en forestillet situationskontekst og den udleverede modeltekst, har fremstillet en 

specialiseret tekst, der i høj grad ligner andre tilsvarende, specialiserede tekster mht. 

leksikogrammatik. Her ses, at eleverne har en lidt mere abstrakt begrebsbrug men i øvrigt 

anvender et specialiseret sprog. Generisk og visuelt var skemaerne meget forskellige, men især 

nogle grupper viste, at de både implicit og eksplicit forstod at tillægge de forskellige dele af 

teksten forskellige saliens. 
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Dette kunne pege på, at modeltekster spiller en væsentlig rolle, når de bliver brugt, og derfor skal 

vælges med omhu, samt at det er nødvendigt i undervisningen at tydeliggøre, at tekster skrives ind 

i en situationskontekstuel sammenhæng, og at man som skriver skal have denne for øje, når man 

skriver, idet viden om denne kan støtte udviklingen af velegnede tekster. Noget, der vil være 

brugbart både i skolens domæne og i specialiserede domæner. 
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Abstract 

This thesis is concerned with literacy instruction in ‘Folkeskolen’ (lower secondary) but focuses 

primarily on literacy instruction, aimed at preparing lower secondary students on texts from 

vocational education. The study was originally caused by the increasing drop-out rates in 

vocational education programmes in Denmark and is based on the research based assumption 

that the way students manage their youth education programmes is influenced by the literacy 

competencies they achieve in basic school education. This assumption underlies my study, 

although I know there are several other reasons for high drop-out rates as well. 

The study is conducted on the basis of the following problem statement: 

WHICH TEXTS AND GENRES CAN BE FOUND IN THE VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMMES AND HOW CAN BASIC SCHOOL 

STUDENTS BE INTRODUCED TO THESE TEXTS? 

The problem statement has been followed by these research questions: 

1. Which genre-, textual- and linguistic features constitute texts and genres from the 

vocational area and how is it possible to develop an analytic model in order to analyze 

these? 

2. On this background I want to investigate which didactical potentials and challenges there 

will be when planning and accomplishing teaching in lower secondary school focusing on 

texts and genres from the vocational area?  

After finishing the analyses in question 1, question 2 has been supplied with the following 

questions: 

 How do students imagine the textual situation context and domain, and what 

knowledge and experience do they draw on? 

 How do students work when writing their own texts and what role will the use of a 

model text and the establishment of a to-be situation have? 

 How can I characterise the students texts compared to the model text? 

 Which elements play a part in the development of ‘context of situation-readiness’ for 

the students? 

This project falls into two parts; the first part is an exploratory and descriptive study of literacy in 

vocational education programmes, whereas the second part consists of an investigative pilot study 

inspired by intervention research and design based research. 

In the explorative and descriptive part of the study, texts from the chosen vocational training 

areas are analysed according to genre, modality and linguistics focusing on processes and entities. 

The linguistic analysis is based on Halliday’s Systemic Functional Linguistics, SFL, and this theory is 

also the basis for the analysis of genre and modality.  
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My genre categorising has taken a rhetorical starting point which is partly based on Martin and 

Rose's definition of genre from their genre concept, and also partly on genre understood in The 

New Genre Studies. The rhetorical circumstances are seen in the concept ‘context of situation’, 

understood as the purpose of the text, field, tenor and mode. These terms are also from Halliday's 

theories on SFL. As well as genre, the leksikogrammar of the texts has also been analysed. 

The analysis of the leksikogrammar has focused entirely on the analysis of processes and entities. 

The analysis of processes is founded on the Danish categories, while the analysis of entities is 

founded on an analytic tool I have invented based on a similar tool by Martin and Rose. They have 

a starting point in separating concrete from abstract, whilst my pivotal separation is between 

specialised and everyday entities. My separation is developed on the basis of Hetmar's concept 

‘kulturformer’, Gee's Discourse concept (with a capital D) and Barton and Hamilton's concept of 

domains. On this basis I define three pivotal domains that play an important role for working with 

texts in school. They are called "The specialized domain", "The everyday domain" and "The in-

school domain". This way of categorising entities has contributed to the categorising of genres. 

In the light of these developments I define three macrogenres dominating those literacy events I 

have been investigating, which I call ‘Texts related to teaching’, ‘Texts produced by the teacher’ 

and ‘Specialised texts’. The last one has been my focus in this thesis, where they are considered as 

texts representing the specialised domain. 

I also found several oral genres which I categorised by their rhetorical circumstances and named as 

the traditional ‘IRE’, ‘Teacher monologues’, ‘Teacher recount’ and ‘Student recount’. 

I have found that specialised texts are dominated by specialised but concrete terms. I also found 

that the ‘Teacher recount’ functions as mediating between these heavily specialized texts and the 

students texts using everyday language, especially using concrete terms from the everyday 

domain. 

The second part of my study has focused on introducing such texts for students in lower secondary 

education; here I focused on the so-called specialized texts. Since texts play an important role for 

literacy, I conducted a pilot study where several specialised texts were introduced for students in 

grade 8. I did this in order to study whether they could imagine these texts 'context of situation' 

and with this in mind could produce similar texts for another domain. The students were 

presented with / introduced to the domains through videos, classroom talks and photos. After 

this, they were put into a to-be-situation where they had to imagine themselves as working 

environment representatives and told to produce a workplace risk assessment scheme. The idea 

of establishing a to-be-situation is based on Gee's mush-fake-term and Hanghøj's definition of 

games. 
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The aim was to investigate whether students can develop a readiness to imagine the context of 

situation of texts they don’t know; a concept I refer to as ‘context of situation-readiness’, which I 

assume is an important competence to have when consuming and producing texts in all domains. I 

also wanted to investigate whether students on this background and with the use of a model text 

could produce their own scheme. 

My study has shown that students are able to discuss, and on that basis imagine, appropriate 

ideas of the context of situation using the knowledge gained from the teaching they had, the 

teaching from other subjects, their knowledge of their parents' jobs and their everyday 

experiences. To a limited degree, they could use this knowledge when they produced a domain 

specific text on their own. They seldom explicitly referred to their introductory discussions about 

the context of situation, but made heavy use of the model text they had been working with. The 

establishment of a to-be-situation seemed especially to support the students’ choice of 

leksikogrammar. 

The student-produced texts were analyzed in the same way as the texts from the specialized 

domain, and my analysis shows that students are able to produce specialized texts on that 

background, and their texts are nearly similar to the model text when it comes to leksikogrammar. 

I found the use of an abstract language a little higher in the students’ texts. When it comes to the 

generic and visual features the students’ schemes were very different, but some groups showed 

implicitly and explicitly that they could apply different degrees of salience to the text blocks 

This suggests that model texts play an important role and must be chosen carefully, and that it is 

necessary to make clear that texts are written to a certain context of situation if students are 

supposed to focus on this when writing texts. This is useful both in the school domain as well as in 

specialized domains. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

Baggrunden for nærværende afhandling er et ph.d.-projekt udbudt af Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole (Nu IUP, Aarhus Universitet) i samarbejde med University College Sjælland og 

Det Humanistiske Forskningsråd med det formål at undersøge literacyformer, der forekommer i 

erhvervsuddannelserne, og efterfølgende afprøve en grundskoleundervisning, der tager sigte på at 

forberede eleverne på disse literacies1. 

Bag dette ønske ligger bl.a., at erhvervsuddannelserne (EUD) har et ganske stort frafald2, og at det 

kan antages, at dette frafald kan mindskes, hvis eleverne allerede fra grundskolen er forberedt på 

undervisning, tekster og literacyformer, der findes på EUD. I hvert fald peger en række 

undersøgelser og rapporter på, at blandt andet elevernes faglige og sociale kompetencer fra 

folkeskolen har indflydelse på fastholdelse og frafald, og at også elevernes kompetencer indenfor 

literacy er af betydning (Koudahl, 2005; Regeringsoplæg, 2005a, 2005b)3 4. Desuden viser også 

Pisa-Longitudinal (Andersen, 2005), at der er en direkte sammenhæng mellem elevernes 

læsescore i PISA og deres chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og dette bekræftes 

af PIAAC 2014, der viser, at elever, der scorede dårligt i PISA 2000, også har lavere 

uddannelsesfrekvens og større risiko for at ende uden uddannelse. Et nyere forskningsprojekt 

afviser til dels dette og viser, at mange elever med ringe score i PISA trods alt alligevel 

gennemfører en ungdomsuddannelse, og at læsekompetencer langt fra er den eneste eller 

væsentligste faktor for gennemførelse eller frafald (Allerup, Klewe, & Torre, 2013; Hetmar, 2013; 

Rosdahl, 2014).  

Samtidig er dette projekt også blevet til på baggrund af, at mange nationale såvel som 

internationale instanser og forskere peger på, at samfundet er nødt til at redefinere, hvilke 

kompetencer vi forventer, unge skal have, for at kunne begå sig i fremtidens samfund 

(Bundsgaard, 2006; Hetmar, 2008b, 2010; Højgaard, Bundsgaard, Sølberg, & Elmose, 2010; 

                                                      
1
 Jeg vil i teoriafsnittet indkredse og indsnævre min undersøgelse i forhold til begrebet literacy. 

2
 Der findes en del rapporter omhandlende statistikker over frafaldet, hvori det bl.a. diskuteres, hvad frafald overhovedet er, og 

hvordan der registreres. Alligevel er frafaldstallene temmeligt usikre, idet opgørelsesmetoder og forståelsen af begrebet frafald 

udføres og tolkes forskelligt fra region til region og fra skole til skole (f.eks. Koudahl, 2005). Tal på op til 50 % ses også refereret 

(HFI, 2005). 

3
 Ifølge Koudahl diskuterer de nævnte rapporter ikke alle på valid vis de egentlige årsager i forhold til faglige kompetencer, ligesom 

de heller ikke alle på validt grundlag er i stand til at dokumentere deres anbefalinger jf. (Koudahl, 2004). 

4
 Dette er dog langt fra det eneste forhold, heller ikke nødvendigvis det afgørende forhold, for erhvervsuddannelsernes store 

frafaldsprocenter, der bl.a. begrundes i personlige problemer, manglende praktikpladser, fejlvalg osv. (Koudahl, 2005: Se 

publikationen på nettet). 
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Librarians, 2007; PISA, 2014; Siegel & Fernandez, 2000). Indenfor undervisningssektoren tænkes 

der nu i kompetencer på flere uddannelsesniveauer, og også de sammenlignende, internationale 

undersøgelser som f.eks. PISA har udgangspunkt i en kompetencetænkning. En undersøgelse af, 

hvilke kompetencer, grundskolen skal give eleverne, så de er klar til at påbegynde en 

erhvervsuddannelse, lægger sig derfor indenfor denne kompetencediskurs, således også dette 

udbudte ph.d.-projekt, der havde særligt fokus på literacykompetencer. Nogle forskere med 

anderledes perspektiver ser i denne udvikling en risiko for, at andre vigtige og mere komplekse og 

alment dannende mål udgrænses (Se f.eks. Nichols & Berliner, 2007; Street & Lefstein, 2007). I 

dette projekt fokuseres på at udvikle en forståelse for tekster og tekst i kontekst som en del af det 

at have literacykompetencer. 

 Erhvervsuddannelserne og literacy 1.1.1

Ud over nærværende afhandling findes der kun ganske lidt forskning/udviklingsarbejde indenfor 

literacy på erhvervsuddannelserne her i Danmark, og jeg vil her kommentere de få nationale og 

nyere, centrale internationale arbejder og analyser/afrapporteringer. Rapporten ”Læsbare 

Læremidler” (Kabel, Gissel, & Carlsen, 2009) undersøger og analyserer fire forskellige læremidler 

fra fire forskellige erhvervsuddannelsesindgange, hvoraf de tre er sammenfaldende med de 

indgange, jeg har observeret. Rapportens formål er at afdække læremidlers læsbarhed på 

baggrund af genre og sprogbrug. Rapportens analyser er mere omfattende end mine og der ses på 

forhold som genre, fagudtryk, nominalgrupper og nominaliseringer, passivkonstruktioner, syntaks- 

og sætningskoblinger, multimodalitet, positionering af læseren samt læremidlernes 

opgavesamlinger. Forfatterne kan konkludere, at læremidlerne er svært læsbare og indeholder 

mange fagudtryk, der næppe kan undværes, og at læreren har en stor planlægningsopgave for sig, 

når disse læremidler tages i brug i undervisningen. 

I forhold til min undersøgelse, der er et snit ind i et beskedent udvalg af erhvervsuddannelser, en 

nødvendig afgrænsning, antallet af erhvervsuddannelser taget i betragtning, fanger Kabel m.fl. en 

række relevante ting. Men deres opdeling af begreber, hentet fra Edling (Edling, 2006), overser 

også, at en lang række af de fagbegreber, der introduceres i denne type tekster, faktisk er 

konkrete og domænespecifikke og derfor kan læres i den konkrete virkelighed, eleverne befinder 

sig i, når de er i praktik/skolepraktik. For mig at se er det en væsentlig pointe ved teksternes leksis. 

Min måde at kategorisere og definere begreber på vil derfor kunne medvirke til, at man må 

anlægge et andet syn på teksternes sværhedsgrad og læsbarhed, idet konkrete nominaler er af en 

anden beskaffenhed, når det kommer til forståelse af teksten.  

Udenfor landets grænser findes studier af literacy i erhvervsuddannelsessektoren, men også disse 

er få. I Australien har Wicket og McGuirk, på baggrund af en opfattelse af, at literacykompetencer 

er basis for læring og opbygning af social kapital, og at literacy bedst læres i forbindelse med det, 
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de omtaler som autentiske situationer, noget der netop findes i erhvervsuddannelsesområdet, 

vist, hvordan kulturel kapital opbygges via undervisning indenfor netop forskellige sociale 

domæner (Wicket & McGuirk, 2007). Selvom jeg ikke benytter mig af begrebet autentisk i denne 

forbindelse, idet jeg mener, alle aktiviteter i skolen for så vidt er autentiske, og derfor har benyttet 

mig af et domænebegreb, falder studiet indenfor samme genstandsfelt og teoriramme som mit. 

Wignall har gennemført et studie, der viser, at udviklingen af literacykompetencer ikke kun 

handler om træning af elever med lave læse/skrivekompetencer, men at det udvikler 

læringskompetencer i det hele taget (Wignall, 2004). Studier af literacy i erhvervene er f.eks. 

gennemført af Karlsson, der viser, at literacy også her er kompleks (Karlsson, 2006, 2009), og Dias 

m.fl., der viser, hvordan literacies på arbejdspladser er væsensforskellige fra literacies i skolen 

(Dias, Freedman, Medway, & Paré, 1999). Elevers selvopfattelse i forhold til deres 

literacykompetencer har været undersøgt af Darvin, der viser, at samfundets meget snævre 

literacyopfattelser påvirker både elever og lærere på erhvervsuddannelserne, og studiet anbefaler, 

at man revurderer opfattelsen af, hvad der er teoretiske hhv. håndværksfaglige uddannelser 

(Darvin, 2004). 

Et andet forhold, der også omhandler elevernes egen opfattelse af literacy, påpeges i en række 

undersøgelser, der viser, at lærerne, ikke blot på EUD, men også på andre ungdomsuddannelser, i 

stigende grad oplever, at teksterne5 i uddannelsesforløbet er fremmede for eleverne. På samme 

måde oplever eleverne en usynliggørelse af undervisningens mål og, som et paradoks i forhold 

hertil, øgede krav om, at de selv, ud fra en bevidsthed om egne læreprocesser, skal kunne 

sammensætte deres eget læringslandskab (EVA, 2004; Hedeboe, 2002; Juul, 2006). Nogle lærere 

mener, uddannelserne er blevet akademiserede6, og det betyder, at det er blevet vanskeligere at 

gennemføre et uddannelsesforløb for netop den gruppe af elever, EUD henvender sig til (Cort, 

2008; Juul, 2006). Min antagelse er derfor, at elevernes utilstrækkelige literacyfaglige 

kompetencer er en blandt mange årsager til frafaldet på EUD, og sammenfattende kan man pege 

på, at det er nødvendigt at fokusere på literacy i grundskolen som et område, hvor undervisningen 

kan og bør tilpasses de literacykrav, der stilles på erhvervsuddannelserne.  

Selvom mængden af forskning og afrapporteringer ikke er overvældende, har der i de senere år 

været stigende interesse for erhvervsuddannelserne fra især politisk hold, og fastholdelse har 

været et helt centralt fokus i flere forskningsprojekter gennem de seneste år, eksplicit eller 

implicit. Der har således været lavet nogle forskningsbaserede studier samt enkelte andre 

                                                      
5
 Her og fremover er ”tekster” både tekster, elever og lærere skal læse, og dem, de selv producerer, både talte og skrevne eller, i 

overensstemmelse med Halliday og Matthiesen: ”…any instance of language…that make sence to someone who knows the 

language” (Halliday & Matthiessen, 2004: 3). 

6
 Udtalt af en studievejleder ved EUC Næstved under mit interview med ham i forbindelse med mit forarbejde til min ph.d.-

ansøgning 18/8 2009. 
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undersøgelser af fastholdelse på erhvervsuddannelserne, tekster på erhvervsuddannelserne, 

læring på erhvervsuddannelserne samt literacy på erhvervsuddannelserne, hvoraf nærværende 

projekt er et af dem (Se en oversigt i Bang & Aarkrog, 2001). En fuldstændig liste er ikke 

intentionen her, men jeg vil pege på en række især ph.d.-projekter og andre projekter, der har 

været inspirationskilder eller videnskilder for mit videre arbejde, samt desuden pege på det stort 

anlagte forskningsprojekt: ”Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske 

erhvervsuddannelsessystem”, der afsluttedes i 2012 (Nielsen et al., 2014). Projektet er opdelt i en 

række mindre undersøgelsesområder, og en del af de nedennævnte afhandlinger er en del af 

dette. Projektet betragter frafald på flere forskellige måder for at understrege kompleksiteten, og i 

beskrivelsen af projektet fastslås det f.eks., at de unges sociale kompetencer og socioøkonomiske 

baggrund, skolefærdigheder, undervisningen på erhvervsuddannelsen og undervisningens 

sammenhæng med praktik spiller en rolle for fastholdelse og frafald. 

Hjort-Madsen har beskæftiget sig med frafald med fokus på de unges deltagelsesmuligheder og 

viser gennem et kvalitativt studie, hvorledes unges deltagelse i erhvervsuddannelserne skal forstås 

indenfor de særlige rammer, erhvervsuddannelserne udspiller sig indenfor, og at erhvervsskolerne 

i dag påtager sig store og mangeartede fastholdelsesopgaver, der i sidste ende rammer 

erhvervsfagligheden og somme tider ender i meningsløse aktiviteter med fastholdelse som det 

egentlige mål (Hjort-Madsen, 2012). Jensen har beskæftiget sig med frafald og den in- og 

ekskluderende undervisning og ikke mindst med, hvordan praktik og den teoretiske undervisning 

spiller sammen med elevernes faglige og personlige identiteter og positioneringer (Jensen, 2011, 

2012), Jensen og Larsen har udfærdiget en rapport om frafald og fastholdelse, der viser, at 

fastholdelse er påvirket af undervisningsmiljøet (Jensen & Larsen, 2011a). Hvidtved har beskrevet 

in- og eksklusionsmekanismer (Hvidtved, 2014), samme fokus har Grønborg (Grønborg, in print), 

og Louw har undersøgt elevernes læringsengagement og konkluderer, at eleverne har brug for en 

pædagogisk og didaktisk udvikling af undervisningen (Louw, 2013).  

1.2 Problemstilling og forskningsspørgsmål 

Et ph.d.-projekt er en lang proces, og både i løbet af empiriindsamlingen og ved skrivningen af 

afhandlingen kan projektet antage nye former eller i hvert fald drejninger. De teoretisk baserede 

metoder, jeg havde lagt til grund for mine analyser i første omgang, viste sig ikke at være brugbare 

i forhold til, hvad jeg observerede på erhvervsuddannelserne og i forhold til de analyser, jeg ville 

gennemføre. Jeg måtte derfor revidere min teori, og ikke mindst måtte jeg udarbejde et helt nyt 

analyseredskab, der i højere grad kunne indfange de særlige tekstforhold, jeg mente at have 

fundet på erhvervsuddannelserne. På den måde har jeg altså ladet empirien tale til og med 
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teorien, og projektet har udviklet sig sammen med både analyser og teoriudviklingen, noget, der 

afspejler sig i afhandlingens opbygning. 

Projektet var allerede i sit opslag todelt og fordrede en eksplorativ og deskriptiv del og en mere 

intervenerende del. Især et eksplorativt studie kræver, at man som forsker er meget opmærksom 

på, hvad empirien så at sige har at udsige, og at man først efter en empiriindsamling egentlig kan 

se hvilke analyser, der vil give det bedste resultat. Analyseresultaterne må dernæst få indflydelse 

på anden del i et sådant projekt, og første del har derfor været styrende for anden del af 

projektet.  

Anden del af projektet skulle ifølge opslaget omhandle forsøgsundervisning, hvori jeg på en eller 

anden måde implementerede eller præsenterede tekster fra erhvervsuddannelserne i 

grundskolen, så eleverne her kunne få et bedre kendskab til de tekster og genrer, der forekommer 

på EUD.  

Jeg har i første omgang haft den antagelse, at literacyundervisningen i grundskolen i høj grad 

uddanner til skolen, alternativt til de uddannelser, der kan betragtes som ’skoleagtige’ på samme 

måde som grundskolen, her tænker jeg først og fremmest på gymnasiet. Denne grundantagelse 

har jeg ikke undersøgt, men ladet være en implicit baggrund for mit projekt. De afprøvninger, jeg 

skulle lave i grundskolen, skulle derfor som udgangspunkt vise eleverne literacyformer, der ikke 

forekommer i den traditionelle skole, men udenfor denne.  

En anden problemstilling, der kan tænkes her er, at ungdomsuddannelserne kritiserer grundskolen 

for ikke at give eleverne en relevant literacyuddannelse (Steensbeck, Jessen, & Thomsen, 2010). 

Omvendt skriver Dias m.fl., at literacies er domænerelevante, og at man derfor ikke kan forberede 

eleverne på det, der sker i andre domæner (Dias et al., 1999: 184). Dette er et dilemma, der ikke 

lige kan løses, og mit forsøg med en undervisning, der kan introducere tekster, der hører til i 

domæner udenfor skolen i et skoledomæne, skal derfor ses som et første bud på, hvordan man 

kan udvikle literacies indenfor skolens domæne, der kan pege ud mod domæner uden for skolen. 

Der er tale om et pilotprojekt, der i sagens natur peger frem mod endnu flere spørgsmål og 

forskningsområder. 

 Forskningsspørgsmål 1.2.1

Projektets formål er at undersøge literacies i erhvervsuddannelserne og dernæst at undersøge, 

hvorledes man kan øge grundskoleelevers kendskab til disse. Som det første har jeg derfor 

afgrænset, hvad jeg vil undersøge indenfor det brede felt, literacy udgør. Her har jeg valgt at 

fokusere på tekster, fordi jeg, med f.eks. Barton og Hamilton mener, det er en væsentlig del af 

literacybegrebet (Barton & Hamilton, 2000, f.eks. s. 8). 
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På den baggrund ønsker jeg at undersøge tekster fra en række udvalgte erhvervsuddannelser, da 

et projekt af denne størrelse ikke kan undersøge alle erhvervsuddannelser7. Med henblik på at 

bidrage til udviklingen af en danskdidaktik, der i højere grad, end jeg antager det i dag finder sted, 

tager udgangspunkt i tekster fra andre domæner end skolens, ønsker jeg dernæst at undersøge, 

hvilke potentialer og udfordringer, der er i at introducere udvalgte tekster fra 

erhvervsuddannelserne for grundskoleelever.  

Min overordnede problemstilling lyder derfor: 

HVILKE TEKSTER OG GENRER FINDES PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE, OG HVORDAN KAN MAN GIVE ELEVER I 

GRUNDSKOLEN ET ØGET KENDSKAB TIL OG FORSTÅELSE FOR DISSE? 

 

For at svare på denne problemformulering har jeg arbejdet ud fra følgende forskningsspørgsmål: 

1. Hvilke genremæssige, tekstuelle og lingvistiske træk konstituerer tekster og genrer fra 

erhvervsuddannelserne, og hvordan kan man udvikle og gennemføre analyser af disse træk? 

2. Hvilke didaktiske potentialer og udfordringer vil der være i at planlægge og gennemføre 

undervisning i grundskolen, der særligt fokuserer på tekster og genrer fra 

erhvervsuddannelserne med udgangspunkt i analyserne fra spørgsmål 1?  

Efter de afsluttede analyser i forbindelse med spørgsmål 1, kan spørgsmål 2 suppleres med 

følgende underspørgsmål: 

 Hvordan forestiller eleverne sig udvalgte teksters situationskontekst, og hvilken viden 

og erfaringer kan de trække på? 

 Hvordan arbejder eleverne med at fremstille deres egen tekst, og hvilken rolle spiller 

etableringen af en som-om-situation og brug af en modeltekst for dette arbejde? 

 Hvordan kan elevernes færdige tekster karakteriseres i forhold til modelteksten? 

 Hvilke forhold spiller en rolle for udviklingen af situationskontekstuel parathed? 

 Begrebsafklaring 1.2.2

Det felt, jeg bevæger mig ind i er mangefacetteret og er derfor indsnævret i teorikapitlet. Det 

gælder også literacybegrebet, som inddrages undervejs, samtidig med at afhandlingen fokuserer 

på tekst, forstået indenfor en socialsemiotisk ramme som tekster i kontekst. Dette uddybes i 

teoriafsnittet. Begrebet ’tekster’ skal i afhandlingen forstås meget bredt som både mundtlige og 

skriftlige tekster. 

Jeg betragter teksterne som artefakter, og jeg mener, disse har bestemte tekstuelle og lingvistiske 

træk, som jeg har haft til formål at undersøge. Dertil er det også en antagelse, at teksternes 

modalitets- og genreforhold, både i retorisk og generisk forstand, er med til at konstituere dem. 

                                                      
7
 Området er meget komplekst, og der er 12 forskellige indgange på erhvervsuddannelserne med over 250 forskellige uddannelser. 
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Disse sproglige, modalitets- og genremæssige elementer vil jeg både fremanalysere og 

efterfølgende tilrettelægge undervisning ud fra ved hjælp af begreber og metoder hentet fra den 

socialsemiotiske sprogteori systemisk funktionel lingvistik (herefter SFL) og de tilgrænsende 

pædagogiske teorier samt med inddragelse af anden, relevant tekstteori og -pædagogik. 

I projektets anden del fokuseres på elevernes arbejde med at producere egne tekster med 

udgangspunkt i tekster fra erhvervsuddannelserne, herunder særligt en, der betragtes som en 

modeltekst. Med begreberne ’didaktiske potentialer og udfordringer’ menes, at jeg ønsker at 

undersøge hvilke didaktiske muligheder, der er i at præsentere grundskoleelever for tekster fra 

erhvervsuddannelserne, samt hvordan dette kan gøres og hvilke problemstillinger, der kan 

iagttages. Herunder f.eks., hvordan eleverne arbejder med modeltekster, eller i hvor høj grad og 

hvordan modelteksten udnyttes, hvordan eleverne forestiller sig tekstens kontekst og hvor 

eleverne i øvrigt henter viden og inspiration fra. Dertil fokuseres på, hvordan elevernes færdige 

tekster ser ud, og i hvor høj grad dette kan undersøges ved hjælp af de analysemetoder, jeg har 

valgt eller udviklet i første del af afhandlingen. I mit arbejde har jeg udviklet begrebet 

situationskontekstuel parathed, som diskuteres nærmere i kapitel 6. 

1.3 Projektets form 
Projektet falder i to dele. 

Dels en eksplorativ og deskriptiv del, hvor jeg har observeret undervisning og indsamlet tekster fra 

udvalgte erhvervsuddannelser, der efterfølgende beskrives og analyseres, dels en 

interventionsdel, hvor, jeg i samarbejde med en grundskolelærer, har tilrettelagt et 

undervisningsforløb, hvori tekster (i bred betydning) fra EUD indgår. 

I den eksplorative og deskriptive del anlægger jeg flere forskellige teoretiske perspektiver på mine 

analyser. Dels et domæneperspektiv, hvortil jeg har udviklet en domænemodel, dels et genre- og 

modalitetsperspektiv, og dels et lingvistisk perspektiv med udgangspunkt i SFL. 

Projektets anden del kan betragtes som et mindre afprøvningsforsøg, som jeg har benævnt et 

pilotprojekt, og som er inspireret af teorier om interventionsforskning, design-based research og 

game-based learning. Dertil kommer, at de samme teorier, som danner udgangspunktet for mine 

analyser i den eksplorative del, danner udgangspunkt for pilotprojektet og mine analyser af tekster 

her fra. 

1.4 Afhandlingens opbygning 

Projektets todeling afspejler sig også i afhandlingens opbygning, og dette er et bevidst valg. 
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Indledningen slår projektets fokusområder an og indeholder desuden litteraturreviews på 

relevante områder. Min afhandling indeholder ikke et egentligt State-of-the-art-kapitel, men har, 

hvor det findes relevant, indlagt korte, kommenterede reviews, der læner sig op ad det narrative 

review (Greenhalgh et al., 2005). Et sådant indebærer et til- og fravalg af relevant litteratur, og der 

fordres således ikke en systematisk, velbeskrevet søgning, men snarere en begrundet, fortolket 

udvælgelse. Det narrative review er karakteriseret ved, at der kan veksles mellem at beskrive, 

fortolke og forholde sig kritisk til de gennemgåede tekster: “Its form may vary from the simple 

recounting and description of findings through to more interpretive and explicitly reflexive 

accounts that include commentary and higher levels of abstraction” (Dixon-Woods, Agarwal, 

Jones, Young, & Sutton, 2005). Der er altså ikke tale om et fuldstændigt, systematisk review, 

hvilket jeg anser for en for stor opgave for et ph.d.-projekt som mit, der for det første er todelt og 

derfor har to forskellige genstandsfelter, for det andet trækker på flere forskellige 

forskningsretninger og -metoder. Gennem hele afhandlingen vil der altså være angivet væsentlig 

litteratur indenfor de berørte teoriområder, hvor det er relevant. Denne måde at opbygge 

afhandlingen på er utraditionel, men da projektet så at sige ’knækker’ på midten, har det 

forekommet mig relevant at lave denne opdeling, så reviews placeres i direkte sammenhæng med 

relevante teoriudviklinger. 

Efter denne indledning følger i kapitel 2 en udfoldelse af de teorier, der har dannet baggrund for 

mine deskriptive analyser af tekster fra udvalgte erhvervsuddannelser samt for analyserne af de 

elevtekster, der udgør en del af empirien i projektets anden del. I dette teorikapitel vil der i de 

enkelte afsnit også være en forskningsoversigt over relevant forskning indenfor det emne, der 

behandles. Strukturen af dette kapitel har været en udfordring, da mine antagelser om sprog, 

domæner og genre så at sige hænger cirkulært sammen, og at hver del vanskeligt kan forstås uden 

forudsætninger fra de andre. Det betyder, at jeg ofte har måttet lave henvisninger mellem de 

enkelte afsnit, men jeg har vævet trådene sammen i et afsluttende afsnit, der konkret viser mit 

selvudviklede analyseredskab (afsnit 2.6). 

Herefter følger et metodekapitel, hvori jeg redegør for min empiri og de metodologiske 

overvejelser, der ligger bag min empiriindsamling. Også dette kapitel er utraditionelt, idet jeg har 

henlagt en del af mine metoderedegørelser til analysekapitlerne og placeret dem før analyserne af 

empirien, fordi jeg benytter en beskrivelse af den indsamlede empiri som optakt til analyserne. 

Dette begrundes igen delvist med projektets todelte struktur, men også med, at en beskrivelse af 

det indsamlede materiale fungerer meget godt som optakt til analysen. Det betyder, at 

metodekapitlet ikke er så langt. 

Analyser af tekster fra udvalgte erhvervsuddannelser følger i kapitel 4, og heri viser jeg, hvorledes 

jeg har defineret nogle hovedgenrer, kaldet makrogenrer, fra erhvervsuddannelserne, og hvordan 

jeg karakteriserer disse. En opsummering og diskussion heraf danner et afsæt for det pilotprojekt, 
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jeg efterfølgende har gennemført i grundskolen. Her ses afhandlingens utraditionelle opbygning, 

idet der efter analyserne af tekster fra erhvervsuddannelserne følger et kapitel 5, der tager tråden 

op fra det forudgående analyseafsnit og diskuterer, hvilke didaktiske konsekvenser mine 

konklusioner på projektets første del må have, og hvordan dette peger på en mulig måde at 

gennemføre projektets anden del på. 

Kapitel 5 diskuterer således, på et teoretisk grundlag og på baggrund af analyseresultaterne i 

første del af projektet, hvorledes et pilotprojekt kan gennemføres i grundskolen, og hvilke formål 

et sådant skulle have. Dette afspejler, at empirien og analyserne af projektets første del direkte 

har peget på hvilke teorier og metoder, projektets anden del skulle udføres indenfor. Jeg søger 

netop her, med afhandlingens opbygning, at afspejle projektets todelte struktur og min intention 

om at lade empirien og analyseresultaterne fra første del lægge op til empiriindsamlingen i anden 

del. Efter kapitel 5 følger i kapitel 6 en gennemgang og analyse af den indsamlede empiri fra 

pilotprojektet i grundskolen samt en delkonklusion. Her diskuteres udfordringer og muligheder, og 

elevernes selvproducerede tekster analyseres og sammenlignes med modelteksten og andre, 

tilsvarende tekster fra erhvervsuddannelserne. 

Der afsluttes med konklusion, diskussion og perspektivering. 
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2 Afhandlingens teoretiske ramme 

I dette kapitel vil jeg afgrænse de teorier, der har dannet baggrund for min udvikling af det 

analyseapparat, jeg har benyttet. På den måde etableres en teoretisk ramme for mine analyser. 

Denne teoretiske ramme er et forsøg på at kombinere flere forskellige teorier om diskurs, genre, 

sprog og literacy, som tilsammen danner baggrunden for de til- og fravalg, jeg har gjort i forhold til 

mine analyseværktøjer og i de konkrete analyser. Jeg vil derfor i dette kapitel præsentere og 

diskutere de teorier og begreber, der ligger til grund for disse valg og fravalg. Det er ikke min 

intention at diskutere samtlige begreber, jeg benytter, kun centrale begreber som domæne- og 

genrebegrebet samt nødvendige begreber indenfor systemisk funktionel lingvistik og andre, 

anvendte lingvistiske begreber diskuteres i dybden, da pladsen er begrænset. Andre begreber vil 

jeg kort præsentere og redegøre for, hvordan jeg bruger, og hvilke definitioner, jeg lægger mig op 

ad.  

Dette projekt er i sit udgangspunkt et literacyprojekt8. Både min teoriudvikling og mine analyser 

har som mål at forstå den særlige literacy på erhvervsuddannelserne bedre. Dertil kommer, at der 

i mit projekt ligger et særligt fokus på at se disse literacies i forhold til grundskolens 

literacyundervisning9. Den del har jeg ’gemt’ til senere, og den bliver taget op i kapitel 5 og 6. 

Literacy kan anskues som både et meget bredt begreb, der snarere anvendes om det at besidde 

egentlige kompetencer på et område, f.eks. ’økonomisk literacy’ (der så skal angive det at have 

kompetencer indenfor økonomi), eller det kan anvendes meget snævert som et begreb 

omhandlende nogle helt individuelt erhvervede læse/skrivekompetencer (Lars Holm diskuterer 

forskellige literacyopfattelser i Holm, 2004: 20ff). I et projekt som nærværende har det derfor 

været nødvendigt at indsnævre min forståelse af og brug af begrebet. Mit udgangspunkt er derfor, 

at literacy udvikles og foregår indenfor sociale praksisser i forskellige semantiske domæner. Denne 

optik at forstå literacybegrebet med er udviklet indenfor en socialsemiotisk ramme og fokus ligger 

derfor på tekster og sprog i en social kontekst. At fokusere på tekster, når man vil undersøge 

literacy, er en måde at afgrænse undersøgelsens område på, og da mit projekt i forvejen er todelt, 

og derfor fordrede to empiriindsamlinger, ønskede jeg at lave en relevant afgrænsning. Ved at 

fokusere på tekster, fokuserer jeg på noget meget centralt for literacy (Barton, Hamilton, & Ivanic, 

2000: 8). Dette er et valg, der samtidig implicerer nogle muligheder og fravalg. De muligheder, den 

valgte optik giver mig er, at jeg får et grundigt kendskab til teksters beskaffenhed og den kontekst, 

de indgår i. Det betyder også, at jeg, i anden del af mit projekt, fastholder fokus på noget konkret, 

nemlig tekster. Det at skulle undersøge, hvordan man kan forberede elever på literacies på 

                                                      
8
 Dette begrundes i, at opslaget bl.a. stillede forventninger om, at literacyformer på erhvervsuddannelserne skulle undersøges. 

9
 Også dette fremgik af opslaget. 
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erhvervsuddannelserne får dermed et ganske konkret fokus på tekster og dermed på at forberede 

eleverne i grundskolen på tekster, der kendes fra erhvervsuddannelserne, med henblik på, at de 

bedre forstår disse tekster. Barton m.fl. betoner netop muligheden for at flytte tekster fra et 

domæne til et andet (Barton, 2006: 25). At fokusere på tekster bliver dermed en måde at 

operationalisere min undersøgelse på. Samtidig er den kontekst, tekster indgår i på 

erhvervsuddannelserne meget kompleks, og mit valg af teorier baseret på Hallidays SFL, der 

fokuserer på teksters sprog og sprog i kontekst, giver gode muligheder for at undersøge denne 

kompleksitet indenfor en teoretisk funderet ramme. Hallidays teorier indeholder en omfattende 

sprogmodel, der netop argumenterer for, at sprog bruges til at skabe betydning med, og at sprog 

er centralt for denne betydningsskabelse, og hans sprogmodel anskuer tekster i kontekst og 

bidrager med et grundigt analyseapparat, der kan gribe den kompleksitet, kontekst, tekster og 

sprog har. 

Mine analyser af tekster er altså funderet indenfor en systemisk funktionel optik, men da jeg er 

interesseret i tekster i en mere bred forståelse, inddrager jeg Martins og Roses genrebegreb og 

kombinerer dette med Hetmars, Gees og Barton, Hamilton og Ivanics forståelser af begrebet 

’domæne’. Suppleret med Kress og van Leeuwens model til undersøgelse af teksters multimodale 

karakter, får jeg et grundigt og omfattende blik på tekster, både mht. situationskontekst, generiske 

og visuelle træk samt lingvistiske forhold. Både Martin og Rose samt Kress og van Leeuwen tager 

udgangspunkt i Hallidays forståelse af betydningsskabelse. Dette giver alt i alt en god mulighed for 

at undersøge tekster fra erhvervsuddannelserne og den komplekse situationskontekst, de skal 

forstås under, samtidig med, at det fordrer et konkret analyseobjekt, nemlig tekster, der kan 

videreføres til grundskoleundervisningen. 

Genreteorien spiller også en rolle for min måde at forstå mine observationer på, hvor jeg hviler på 

Christies teorier om Curriculum MakroGenren, men inddrager begrebet literacy-events fra den 

sociokulturelle literacyteori. Dette argumenterer jeg for i afsnittet om literacy og 

literacyhændelser, afsnit 2.5. 

Literacyhændelsesbegrebet er strukturerende for min tilrettelæggelse og analyse af anden del af 

projektet, hvor jeg i øvrigt hviler på de samme teorier hentet fra SFL, genre- og domæneteorier 

som i første del. 

2.1 Kapitlets opbygning 

Da de forskellige teorier, jeg har valgt at koble sammen, hver især bidrager til den samlede 

forståelse af mine analyser af sprog og tekster i en social kontekst, har det været udfordrende at 

strukturere kapitlets opbygning, fordi afsnittene hver især forudsætter hinanden. Der vil derfor 

være en del henvisninger til senere afsnit i afhandlingen især i begyndelsen af kapitlet, der starter 
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med en redegørelse for Hallidays systemisk funktionelle lingvistik (SFL) og en diskussion af min 

måde at anvende SFL på. 

I dette afsnit vil jeg diskutere, hvordan jeg opfatter og bruger sprog, og herunder især den 

systemfunktionelle lingvistik. Denne danner baggrund for ikke kun mine sproglige analyser, men 

også mine diskussioner af genrebegrebet og diskursbegrebet, og det er derfor formålstjenligt at 

placere dette i begyndelsen af teorikapitlet. Systemisk funktionel lingvistik10, er en socialsemiotisk 

sprogteori, indenfor hvilken man opfatter sprog som semiotisk funderet og kontekstuelt 

meningsskabende. Indenfor sprogmodellen opfattes både sprogets indholdsside og udtryksside 

som vigtige, ligesom både sprogets grundlæggende grammatik, forstået som sprogsystemet, og de 

konkrete tekster forstås i en sammenhæng. Denne måde at forstå sprog på munder for mig ud i et 

redskab til analyse af konkrete tekster på både kontekstuelt og konkretsprogligt niveau. Tekster 

skal forstås i kontekst, hvilket også er en grundantagelse indenfor SFL, og denne kontekst har jeg 

valgt at forstå indenfor Martin og Roses genreteorier, der også er udviklet på baggrund af 

Hallidays SFL. 

Mit domænebegreb baserer sig blandt andet på diskursbegrebet, der har forskellige 

videnskabsteoretiske traditioner og fundamenter, og jeg baserer mig på de lingvistisk funderede 

teorier. Nogle af disse diskuteres og sammenholdes med bl.a. Hetmars, Hallidays og Gees diskurs- 

og domænebegreber, og jeg benytter disse som udgangspunkt for at definere det domænebegreb, 

jeg mener, kan fungere som en optik til at undersøge, hvilke diskursive og sproglige forhold der 

forekommer i en undervisningssituation i grundskolen eller i erhvervsuddannelserne. Især Gees 

udvidede definition af diskurser, Diskurs med stort D, og Hetmars udvikling af begrebet ’det 

skolske’ domæne og de specialiserede kulturformer er inspiration til mit domænebegreb.  

Genre er et begreb med mange forskellige definitioner. I mit afsnit om genre forsøger jeg at 

udrede nogle af disse og på den baggrund komme frem til mit eget genreteoretiske ståsted i 

denne afhandling. Det retoriske genrebegreb fokuserer på teksters kontekst og funktion i 

situationen, hvor Hallidays genrebegreb, der i øvrigt kun sporadisk er omfattet af SFL-teorien, 

tager udgangspunkt i konkrete teksters realisering og instantiering. I afsnittet viser jeg, at Martins 

eller Sydneyskolens genrebegreb, der hviler på, men alligevel adskiller sig fra, Hallidays SFL-

baserede genrebegreb, kan opfattes som et begreb, der på én gang rummer nogle af de 

forventninger, det retoriske genrebegreb rummer, og samtidig stadig tager udgangspunkt i de 

konkrete tekster og det konkrete sprog, empirien omfatter. I hvert fald hvis man tilfører det visse 

modifikationer. Dette fører frem til en egentlig model for analyse af teksternes kontekst. I 

                                                      
10

 Man kan se både betegnelsen SFL og SFG, hhv. ’linguistics’ og ’grammar’. For Halliday og Mathiessen er ’grammar’ lig med en 

teori, der gør rede for netop sproget som system, og begrebet bruges derfor af dem ikke om den traditionelle grammatik, der 

snarere redegør for sprogets strukturelle organisering (Wood, 2011). Lingvistik, for Halliday, er studiet af sproget som mening 

(Lukin, 2013a). Jeg benytter derfor konsekvent betegnelsen SFL, da jeg studerer sproget som mening ( modsætning til system). 
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forlængelse af genrebegrebet anser jeg Christies måde at forstå undervisningsdiskurser på som en 

slags makrogenrer, som en velegnet teori til at udvælge og afgrænse empiri fra observeret 

undervisning på, og jeg vil derfor i afsnittet også diskutere begreberne Curriculum Genre og 

Curriculum Makrogenre og diskutere, hvordan jeg benytter begreberne sammen med 

literacyhændelsesbegrebet. 

Flere af mine tekster har multimodal karakter, og jeg har derfor også udvalgt nogle elementer til 

analyse af modalitet. Her har jeg lagt mig op ad SFL-baseret multimodal teori ved at benytte især  

Kress og van Leeuwen suppleret med Boeriis. 

Kapitlet afsluttes med min analysemodel og en diskussion af de elementer, der indgår i den. 

2.2 Sprog i en socialsemiotisk optik 

SFL spiller en stor rolle for min forståelse af både diskurs, genre og de konkrete genremæssige og 

sproglige analyser, jeg har lavet på de indsamlede tekster, og en forståelse af denne sprogmodel 

danner derfor baggrund for den videre læsning af afhandlingen, og for forståelsen af min 

opbygning af en teoretisk optik til udvikling af analysemodeller og -kategorier. Jeg vil derfor i dette 

afsnit afklare hvilken optik, jeg har anlagt på sprog, med det formål at klargøre nogle definitioner 

og illustrere, hvordan jeg bruger SFL i mine analyser. 

Med udgangspunkt i, at tekst skal forstås med basis i den kontekst, teksten refererer til, har jeg 

undersøgt udvalgte aspekter af de genremæssige og sproglige valg, skriftlige tekster og mundtlig 

kommunikation indeholder. De sproglige valg, jeg især har fokuseret på, er genre- og 

modalitetsbrug, leksis og tekstuel kompleksitet. Disse udvalgte aspekter hviler i nogen grad, men 

ikke udelukkende, på det syn på sprog, der kommer til udtryk indenfor SFL, og på selve 

sprogmodellens forståelse af sprog. Jeg har dog fundet det nødvendigt at modificere nogle af 

sprogmodellens analytiske redskaber og vil i dette afsnit gøre rede for og begrunde, hvordan jeg 

har modificeret disse. Modellens overordnede sprogforståelse vil blive uddybet, og dernæst vil jeg 

særligt fokusere på de dele af teorien, jeg selv har brugt i mine analyser, og senere i kapitlet vil jeg 

diskutere, hvorfor jeg har måttet ændre på dem og kombinere dem med andre teorier. 

SFL kan betragtes som en socialsemiotisk sprogmodel, der sammentænker sprogets indholds- og 

udtryksside og på samme tid sammentænker sprog og kontekst. Modellen er derfor avanceret og 

indeholder dertil en forestilling om, at sprog som meningsskabende, semiotisk tegn består af 

forskellige lag og samtidig har flere forskellige funktioner. Martin har udgangspunkt i Hallidays SFL, 

men anlægger alligevel en lidt anden vinkel på forholdet mellem tekst og genre, og da jeg også 

benytter mig af Martin og Roses genremodeller, vil jeg kort redegøre for Martins måde at forstå 
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SFL på. Disse dele vil tilsammen danne baggrund for en udvikling af de analysekategorier, jeg har 

arbejdet med, og hvis udvikling jeg vil redegøre for senere (i afsnit 2.6).  

 SFL og lingvistikkens landskab  2.2.1

Indenfor lingvistikken findes traditionelt opfattelsen af sprog som enten 

strukturalistisk/formalistisk11 eller funktionalistisk. Denne skelnen stammer fra Saussures dikotomi 

’langue’ og ’parole’ forstået som hhv. sproget som system eller sprog som konkret udtryk (Hasan, 

2009: 168). Denne dikotomi danner samtidig baggrunden for forestillingen om, hvad lingvistikken 

skal kunne eller nå, metoderne man studerer sprog under og hvilken slags empiri eller data, man 

benytter (Herslund & Jensen, 2003: 32). Fokus på ’langue’ vil være fokus på sprog som først og 

fremmest struktur og system, et strukturalistisk sprogsyn, mens omvendt funktionalistiske 

sprogopfattelser fokuserer på sproget som meningsskabende, herunder også sproget forstået som 

meningsskabende indenfor den kontekstuelle situation (Lukin, 2013a). Dvs., at der er to forhold 

omkring sprog, der gør sig gældende indenfor dikotomien strukturalistisk/formalistisk hhv. 

funktionalistisk, nemlig forholdet mellem sprogsystem og konkret sprog og forholdet mellem 

sprog og kontekst. I det følgende vil jeg opridse den tankegang, SFL repræsenterer indenfor disse 

to forhold12. 

SFL bliver af Halliday beskrevet som en socialsemiotisk sprogmodel, fordi opfattelsen af, hvad 

sprog er for noget, og hvad det skal kunne gøre for mennesker i vores kommunikation med 

hinanden, ses som noget meningsskabende, der foregår i en social og kontekstuel sammenhæng, 

og hvor konteksten forstås som semiotisk udtrykt (Halliday, 1978: 2). Sprog udtrykker ikke 

virkeligheden eller kulturen i et passivt en-til-en-forhold, mener Halliday, men sprog konstruerer 

heller ikke virkeligheden eller kulturen, snarere hænger sprog og virkelighed sammen i et 

dialektisk forhold, der gensidigt påvirker hinanden (Boeriis, 2009: 25). Halliday bygger sin 

sprogmodel på Malinowski og Firth, men også Saussures semiotik spiller en vis rolle (Boeriis, 2009: 

26).  

Sprog er blot et af flere semiotiske systemer, men for Halliday er sproget det vigtigste semiotiske 

tegn13 (Halliday, 1978: 189; 1999: 68). Samtidig anser Halliday også, i lighed med Saussure, sproget 

                                                      
11

 Mens den strukturalistiske sprogteori hviler på Saussure og f.eks. Hjelmslev, hviler den særlige gren af strukturalismen, som den 

formalistiske sprogteori udgør, på Chomsky (Herslund & Jensen, 2003: 32ff). 

12
 Hallidays teori om sprog er uhyre omfattende og udgør både en meget fyldestgørende og begrebstung beskrivelse af sprogets 

grammatik såvel som dets semantiske og kontekstuelle sammenhænge. I dette afsnit vil jeg udelukkende redegøre for og diskutere 

de aspekter af især leksikogrammatikken, der har relevans for forståelsen og udviklingen af mit analyseapparat, og de til- og 

fravalg, jeg har gjort. Både Halliday og Hasan samt Martin og Rose påpeger, at selvom sprogets mening (semantik og kontekst) og 

konkretiseringen (leksikogrammatikken) hænger sammen, kan man netop i analysen skille disse ad (Halliday & Hasan, 1989: 23; 

Martin & Rose, 2008: 21).  

13
 En holdning til sprog, han ikke er ene om, se f.eks. også (Herslund & Jensen, 2003: 82). 
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som hørende til i en kontekst, og derved også i en social sammenhæng, hvorfor der for Halliday er 

tale om en socialsemiotisk sprogforståelse eller, som Halliday selv udtrykker det, sprog set i et 

socialsemiotisk perspektiv (Halliday, 1999: 67). Det er altså en grundlæggende antagelse inden for 

SFL, at sprog14 er meningsskabende (Lukin, 2013a), og at sprog skal forstås funktionalistisk. 

Samtidig må man dog også anlægge en systemisk tænkning, hvor man forsøger at forstå det 

semiotiske system (altså det meningsskabende system) og de konkrete tekster som et hele, mener 

Halliday og Mathiessen (Halliday & Matthiessen, 2004: 19). Set indenfor Saussures måde at tænke 

dikotomien på mener Halliday altså, at man ikke kan se på ’langue’ uden også at se på ’parole’ og 

omvendt. Samtidig indså Halliday og hans samarbejdspartnere tidligt under udviklingen af SFL, at 

også den kontekst, sproget fungerer indenfor, er en del af det lingvistiske system (Hasan, 2009: 

168). Halliday (senere i samarbejde med Matthiessen) beskriver derfor sprog i en avanceret 

teoretisk sprogmodel med flere dimensioner og lag, som både omfatter kontekst, semantik og 

grammatik (kaldet leksikogrammatik), tilsammen omfattet af begrebet stratifikation, og hvis 

indbyrdes forhold beskrives med begrebet realisering. Samtidig opfattes og forstås sprog både 

som system og som konkrete tekster, et forhold, der beskrives med begrebet instantiering. 

Forholdet mellem instantiering og realisering kan ses i følgende figur og uddybes nedenfor: 

 

 

 

Figur 1: Realisering og instantiering, her efter Hasan 2009: 169 

                                                      
14

 Med sprog menes naturligt (ikke computer- eller matematisk sprog/designet sprog), menneskeligt, voksent (ikke før- eller 

undervejs-sprog som hos børn), verbalt (i modsætning til musik, dans eller andre sprog fra kunsten) sprog. 
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2.2.1.1 Instantiering 

Indenfor SFL skelnes, sagt meget kort og forenklet, mellem, hvad sprogbrugeren kan sige 

(leksikogrammatik), hvad sprogbrugeren kan mene (semantik), og hvad sprogbrugeren kan gøre. 

Systemet (den paradigmatiske orden) er i systemisk sprogforståelse vigtig, idet synspunktet er, at:  

”…text is the product of ongoing selection in a very large network of systems – a system network. Systemic 

theory gets its name from the fact that the grammar of a language is represented in the form of system 

networks, not as inventory of structures” (Halliday & Matthiessen, 2004: 23).  

Og “Structuring operations – inserting elements, ordering elements and so on – are explained as 

realizing systemic choices” (Halliday & Matthiessen, 2004: 24). Dette valg, eller denne realisering, 

er ikke bevidst (behøver ikke være det i hvert fald), men det systemiske i sprogopfattelsen ligger 

netop i, at man altså skelner mellem sprog som abstrakt system og konkrete instantieringer af 

sprog, hvor systemet er det overordnede, abstrakte og mulige, mens den konkrete instantiering, 

det konkrete valg, indenfor SFL altid betegnes som ’tekst’. Det er systemet, der ligger bag sproget, 

og som sprogbrugeren vælger ud fra (og dernæst former sin sætning ved hjælp af, f.eks. indenfor 

strukturens/grammatikkens rammer). Der er ikke tale om, at man kan se det ene uden det andet (I 

modsætning til Saussure, der fokuserede på sproget som system (’langue’) og ikke havde den store 

interesse for sprogets konkrete instantieringer (’parole’), da disse ikke nødvendigvis er 

repræsentative for systemet).  

Disse to forhold kombineres i den samlede teoretiske model, og til at beskrive dette bruges 

begrebet instantiering. Instantieringen beskriver derfor konkretiseringen af sprogets systemiske 

muligheder til konkret tekst. Det er vigtigt at forstå, at dette er to forskellige perspektiver på 

sprog, og de er ikke ”independent phenomenons”, men snarere to forskellige perspektiver på det 

samme fænomen og skal ses som beliggende på en skala, instantieringssskalaen15 (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 26). Eller, som Hasan skriver: “There exist a dialectic between language as 

system and language use:…” (Hasan, 2009: 170). System og tekst udgør hver sin pol på skalaen, 

med mellemstationer undervejs, så man får et kontinuum, der går fra sprog som system (det 

abstrakte perspektiv) til sprog som tekst (det konkrete perspektiv). Imellem disse to yderpunkter 

på instantieringsskalaen ligger register og teksttyper. Disse er igen samme fænomen, blot set fra 

hhv. systemsiden og instanssiden. På instantieringskontinuummet fås da principielt et abstrakt 

fænomen: potentialet, der via et subpotentiale konkretiseres i det konkrete eksempel på en tekst 

(instance). Dette synes måske lidt uklart på Figur 1, men ses tydeligt på denne model: 

                                                      
15

 Halliday og Matthiessen forklarer det metaforisk på denne måde: forholdet mellem sprog som system og sprog som tekst er det 

samme som forholdet mellem klima og vejr. Klima og vejr er ikke to forskellige fænomener, men to perspektiver på det samme 

fænomen. ’Klima’ er det overordnede system, mens ’vejr’ er den konkrete ’instantiering’ af systemet, og forholdet mellem dem er 

et forhold, der har med depth of time at gøre (Halliday & Matthiessen, 2004: 27). 
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Figur 2: Hallidays Instantieringsskala (Halliday & Matthiessen, 2004: 28) 

 

Sproget er samtidig forbundet med konteksten, fordi teksttyper og registre16 varierer i forhold til 

den kontekst, de bliver benyttet i, så vi samtidig får et kontinuum, der går fra det mere 

overordnede, abstrakte fænomen kulturkontekst via institution/kulturdomæne og situationstype 

til situationskontekst. Forholdet mellem elementerne inde i dette kontinuum kaldes også 

instantiering. Den kontekstuelle instantieringsskala er imidlertid af en anden art end sprogskalaen, 

så man kan sige, at kontekst og sprog er to forskellige fænomener. Men indenfor SFL hænger de 

netop også sammen. Dette beskrives ved begrebet realisering, som jeg beskriver længere nede. På 

den måde knytter den systemfunktionelle sprogteori sprog som system og sprog som konkret 

tekst (’langue’ og ’parole’) sammen og knytter samtidig, efter Malinowsky, sprog og den kontekst, 

det optræder i, sammen. 

2.2.1.2 Stratifikation 

Samtidig opfattes sprog også som et komplekst semiotisk system med forskellige lag, indenfor SFL 

kaldet strata17. I modsætning til den traditionelle lingvistik baseret på Saussure, ser Halliday og 

                                                      
16

 Register forstået i Hallidaysk forstand som ’puljer af teksttyper’. 

17
 Dette og det følgende er baseret på (Halliday & Matthiessen, 2004: 24). 
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Matthiessen ikke f.eks. grammatik eller leksis som forskellige lag, ligesom også grammatikkens 

elementer syntaks og morfologi betragtes som beliggende på det samme lag. Alle disse er 

omfattet af det leksikogrammatiske stratum, der altså omfatter både syntaks, morfologi og leksis. 

Indenfor den traditionelle lingvistik taler Saussure om indhold og udtryk (’signifie’ hhv. ’signifiant’), 

to forskellige aspekter af sproget. For Halliday og Matthiessen er dette sådan set parallelt med 

stratumopdelingen, dog mener de, at sproget er mere komplekst end dette, og at også 

semantikken (som Saussure ikke beskæftiger sig med) er tæt knyttet til indhold og udtryk. Sprog 

skal forstås som noget, der udtrykker flere ting på én gang.  

Sådan som Halliday forstår sprog, udtrykker det både vores erfaringer og vores interageren med 

andre mennesker på én gang. Dvs., at et sprogs ordning, dets (leksiko)grammatik, skal indfange 

noget udenfor sproget, nemlig det, der sker og de sociale processer, vi indgår i, samtidig med at 

det skal organisere vores fortolkning af erfaringer og deltagelse i sociale processer og omsætte 

dette til ord. Det kan gøres på den måde, indenfor en SFL-tankegang, at processen opdeles i to: en 

meningsomsætning, det semantiske stratum, og en ’ordproduktionsomsætning’, det 

leksikogrammatiske stratum. Halliday og Matthiessen mener ligefrem, det er selve denne 

omsætning, der konstituerer homo sapiens som netop sapiens og ikke blot homo (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 25). Det semantiske lag kan opfattes som et overgangslag mellem kontekst og 

sprogets grammatik. Det er dette lag, Martin kalder det diskurssemantiske stratum for at 

understrege, at det, der er objekt for analysen på dette stratum, ikke er sætningen, men hele 

tekster (Martin, 1999: 37). Det leksikogrammatiske lag er følgelig selve ordomkodningen. Det 

semantiske og det leksikogrammatiske lag svarer imidlertid til det, der i Saussuresk forstand kaldes 

’indhold’. ’Udtryk’ i traditionel Saussure-semiotisk forstand, opdeles ligeledes i strata/lag: fonologi 

og fonetik. Udenpå ligger det kontekstuelle stratum, således at man får den ’lagkageform’, der 

ofte benyttes som en beskrivelse af strata indenfor SFL (Se Figur 3).  

I alt er der altså fem strata, hvor fonologi/fonetik udgør de nederste strata, der beskriver 

udtrykssiden (’signifiant’), leksikogrammatikken og semantikken udgør de næste strata, der 

beskriver indholdssiden (signifie), og det hele er indlejret i en kontekst, som samtidig er det 

yderste stratum.  

Halliday finder sin inspiration til forståelsen af konteksten hos Malinowski, der mener, at sprog 

altid må forstås i forhold til den kulturelle baggrund, det er blevet til i. På samme måde mener 

Halliday, at sprog altid er blevet til i en kontekst eller på baggrund af en kulturel historie, og ikke 

blot det, sproget selv er udviklet indenfor denne kontekst med det formål at skulle skabe mening 

for brugerne af det, hvorved sprog bliver både afhængigt af og udviklet indenfor, men på samme 

tid også får indflydelse på kulturkonteksten eller situationskonteksten: ”The context plays a part in 

determining what we say; and what we say plays a part in determining the context” (Halliday, 
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1978: 3)18. Kontekst forstås, ifølge Halliday, som et semiotisk system, der udtrykkes gennem de tre 

kontekstvariable field, tenor og mode19. Disse variable aktiverer så at sige de tilsvarende 

semantiske metafunktioner: den interpersonelle, den relationelle og den tekstuelle metafunktion 

(Se f.eks. Lukin, Moore, Herke, Wegener, & Wu, 2008: 196). Mere herom senere. 

 

 

Figur 3: Strata. (Her fraHalliday & Matthiessen, 2004: 25) 

 

Anskuet på denne måde fremgår det også, at man kan vælge at analysere en given tekst på mange 

forskellige strata, eller man kan vælge et eller flere strata ud og fokusere på dette/disse. 

I mine analyser fokuserer jeg primært på indholdsfunktionen på det leksikogrammatiske stratum i 

form af ord- og begrebsvalg, men da jeg også samtidig undersøger genre og genrebrug (i en 

retorisk forstand), ligger mit fokus også på det kontekstuelle stratum. Fordelen ved SFL-

opfattelsen af sprog er her, at disse to betragtes som dele i en større helhed og som knyttet 

sammen. Dette vil jeg komme nærmere ind på længere nede og i afsnittet om genre, men det er 

vigtigt at holde sig begreberne stratifikation og instantiering for øje, når jeg diskuterer 

genrebegrebet indenfor SFL. 

                                                      
18

 Som Bremholm viser i sin afhandling, har denne betragtning af det dialektiske forhold mellem kontekst og sprog fået indflydelse 

på New Literacy Studies, der, blandt meget andet, fremhæver, at læseren i sit ’design’ af tekstens ’available design’ så at sige 

producerer et ’redesign’, der kommer til at udgøre et nyt ’available design’. På den måde får læserens meningsskabende læsning af 

teksten indflydelse på fremtidige tekster (Bremholm, 2013: 23-24). 

19
 Disse tre variable omtales også som field of discourse, tenor of discourse og mode of discourse, hvilket antyder, at kontekst for 

Halliday er lig med diskurs (Halliday, 1978: 33). 
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2.2.1.3 Realisering 

Kontekst og sprog (som system) er en del af de strata, sproget kan anskues indenfor. I en SFL-

terminologi omtales den sammenhæng, der er mellem de forskellige strata, med begrebet 

realisering, hvilket skal forstås på den måde, at et overliggende lag realiserer et underliggende lag. 

Således realiserer kontekst sprog, kulturkontekst realiserer sprog som system, situationstype 

realiserer teksttype, og situationskonteksten realiserer sprog som tekst. Omvendt realiseres eller 

konstrueres konteksten af sprog osv. (Halliday & Matthiessen, 2004: 26). Realisering handler altså 

om sammenhængen mellem to forskelige fænomener, der begge har noget med sprog som 

meningsskabende tegn at gøre, nemlig sammenhængen mellem sprog og dets kontekstuelle 

fundering (Lukin, 2013b). Lukin formulerer det på den måde, at de (situations)kontekstuelle 

forhold ligefrem gennemtvinger visse træk ved den konkrete tekst, og på samme tid siger teksten 

også noget om situationskonteksten: [teksten]” …is construeing a sense of what the context 

demands…” (Lukin, 2013b).  

Som man kan se på Figur 1, skal aksen forstås begge veje, dvs., der er et uadskilleligt20 forhold 

mellem udviklingen af samfundet/kulturen og sprogsystemet, de påvirker hinanden indbyrdes 

(Lukin, 2013b). Realiseringsbegrebet bruges også om forholdet mellem de forskellige strata 

’længere nede’ i systemet, således at kontekst realiserer semantik, semantik realiserer 

leksikogrammatik osv. Realisering er det, der gør SFL’s sprogopfattelse semiotisk, mener Hasan, 

idet det netop er realiseringen, der viser, at der er en sammenhæng mellem det Saussureske eller 

Hjelmslevske ’indhold’ og ’udtryk’ (’signifie’ og ’signifiant’) (Hasan, 2009: 170). 

Hassan påpeger, at der er forskel på disse realiseringer. Den realisering, der er mellem udtryk og 

indhold, er, som også Saussure påpeger, arbitrær, mens den, der er mellem de tre øverste lag, 

kontekst, semantik og leksikogrammatik, er dialektisk (Hasan, 2009: 170). Antagelsen er altså, som 

beskrevet ovenfor, at konteksten peger på visse semantiske og leksikogrammatiske valg. Et 

eksempel kunne være, at en undervisningskontekst peger på, at en del kommunikation i 

klasseværelset gennemføres som det, der indenfor SFL kunne kaldes ’anmodning om information’, 

eller spørgsmål, fra læreren til eleverne, og at dette realiseres i form af interrogativer. Altså at en 

skolekontekst ofte viser kommunikationsforhold organiseret i form af spørgsmål (og svar) mellem 

lærer og elev.  

Man taler desuden om kongruent eller inkongruent realisering. Dette betegner det forhold, at 

nogle semantiske betydninger som regel realiseres af bestemte, leksikogrammatiske valg – den 

kongruente realisering. Omvendt kan man i praksis se den in-kongruente realisering. Vender jeg 

tilbage til ovennævnte skolekontekst, hvor en lærer semantisk udtrykker en opfordring til eleverne 

om at sætte sig ned ved timens begyndelse, vil den kongruente realisering være imperativen: ’sæt 

                                                      
20

 Lukin bruger udtrykket ’part and parcel’, som jeg oversætter til ’uadskilleligt’. 
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jer ned’, men ofte ses den in-kongruente realisering i form af interrogativen: ’Vil I sætte jer ned 

nu?’ 

Begrebet inkongruent realisering bruges desuden om nedrangerede sætninger, se mere i afsnit 

2.2.1.5. 

2.2.1.4 Metafunktioner 

En anden dimension ved sproget er, at det er funktionelt, og sprogets funktion er det at skulle 

udtrykke vores erfaringer og sociale relationer på en og samme tid. En ramme til at forstå de 

forskellige funktioner med etableres ved hjælp af de tre metafunktioner. Dvs., at sproget, foruden 

at være stratificeret, også har forskellige metafunktioner indenfor en SFL-tankegang. Den 

ideationelle metafunktion betegner det sproglige udtryk, ’language as reflection’ (Halliday & 

Matthiessen, 2004: 30). “… it is clear that language does – as we put it − construe human 

experience. It names things, thus construing them into categories;… “ (Halliday & Matthiessen, 

2004: 29). Da sprog samtidig også udtrykker relationer mellem de deltagende talere og lyttere, 

betragtes den interpersonelle metafunktion som endnu en metafunktion, ’language as action’ 

(Halliday & Matthiessen, 2004: 30). For at kunne udtrykke disse to metafunktioner, skal 

sprogbrugeren kunne sætte ord, sætninger og mere sammen og vælge en passende kanal, og 

dette omtales som sprogets tekstuelle metafunktion. De tre metafunktioner er altså udtryk for, at 

sproget har tre funktioner på én gang, nemlig en erfaringskonstruerende, en socialiserende og en 

sprogliggørende, hhv. den ideationelle, den interpersonelle og den tekstuelle metafunktion. 

Metafunktionerne ’spiller sammen’ med kontekstvariablerne, således at den ideationelle 

metafunktion som regel realiserer field, den interpersonelle realiserer tenor, og den tekstuelle 

realiserer mode (Se f.eks. Halliday, 1978: 65; Martin, 1999: 37)21. 

Stratifikation set sammen med metafunktionerne vil derfor give følgende tilføjelse i forhold til 

Figur 3: 

 

                                                      
21

 Den såkaldte Hook-up hypothesis antager, at der er et næsten 1:1-forhold mellem diskursvariablene og metafunktionerne, dette 

gør Halliday ikke, og det er der stor uenighed om i SFL-kredse (Eggins, 2004: 110-111; Hill-Madsen, 2010: 19). 
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Figur 4: Stratifikation og metafunktioner (Figuren er baseret på mine egne tilføjelser til Halliday & Matthiessen, 2004: 
25) 

2.2.1.5 Rang 

Et andet ordnende system indenfor SFL er rangsystemet. Rangsystemet betegner den opdeling i 

overordnede og underordnede dele af sproget, det er organiseret efter. Her er udgangspunktet 

sætningen, selvom Boeriis skriver, at begrebet ’tekst’ jo egentlig er det centrale grammatiske 

begreb indenfor SFL, hvorfor det at bruge sætningen som udgangspunkt er paradoksalt. En 

diskussion af dette føres ikke her, jeg konstaterer blot, at indenfor rangsystemet rangeres 

elementer i forhold til et hierarki, og på det leksikogrammatiske niveau er rangordningen en 

opdeling af sproget i dele, der danner de overordnede helheder, hvor sætningen er øverste rang, 

herefter følger gruppe/frase, ord og morfem, dvs., der er i alt fire range. Sætningen dannes altså af 

dele fra den underordnede rang gruppe/frase, der igen dannes af led fra den næste rang, ord, der 

igen dannes af morfemer. Rangbegrebet er relevant i forhold til at forstå nominaliseringsbegrebet 

indenfor SFL. For en yderligere uddybning henvises til Boeriis og Andersen og Smedegaard 

(Andersen & Smedegaard, 2005: 18 og 223ff; Boeriis, 2009: 36). 

 Semiotik 2.2.2

Et sidste forhold, der gør sig gældende for SFL, er forståelsen af sproget som semiotisk, dvs., at 

sproget først og fremmest skaber mening og bruges til at skabe mening mellem mennesker (Se 

f.eks. et sådant sprogsyn udtrykt i Eggins, 2004: 20-21; Gee, 2012: 112; Halliday, 1978: 2; Halliday 

& Hasan, 1989: vi; Maagerø, 2005: 20). Hallidays syn på sprog som semiotisk baserer sig, som 

nævnt, bl.a. på Saussures tegnteori. Begge syn på sprog tager udgangspunkt i sprog som semiotisk 

tegn, men hvor Halliday mener, Saussures tegnopfattelse kan forstås atomistisk og isoleret, er 
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Hallidays egen tegnopfattelse baseret på, at tegn forekommer i netværk. Samtidig kan sprog også 

ses som enten noget socialt, der foregår i samspil med andre, eller noget kognitivt, der først og 

fremmest er et indre forhold mellem sprog og person (Chomsky er et eksempel på det sidste) 

(Frimann, 2004: 23). For Halliday ses sprog som noget, der foregår mellem mennesker i et 

interpersonelt samvær ved hjælp af semiotiske tegn, der er valgt i et systemisk netværk. Disse 

systemiske netværk er så at sige en beskrivelse af de sproglige ressourcer eller potentialer, 

sprogbrugeren har at vælge ud fra (Halliday, 1978: 192). I modsætning til en strukturalistisk 

opfattelse af sprog ser Halliday ikke sprog som et sæt af regler, men som et system, vi kan vælge 

ud fra. Valgene kan relateres til den sociale kontekst, teksten indgår i. De systemiske netværk, der 

gælder for de enkelte sprog, beskriver således sprogsystemets abstrakte potentiale (Se Andersen 

& Smedegaard, 2005 for netværk på dansk; Boeriis, 2009: 35). 

Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at disse kategorier naturligvis skal betragtes som 

teoretisk funderede analytiske kategorier. Når vi taler eller skriver – producerer sprog – sker der 

ikke eksplicitte eller bevidste overvejelser over brug af rang eller metafunktioner. Mening skabes 

altid og hele tiden ved alle tre metafunktioner, på alle strata og gennem alle range. Denne 

detaljerede opdeling tjener udelukkende et analytisk formål, og i analysen kan man vælge at 

fokusere på dele af helheden. 

 Martins forståelse af stratum, realisering og instantiering 2.2.3

Jim Martin anlægger et lidt andet syn på forholdet mellem stratifikation, realisering og 

instantiering, hvilket får betydning for hans udvikling af genreteorien. For ham kommer kontekst, 

som for Halliday, til udtryk gennem tre forskellige variable, nemlig field, tenor og mode. Men over 

det anlagde Martin allerede i 1982 et lag kaldet ”functional tenor”, som senere blev til genre 

forstået som ”staged purposeful social processes” (Begge dele fra Martin, 1999: 28). Dette kan 

siges at være en Hjelmslevsk måde at fortolke SFL på, hvorved tilgangen bliver mere 

strukturalistisk, og Martin begrunder den med, at realiseringsforholdet mellem kontekst og sprog 

ikke er af samme art som realiseringsforholdet i de sproglige strata (semantik og 

leksikogrammatik), som også Hasan påpeger det (Se mere i Martin, 1999: 29). Genre og register 

bliver på denne måde lag, eller strata, ligesom semantik og leksikogrammatik, de bliver en del af 

stratifikationen og dermed også realiseringen. Dette syn på genre og register medfører også, at 

genre kan ses som netværk på lige fod med de andre, systemiske netværk, Halliday et al. mener 

kendetegner sproget, altså at genrer kan ses som systemiske netværk, hvorfor Martin ser genre 

som et system af tekster (Martin, 1999: 43). Denne pointe er central for forståelsen af Martins 

genrebegreb, og ikke mindst for den måde, han konkret opdeler genrer i netværk på, noget, jeg 

kommer ind på i mit afsnit om genre, afsnit 2.4. Kritikken af denne måde at forstå kontekst som 

stratificeret og opdelt i strataene genre og register på er, at disse lettere stivner og ikke på samme 
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måde kan foregribe de ændringer, sprog som system og kontekst forstået som kultur udøver på 

hinanden (pilene vender begge veje), Hallidays måde at forstå kontekst på er mere dynamisk, 

mener Lukin et al. (Lukin et al., 2008: 189). 

 

 

 

Figur 5: Martins stratifikation (Fra Hood, 2014) 

 Særligt om det leksikogrammatiske stratum 2.2.4

Ovennævnte systemiske netværk beskriver også leksikogrammatikken og udgør et detaljeret 

system til at beskrive grammatik og leksis med (Andersen & Smedegaard, 2005: 81). Det er her 

vigtigt at huske, at grammatikken indenfor SFL ikke skal ses som et isoleret fænomen, men i 

sammenhæng med semantik og kontekst. Leksikogrammatikken deles indenfor den ideationelle 

metafunktion i to, nemlig en eksperientiel del, der fokuserer på enheder under sætningsniveau 

(her fokuseres på elementer og figurer, hvilket svarer til leksis og sætningsopbygning), og en 

logikosemantisk del, der fokuserer på sammenbinding mellem sætninger (her fokuseres på 

figurers sammenbinding, altså sammenbinding mellem sætninger), hvor det er den første, jeg især 

fokuserer på i mit arbejde, fordi det er denne del, der benyttes til at undersøge leksis med. 

På det semantiske niveau taler man indenfor SFL om, at de tre elementer: proces, participant og 

cirkumstantial er lig med en figur22. Figur defineres som: ”en enkeltstående begivenhed, hvor 

participanter i en ramme af cirkumstantialer gennem en proces fungerer i forhold til hinanden.” 

                                                      
22

 I det følgende, hvor jeg refererer Andersen og Smedegaard, benyttes deres betegnelser, der er inspireret af de engelske 

betegnelser: Proces, participant og circumstantial. De danske betegnelser, som jeg ellers benytter, er processer, deltagere og 

omstændigheder. 
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Flere figurer danner en sekvens = kompleks af figurer. De semantiske fænomener sekvens, figur og 

element realiseres på det leksikogrammatiske niveau af sekvens = sætningskompleks, Figur = 

sætning og Element = sætningskonstituent (grupper/fraser), altså indenfor rangsystemet 

(Andersen & Smedegaard, 2005).  

Centralt blandt sætningskonstituentgrupperne indenfor den eksperientielle metafunktion står 

processerne som dem, der er kernen i sætningen. Halliday opdeler ageren i tre forskellige 

grundlæggende semantiske funktioner, nemlig ’doing’, ’being’ og ’sensing’. Disse opdeles 

efterfølgende i procestyperne: Relationelle (der underopdeles i to), verbale, mentale, materielle, 

eksistentielle og behaviorale (Halliday & Matthiessen, 2004: 301). I nærværende tekst benytter jeg 

kun de fire typer, der er beskrevet i Andersen og Smedegaard: verbale, mentale, relationelle og 

materielle processer (Andersen & Smedegaard, 2005: 81ff). Dette diskuterer jeg uddybende 

herunder i afsnit 2.6 og i mit metodekritiske afsnit (3.4). 

Indenfor rangsystemet og indenfor den eksperientielle metafunktion ses også 

sætningskonstiutent-grupper i form af nominalgrupper, der på ordniveau udgøres af forskellige 

typer af nominaler. Her har jeg fokuseret på nominaler i form af substantiver (appellativer), der 

udgør kernen Ting i nominalgruppen (altså nominaler, der fungerer som subjekt) og delvist i form 

af pronominer samt nominaler, der fungerer som styrelser på ordniveau (Andersen & 

Smedegaard, 2005: 225 ff og 234). I afsnittet om leksis, afsnit 2.6, vil jeg komme nærmere ind på, 

hvordan jeg arbejder med dette analyseapparat til kategorisering af nominaler, som jeg betegner 

’begreber’.  

Endelig er der den sidste sætningskonstituentgruppe kaldet cirkumstantialer/omstændigheder, 

som jeg ikke har beskæftiget med i nærværende arbejde.  

Jeg benytter Andersen og Smedegaards opdeling af processer (Andersen & Smedegaard, 2005: 85 

ff), og benytter en bearbejdet version af Martin og Roses opdeling af begreber til min 

kategorisering af begreber (Martin & Rose, 2011: 113-114). Dette vil jeg udvikle og diskutere 

længere fremme i afhandlingen. Først er det nødvendigt at give en redegørelse for mit 

domænebegreb, der spiller en central rolle for udviklingen af mit analyseapparat. 

2.3 Diskurser, domæner og kulturformer − på vej mod en 
domænemodel 

Mit udgangspunkt er en betragtning om, at sprog er et af de stærkeste semiotiske tegn, vi har (Se 

f.eks.Halliday, 1978: 189; Hammond, 2011: 304)23. For at forstå disse semiotiske tegn, eller denne 

                                                      
23

 Jeg vil tilføje, at f.eks. Kress her er uenig, idet han mener, at det verbale sprog ofte slet ikke er det vigtigste semiotiske tegn i 

mange kommunikationssituationer. Han argumenterer for, at sproget blot er en ud af mange kommunikative tegnskabelser, 
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meningsskaben24 i form af sprog, mener jeg, man må undersøge ikke blot sproget, som det så at 

sige fremtræder i sin grammatiske form, men også forstå hvordan og på hvilken måde, det er 

indlejret i samfundets institutioner. Altså, hvordan hænger sprog og sprogbrug sammen med den 

omgivende situation og i mit tilfælde i særlig grad undervisningssituationer? At undersøge dette 

systematisk omtales ofte som diskursanalyse (Cameron, 2001: 7). Da jeg har fokus på tekster og 

undervisningssituationer, er jeg især interesseret i at undersøge de kontekstuelle forhold, disse 

indgår i. Dette kunne nok betegnes som diskursanalyse, men jeg vælger at ’nøjes’ med at omtale 

det som en analyse af tekster i kontekst, og jeg fokuserer i forlængelse af Halliday især på 

verbalsproglige forhold.  

Tekster kan være knyttet til domæner, og jeg opererer med nogle forskellige domæner, elever og 

lærere agerer indenfor, og som spiller en rolle i en undervisningsdiskurs. Jeg benævner dem det 

ikke-specialiserede domæne (hverdagsdomænet), de specialiserede domæner og det skolske 

domæne. Disse domæner har jeg fundet frem til ved at sammentænke forskellige syn på diskurs- 

og domænebegrebet, især har Gees begreb Diskurs og Hetmars begreb kulturformer spillet en 

rolle. I dette afsnit vil jeg derfor diskutere disse begreber og argumentere for, hvorfor 

domænebegrebet er relevant for mine analyser af skolediskurser. Jeg vil desuden argumentere 

for, at diskurser i høj grad kan anskues lingvistisk.  

 Diskursbegrebet  2.3.1

Diskursbegrebet er, ifølge Schiffrin (Schiffrin, 1994: 5ff), et af de mest diskuterede og samtidig 

vanskeligst definerbare begreber indenfor den lingvistiske forskning (Cameron, 2001: 7; Schiffrin, 

1994: 5). Det er derfor ikke uden vanskeligheder at forsøge at definere begreberne klart og 

præcist, idet der ikke er nogen generel enighed om betydningen, og jeg vil her nøjes med at 

fremhæve de forhold, der har inspireret Gee, Hetmar, Barton og Hamilton, og som jeg selv hviler 

på i udviklingen af mit domænebegreb.  

Diskurs kan anskues fra og benyttes i så forskellige forskningsområder som en lingvistisk, 

antropologisk, etnografisk, sociologisk og filosofisk position med deraf følgende forskellige 

opfattelser af selve begrebet, dets fundering i sprog og måden, diskursanalyse skal laves på. Der 

findes således en række fundamentalt forskellige opfattelser af, hvad diskurs som begreb 

overhovedet udgår fra. En diskussion af dem alle er ikke intentionen her, jeg henviser i stedet til 

f.eks. Schiffrin eller Stubbs (Schiffrin, 1994; Stubbs, 1983). Nogle hovedtræk ved relevante 

                                                                                                                                                                                
modaliteter, og at det netop er forfejlet at fokusere så meget på verbalsproget (Kress, 2001: f.eks. 71ff). Denne kritik er jeg for så 

vdit enig i, men for at begrænse mine egne analyser, hvar jeg valgt kun i begrænset omfang at analysere andre, semiotiske tegn. 

24
 Gee taler om ’sense-making’, hvilket efter min opfattelse kan oversættes til meningsskabelse, altså at skabe mening. Når jeg her 

benytter mig af vendingen ’meningsskaben’ eller ’mening’, skal begrebet altså forstås som Gees begreb ’sense-making’ (Gee, 2012: 

112).  
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opfattelser af diskurs vil jeg dog her gengive, for at jeg derefter kan argumentere for min egen 

opfattelse af og brug af begrebet.  

Jeg betragter diskurs og diskursanalysen som et sprogligt fænomen og dermed funderet i 

lingvistikken. For Fairclough er diskursbegrebet endda uløseligt forbundet med sprog: ”language is 

a part of society; linguistic fenomena are social phenomena of a special sort, and social 

phenomena are (in part) linguistic phenomena” (Fairclough, 1989: 23, kursiveret i originaltekst). 

Det samme gælder for Martin og Rose: “Culture unfolds through uncountable series of situations, 

as our lives unfold through these situations as learners, speakers and actors, producing texts that 

unfold as sequence of meanings” (Martin & Rose, 2011: 2, min understregning). Også for Gee er 

diskursanalyse tæt knyttet til analyser af sproget, idet diskurs for ham er sprog i kontekst (Gee, 

2012: 112).  

2.3.1.1 Lingvistiske diskursforståelser: strukturalistiske eller funktionalistiske 

Forskellige opfattelser af, hvad sprog overhovedet er for noget, medfører derfor også forskellige 

opfattelser af, hvad diskurs er, og der er to retninger indenfor den lingvistiske diskursopfattelse, 

nemlig en strukturalistisk/formalistisk diskursopfattelse og en funktionel diskursopfattelse. 

(Schiffrin, 1994: 20). Ud fra et formalistisk synspunkt er diskurs oftest opfattet som ’language 

above the sentence’ (Schiffrin, 1994: 23ff). Diskurs er nærmest at forstå som et (strukturelt) lag 

over de andre strukturer i sproget, hvor man kan anskue sprogets dele som gående fra 

fonem/morfem via ord og sætninger til diskurs.  

Et andet syn på diskursbegrebet har man med et funktionalistisk udgangspunkt. Her er diskurs 

snarere en (sproglig) realisering af sociale handlinger, det, Schiffrin kalder ”a study of any aspect of 

language in use” (Schiffrin, 1994: 31). Bag en funktionalistisk opfattelse af diskursbegrebet og 

diskursanalysen ligger også en forståelse af sprog som bestående af både en indholds- og en 

formside, og at disse to hører uløseligt sammen. Funktionalistiske diskursanalyser vil derfor også 

ofte fokusere på både sproget og på dets hensigtsmæssige brug i kontekst.  

Min forståelse af begrebet diskurs er derfor, at diskurs er mere end blot sprog på niveauet over 

sætningen, ’language above the sentence’, at diskurs snarere er sprog i brug, det, Schiffrin m.fl. 

kalder ’language in use’. Dette betyder, at diskurs omfatter mere end blot sprog, nemlig sproget i 

kontekst, men samtidig også, at sproget ses som et stærkt semiotiske tegn og derfor er en meget 

stærk diskursiv markør. Dette betyder også, at sproget er centralt som analyseobjekt i en 

diskursanalyse, og jeg har valgt at fokusere på forskellige sider af de lingvistiske forhold, dog med 

den pointe, at sprog i en socialsemiotisk forståelse, som nævnt tidligere, rækker langt videre end 

sprogets grammatiske strukturer. Da mit empiriske materiale også har andre modaliteter end den 

verbalsproglige, har jeg i mindre omfang også valgt at fokusere på det multimodale udtryk. Jeg har 
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dog afstået fra at analysere andre semiotiske betydninger25. Samtidig mener jeg, at sprog og 

diskurs, i overensstemmelse med grundtanken i en lingvistisk diskursopfattelse, hænger sammen, 

og at diskurs udtrykkes gennem sproget, såvel som at sproget former diskursen. Der er et dobbelt 

forhold mellem de to, som er en forlængelse af diskurs forstået som sprog i brug. Det betyder 

også, at forskellige sproglige manifestationer hører til i forskellige diskurser, og at man kan se på 

diskurser som forskellige i forhold til den sprogbrug, der finder sted. Eksempelvis vil de fleste 

mennesker tale om den samme hændelse på meget forskellige måder alt efter, hvilken situation 

samtalen finder sted indenfor. Gee giver et eksempel på dette ved sin genfortælling om den 

studerende Jane, der giver udtryk for sin holdning til en (moraliserende) kærlighedshistorie på to 

meget forskellige måder, alt efter om hun taler med sine forældre eller sin kæreste (Se mere i Gee, 

2012: 89). 

2.3.1.2 Om Diskurs og diskurs – Gees begreber 

Et af de centrale begreber i min afklaring af en forståelse af diskursbegrebet og ikke mindst 

udviklingen af en model over de domæner, der spiller en rolle for mine analyser, er Gees begreb 

Diskurs (med stort D), hvorfor jeg her vil starte med at gøre rede for, hvordan Gee kommer frem til 

dette begreb, og hvordan han placerer det i forhold til begrebet diskurs. Det er en diskussion, der 

er påkrævet, mener jeg, da Gee ikke er særlig klar i sin definition af begrebet. 

Her vil jeg først kommentere hans forståelse af diskurs, som jeg mener, den fremkommer i hans 

tekster. Gee definerer i sin seneste bog eksplicit diskurs sådan her: 

 By ”discourse” I mean stretches of language which ”hang together” so as to make sense to some 

community of people, such as a contribution to a conversation or story (Gee, 2012: 112).  

Han anser altså selv mindre dele af sproglige ytringer som diskurs, hvilket jeg vil betegne som et 

ret snævert, lingvistisk diskursbegreb. Men han anser samtidig også diskurs for at være noget ud 

over det rent sproglige, selvom det er funderet i sprog. Sprog er nemlig også det, der ligger 

omkring sproget, mener Gee: “Thus, to understand sence-making in language it is necessary to 

understand the ways in which language is embedded in society and social institutions” (Gee, 2012: 

112). Det er her, jeg mener, Gee er en anelse uklar, idet han både vælger et, trods alt, ret snævert 

diskursbegreb, i og med han funderer det snævert lingvistisk og så alligevel åbner det op mod en 

bredere forståelse ved at udvide selve sprogopfattelsen. Han siger derved, at diskurs er et begreb, 

der dækker noget sprogligt, men sprog er mere end ’sprog’ forstået som grammatik, det er i sig 

selv hele den kontekst, sproget folder sig ud indenfor. Sprog skal, med andre ord, forstås 

                                                      
25

Det kunne være kropssprog, intonation og tonefald. Det betyder, at jeg ikke lægger så meget vægt på billeder og illustrationer i 

mit empiriske materiale, ligesom jeg helt udelukker analyser af kropsprog, intonation og tonefald, alt sammen kategorier, der også 

er med til at skabe menig i kommunikationen. Denne sidste meningsskabelse taber jeg i mine primært lingvistisk funderede 

analyser. Det skal dog tilføjes, at intonation og tonefald hører med til SFL’s deskriptive apparat som det inderste/nederste lag i 

stratifikationen og derfor som sådan er en del af lingvistikken indenfor SFL.  
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socialsemiotisk. Gees forståelse af diskursbegrebet, med lille d, er derfor, som jeg læser det, 

tættest på den forståelse, man kan kalde ’language in use’, og det Shiffrin vil betegne som et 

lingvistisk, funktionalistisk diskursbegreb (Se f.eks. Schiffrin, 1994: 31).  

Samtidig vælger Gee at introducere et helt andet diskursbegreb, nemlig Diskurs med stort D. Dette 

begreb er et åbent, bredt, funktionalistisk og mere etnografisk-antropologisk diskursbegreb:  

A Discourse is a socially accepted association among ways of using language, other symbolic expressions, 

and ’artifacts’, of thinking, feeling, believing, valuing, and acting that can be used to identify oneself as a 

member of a socially meaningful group or ’social network’, or to signal (that one is playing) a socially 

meaningful ’role’ (Gee, 2007b: 131) 

 

Gee siger også, at Discourse er “saying(writing)-doing-being-valuing-believing combinations” (Gee, 

2012:151) eller endnu mere klart:  

Discourses, then, are ways of behaving, interacting, valuing, thinking, believing, speaking, and often reading 

and writing, that are accepted as instantiations of particular roles (or ‘types of people’) by specific groups of 

people, ….” (Gee, 2007b: viii)  

 

For Gee er mennesker medlem af en række forskellige Diskurser26 , der alle fordrer, at man agerer 

som identitet på en genkendelig måde indenfor Diskursen, der i øvrigt er selvdefinerende (Gee, 

2007b: 137). Da sprogbrug derfor fungerer indenfor Diskurser, findes kun ’social languages’ 

knyttet til forskellige Diskurser (Gee, 2007b: viii). I en parentes bemærket anskues literacy på 

samme måde af Gee som literacies i forskellige Diskurser. Samtidig er det stadig sådan, at man kan 

analysere de sproglige udtryk for at forstå en Diskurs, men man må ydermere se på de 

omkringliggende institutioner og forhold, der indlejrer sproget (Gee, 2012: 112).  

En model, der viser Gees to diskursbegreber, kunne se sådan her ud, idet Gee selv skriver: ”So, 

”discourse” is a part of ”Discourse” ” (Gee, 2012: 151): 

 

                                                      
26

 Jeg vælger at oversætte Gees to begreber direkte til diskurs hhv. Diskurs og bruger disse begreber på dansk fremover. 
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Figur 6: Forholdet mellem Diskurs og diskurs, som jeg læser Gee 

 

Gees to diskursbegreber må derfor siges at være hhv. et tilnærmet, lingvistisk-funktionalistisk 

forstået diskursbegreb, diskurs med lille d, og et mere bredt, etnografisk/antropologisk forstået 

Diskursbegreb, Diskurs med stor D, der dog stadig er lingvistisk funderet.  

Spørgsmålet er, efter min mening, om det egentlig er nødvendigt for Gee at gå den omvej for at 

introducere et nyt diskursbegreb, nemlig Diskurs (med stort D), eller han kunne have opnået det 

samme ved at lægge sig op ad et mere bredt, etnografisk/antropologisk diskursbegreb, der havde 

kunnet løfte det samme, som Gees Diskursbegreb nu gør? I hvert fald skriver Schiffrin, at netop 

den etnografiske diskursanalyse lægger meget vægt på konteksten og alt det, der gemmer sig bag 

sproglige valg, og mener, at  

What we say and do has meaning only within a framework of cultural knowledge – not linguistic, but 

communicative, competence” (Schiffrin, 1994: 371).  

 

Dette lægger sig, som jeg ser det, op ad Gees begreb Diskurs (med stort D). Den måde, vi lever 

vores liv på, gennem og via sproget, er lige præcis ’ways of being and doing’ indenfor en bestemt 

kontekst. Samtidig understreger Schiffrin, (Schiffrin, 1994: 371), at netop denne diskursforståelse 

er et supplement til sociolingvistikken. Man kan derfor spørge, om Gee havde behøvet at gå 

omvejen ad Diskursbegreber (med stort D) for at opnå den bredere, etnografiske/antropologiske 

d(D)iskursforståelse, jeg mener, han lægger i sit diskursbegreb (med stort D) (Street, 2006: u.p.). 

Omvendt kan Gees Diskursbegreb (med stort D) også forstås som en præcisering af det brede, 

etnografiskinspirerede diskursbegreb. Gee selv pointerer, at Diskursbegrebet med stort D er 

knyttet specielt til literacybegrebet (Gee, 2012: 2), og hans pointe kan derfor være, at han ønsker 

at etablere et diskursbegreb, der netop fanger literacybegrebet i et New Literacy-perspektiv. 
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Hvorom alt ting er, introducerer Gee altså begrebet Diskurs, idet han mener, at alle mennesker er 

deltagere i flere forskellige Diskurser. Disse definerer, som nævnt, hvad der er den rigtige måde at 

agere, handle, forstå, læse, skrive og tale på indenfor diskursen, og her spiller sprog en væsentlig, 

men ikke den eneste, rolle. Gee mener, som Blommaert (Blommaert, 2005 f.eks. s. 11ff), at sprog i 

virkeligheden er flere sprog, der findes forskellige subsprog, af Gee benævnt ’social languages’. 

Disse forskellige ’social languages’ kommer fra, at vi, hver gang vi taler, både skal sige noget 

referentielt og samtidig angive noget socialt, altså vi taler om noget og på samme tid signalerer vi, 

hvem vi er og hvilken social rolle og status, vi har. De to ting er begge bygget ind i sproget og er 

begge til stede i en sproglig ytring. Dette svarer til det, man indenfor SFL kalder sprogets 

ideationelle og interpersonelle metafunktion.  

Ydermere, påpeger Gee, indtager mennesker i virkeligheden flere forskellige sociale positioner på 

én gang, alt efter hvilken kontekst man er i. Man kan altså både opfatte sig selv som mor, 

studerende, lærer osv. alt efter hvilken kontekst, man indgår i. Dette er også årsagen til, at man 

ikke kan tale om sprog som noget ’monolitisk’ (en oversættelse af monolithic), men at der altid er 

netop flere forskellige, socialt situerede sprog i brug (Gee, 2012: 89). Oftest blandes de forskellige 

’social languages’, Bakhtin omtaler det med begrebet heteroglosia, man kan derfor sige, at der 

næppe findes socialt situerede sprog, der er helt ’rene’. Ofte vil man altid trække på sprog fra 

forskellige, sociale sammenhænge i et eller andet omfang, uanset hvor man i øvrigt befinder sig 

(Gee, 2012: 90). Ydermere opfatter Gee også ords grundlæggende betydning som noget, der er 

kontekstuelt afhængigt. Det at skabe betydning er ikke noget, man ’slår op’ i ordbogen, men er en 

proces, man aktivt deltager i som sprogbruger. Gee kalder dette for situeret mening (Gee, 2012: 

95). Det hænger sammen med begrebet ’figured worlds’, som er de forestillinger om verden og 

om de situationer, vi oplever verden gennem, vi bærer rundt på. Gee kalder dem også kulturelle 

modeller eller Diskursmodeller, og det er disse ’figured worlds’, der findes som en del af de sociale 

praksisser, der alt sammen er en del af det, han kalder Diskurs med stort D (Gee, 2012: 104n). Han 

lægger derfor også vægt på, at sprog skal ses som udtryk for diskurser indenfor en social praksis, 

ligesom han mener, det er vigtigt, at teksten inddrages som en væsentlig del af diskursanalysen.  

På denne bagrund definerer Gee herefter begreberne primærDiskurs27 som den, man lærer 

derhjemme, og sekundærDiskurser, som er alle de andre professionelle eller offentlige Diskurser, 

vi indgår i i det offentlige rum eller i fælles institutioner. For Gee er det en pointe, at stort set alle 

mennesker tilhører en primærDiskurs, som er den, man så at sige er født ind i, og indenfor hvilken 

man socialiseres tidligt i livet. Denne danner rammen om udviklingen af vores ’selv’ og lægger 

grunden til det, Gee kalder vores hverdagssprog. Hverdagssproget er det sprog, man benytter, når 

                                                      
27

 Bemærk, at Gee omtaler Diskurserne som hhv. ‘primary Discourse’ og ’secondary Discourse’, hvilket jeg her, da sammensatte 

navneord på dansk jo i sagens natur er i et ord, oversætter til det lidt akavet stavede primærDiskurs og sekundærDiskurs for at 

beholde og understrege brugen af Gees Diskursbegreb, der staves med stort D.  
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man så at sige agerer som hverdags-, ikke-professionel person. PrimærDiskursen er ikke stationær 

i den forstand, at den ikke kan ændres, det kan Gee sagtens forestille sig, at den kan, ligesom han 

mener, den kan blandes med andre Diskurser og på den måde antage nye former influeret af 

andre Diskurser. Men den forbliver den Diskurs, hvorunder man f.eks. sprogligt formulerer sig som 

ikke-fagperson, men som hverdagsperson. (Gee, 2012: 153). Til gengæld findes der flere 

sekundærDiskurser. Disse eksisterer i en mere offentlig sfære og ofte, mener Gee, indenfor 

forskellige sociale institutioner eller på arbejdspladsen og kommer til at spille en rolle i både 

barnets og den voksnes liv (Gee, 2012: 154ff). Sådanne sekundærDiskurser er f.eks. offentlige 

institutioner, arbejdspladsen eller skolen. Indenfor disse Diskurser finder man situeret eller 

domænespecifikt sprog. 

2.3.1.3 Kulturformer og domæner 

Gee kommer også ind på den rolle, skolen spiller i forhold til Diskurser, og hvordan skolen fungerer 

som en sekundærDiskurs, der er inkorporeret i især en middelklasses primærDiskurs. Men han er 

ikke så tydelig i sin definition af, hvad en skoleDiskurs kunne være. Derfor har jeg valgt også at 

inddrage Hetmars begreb kulturformer, som jeg her vil redegøre for og diskutere.  

Hetmar introducerer begrebet kulturformer (Hetmar, 2004), en betegnelse for forskellige måder 

at tænke på, tale om og forestille sig verden på, og som er inspireret af Gees Diskursbegreb 

(Hetmar, 2004: 42). Kulturformerne er, ligesom det i de senere tekster anvendte begreb 

’domæner’, forstået som semiotiske domæner (Se f.eks. Hetmar, 2010: 319). Denne måde at 

forstå domæner på, kan jeg tilslutte mig, og jeg mener da også, at Gees Diskursbegreb skal 

opfattes som et sådant, semiotisk begreb. For mig er den interessante pointe i Hetmars arbejde 

imidlertid især, at hun opererer med tre forskellige kulturformer, nemlig den ikke-specialiserede 

kulturform, den specialiserede kulturform og en kulturform, hun kalder en skolske kulturform, 

som netop giver mening i en didaktisk sammenhæng. Alt det, der:  

…foregår i skolen, foregår indenfor rammerne af den skolske kulturform, og klasserummet kan derfor, når 

der undervises i fag, forstås som det sted, hvor fagets specialiserede kulturform skal mødes med elevernes 

ikke-specialiserede former indenfor rammerne af den skolske kulturform (Hetmar, 2004:47 ) 

 

Det er samtidig en vigtig pointe, at den skolske kulturform altid er til stede i en 

undervisningssituation i skolen. Hetmar skriver, at man ikke kan opfatte en traditionel 

undervisningssituation som en samtale om et fælles indhold, men snarere som ”…et møde – eller 

sammenstød – mellem lærerens specialiserede læsning og elevernes ikke-specialiserede 

læsninger” (Hetmar, 2004: 4). Lærerens læsning er specialiseret, hørende til i det, Hetmar kalder 

en specialiseret kulturform, hvori teksterne læses indenfor et fagligt rum, hvor deltagerne er 

positionerede som ligeværdige parter. Her er kommunikationsformerne kendetegnede ved, at de 

”foregår mellem ligeværdige parter…og at den hviler på en forestilling om symmetri hvor parterne 
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forholder sig selvpositionerende til hinanden samtidig med at de gensidigt skaber mulighederne 

for de øvrige parters selvpositionering” (Hetmar, 2004: 44). Altså en kulturform, hvor tekstlæsning 

er et erhverv. Eleverne kommer med deres læsninger fra en ikke-specialiseret kulturform, nemlig 

hverdagslivets. Den traditionelle kommunikationsform indenfor den skolske kulturform er bundet 

sammen af lærerens spørgsmål til eleverne og de svar, eleverne giver. Der er tale om 

kommunikationsformer, der ikke findes andre steder i samfundet, og som desuden ikke anvendes 

”…indenfor de basisfag undervisningen forventes at være forankret i” (Hetmar, 2004: 44). Det er 

en kulturform, der nødvendigvis altid er og må være til stede i skolen (Hetmar, 2010: 320). Det er 

vigtigt for mig at understrege, at begrebet skolsk ikke skal forstås normativt, men slet og ret 

deskriptivt, som noget, der beskriver det, der foregår indenfor skolen/skolediskursen28. 

Christie opererer med den samme forståelse af skolen som Hetmar, nemlig at der i skolen findes 

en særlig skolediskurs. Christie kalder den, med Bernstein, en pædagogisk diskurs, der altid er på 

spil, og for hvilken særlige regler omkring indholdsstof, magtforhold og kommunikation gælder. 

Christie taler derfor, med udgangspunkt i Bernstein, om det regulative og det instruktive register, 

hvor det regulative register er den del, der i skolen handler om, hvordan læreren regulerer 

elevernes adfærd og forståelse af, hvad læring, videnstilegnelse, forståelse af et fag osv. er for 

noget. Eller sagt på en anden måde, den regulative diskurs introducerer elever til måder, vaner, 

attituder og viden indenfor institutionen skole, en skole- eller uddannelsesdiskurs (Christie, 1994: 

20). Det instruktive register svarer til den diskurs, der omhandler selve vidensfeltet. Den 

instruktionelle diskurs minder om de(t) specialiserede domæne(r), mener jeg. At jeg tillader mig at 

tale om den instruktionelle diskurs som værende lig med mit begreb ’specialiseret domæne’, 

refererer til Christie (Christie, 1994: 18), der skriver, at den instruktionelle diskurs er den, der 

transmitterer ’specialised competences’ , hvilket kan indikere, at der er tale om en 

rekontekstualisering29 af elementer fra det specialiserede domæne ind i skolediskursen.  

Det skal her fremhæves, at Hetmar opererer med flere ikke-specialiserede kulturformer, en 

specialiseret kulturform samt den skolske kulturform. Hvor Hetmar fokuserer på en enkelt 

specialiseret kulturform, og netop benævner den i ental, opererer Gee jo med mange 

sekundærDiskurser, og hvor Hetmar bruger flertalsformen om de ikke-specialiserede kulturformer, 

taler Gee om én primærdiskurs. Dette skal forstås indenfor det didaktiske felt, Hetmar bevæger sig 

i, hvor skolen danner rammen, og faget er omdrejningspunktet for undervisning. Hun fremhæver 

jo netop, at disse begreber gælder, når der undervises i fag, hvorved den specialiserede kulturform 

som oftest er til stede en ad gangen, eksempelvis er kulturformer fra litteraturstudiet til stede i 

                                                      
28

 Hetmar gør opmærksom på, at begrebet ’skolsk’ refererer til et tilsvarende begreb brugt især indenfor den norske 

skrivepædagogik (I Hetmar, 2008b refereres til Moslet og Evensen, 1993 ; Moslet & Evensen, 1993). 

29
 Begrebet ’rekontekstualisering’ dækker over Bernsteins måde at forstå på, at tekster, der bruges i undervisning, altid må sættes 

ind i skolens kontekst. 
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litteraturundervisningen. Dette kan ikke udelukke, at der findes mange specialiserede 

kulturformer, men at der principielt kun er én ad gangen på spil i fag-undervisningen30. Omvendt 

er jeg enig med Gee i, at det giver bedst mening at tale om én primærDiskurs, idet barnet oftest31 

kun indkultureres i en og samme primærDiskurs, som så måske nok integrerer andre, 

udefrakommende, men stadig hverdagslige Diskurser. Gee nævner f.eks. kirken eller andre til 

hverdagen hørende Diskurser (Gee, 2012: 153). 

Endelig beskæftiger også Barton og Barton, Hamilton og Ivanic sig med semiotiske domæner. 

Domæner er af Barton et al. forstået som aktivitetssammenhænge, der er karakteriserede ved, at 

man taler om, handler på, bruger og opfatter skriftsprog på forskellige måder: ”Domains are 

structured, patterned contexts within which literacy is used and learned” (Barton et al., 2000: 11). 

Hjem, arbejdsplads og skole er tre forskellige domæner, understreger f.eks. Barton, der også peger 

på, at hjemmedomænet er det, de fleste først stifter bekendtskab med, mens de domæner, der 

hører arbejdslivet til, og som der er flere af, vil være nogle, der kommer til senere 

(sekundærDiskurser med Gees begreber) (Barton, 2006: 25). Barton kalder skoledomænet for 

uddannelsesdomænet, men mener i øvrigt, at det er et særligt magtfuldt domæne, fordi det er 

formelt og funderet i en stærk tradition i samfundet, det Barton kalder ’the comunity’ (Barton, 

2006: 26). Både Barton og Barton, Hamilton og Ivanic understreger, at domæner sjældent er 

skarpt adskilte, men ofte flyder over i hinanden (Barton, 2006: 25; Barton et al., 2000). Dette sker 

både, fordi domæners literacyformer kan lånes indbyrdes mellem hinanden, og fordi tekster, en 

væsentlig del af literacybegrebet, mener Barton et al., og kan flyttes fra et domæne til et andet og 

derved indgå i anderledes literacysituationer eller trække literacyformer med over (Barton, 2006: 

25). Bartons og Hamiltons domænebegreb lægger sig, i min læsning, tæt op ad Hetmars begreb 

kulturformer. 

Samlet set er det en væsentlig pointe, at både Gee, Hetmar og Barton, Hamilton og Ivanic 

opererer med, at der i den didaktiske sammenhæng, som skolen udgør, findes tre ’steder’, kaldet 

kulturformer, domæner eller Diskurser, som eleverne tilhører, og hvis måder at tale, tænke, 

forestille sig og agere accepteret indenfor spiller en rolle for elever og lærere, nemlig et ’sted’, der 

hører det hjemlige og hverdagen til, et ’sted’, der hører noget udenfor hjemmet til, og som det 

tredje og sidste ’sted’ findes skolen. 

                                                      
30

 I skolen er de specialiserede domæner, eller kulturformer, netop repræsenterede i fagene, men i en didaktiseret form, hvor 

fagenes tekster, kommunikationsformer og metoder er tilpasset skolen. 

31
 Dette gælder formodentlig ikke i samme grad for elever med en anden kulturel/etnisk/religiøs baggrund, disse kan og bliver 

muligvis indkultureret i to eller flere primærDiskurser. En diskussion, jeg af pladshensyn ikke ønsker at komme nærmere ind på her, 

men som ikke af den grund er uvæsentlig eller uinteressant. 
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 Min domænemodel 2.3.2

Da diskursbegrebet er defineret på så mange forskellige måder, og der er så stor uenighed om 

begrebets indhold, har jeg valgt i stedet at benytte mig af et domænebegreb, som jeg har udviklet 

via ovennævnte, forskellige teoretikere. Mit domænebegreb hviler på Gees definition af, hvad 

Diskurs (med stort D) er, Hetmars begreb kulturformer og Barton og Hamiltons domænebegreb. I 

en undervisningssituation findes der flere ’steder’, på samme måde som Gee definerer det, og de 

to af dem mødes i det tredje, nemlig indenfor skolens kulturform, som Hetmar omtaler det. Jeg 

vælger at kalde disse steder for domæner efter Barton og Hamilton. Jeg definerer derfor, at der 

findes et hverdagsdomæne, og definerer det, i lighed med Gee, i ental og på samme måde som 

hans primærDiskurs. Uden for dette domæne findes en række specialiserede domæner, som jeg 

også opfatter på samme måde som Gee beskriver sekundærDiskurser. Endelig vil disse to 

domæner, i en didaktisk situation som undervisning er, være rammet ind af et skolsk domæne, 

forstået på den måde, som Hetmar beskriver den skolske kulturform32 (se Figur 7).  

 

 

 
Figur 7: Min domænemodel 

 

                                                      
32

 Hetmar opererer senere, sammen med Misfeldt og Bundsgaard, med fire domæner foruden det skolske, et hverdagsdomæne og 

en udkrystaliseret form af det specialiserede domæne, der udgøres af videnskabsdomænet, produktionsdomænet og 

samfundsdomænet (Bundsgaard, Hetmar, & Misfeldt, 2011). Efter min mening favner begrebet ’specialiserede domæner’ disse tre 

domæner, idet det specialiserede domæne netop, som Gee har beskrevet det, dækker både en institutionaliseret Diskurs som f.eks. 

uddannelsesdiskurser (som videnskabsdomænet udgør), arbejdspladsDiskurser (produktionsdomænet) og mere uformelle 

Diskurser som foreninger (samfundsdomænet) (Gee, 2012: 154). Til forskel fra Gees (og min) model opfattes samfundsdomænet 

som hørende til et ikke-specialiseret domæne af Bundsgaard et al., dvs. som en slags primærDiskurs. Dette er jeg ikke enig i, idet i 

hvert fald Gees definition på denne ikke kan omfatte dele af det, jeg forstår, samfundsdomænet skal omfatte. 
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De specialiserede domæner repræsenterer specialiserede måder at agere, være og kommunikere 

på, og på samme måde findes der her specialiserede literacies. Dette skal forstås som f.eks. 

Hetmar gør det, når hun beskriver domænerne som semiotiske domæner, hvori ikke kun tekster, 

men også literacysituationer hører til, hvilket jeg sidestiller med at literacies er forskellige i 

forskellige domæner. Semiotiske domæner er: “…constituted by certain sets of conventions that 

help people navigate in and cope with the complexity of their everyday lives” (Hetmar, 2010: 318). 

Dette gælder også for de andre domæner, nemlig hverdagsdomænet og det skolske domæne.  

Dias m.fl. har vist, i deres undersøgelse af skrivning i uddannelser og på arbejdspladser, at 

skriftlighed indenfor en skole- og undervisningsdiskurs fungerer ganske anderledes end i det, de 

omtaler som arbejdspladsdiskurser. Hvis jeg ved begrebet arbejdspladsdiskurs forstår det, jeg 

kalder et specialiseret domæne, kan jeg bruge Dias m.fl.s disktinktioner mellem skriftsprog på 

arbejdspladsen og i skolen til at skelne mellem literacy i et specialiseret og et skoledomæne. 

I skolen er skrivning epistemisk, et begreb, der er inspireret af Willard, dvs. det har især læring 

som formål33. De retoriske situationer, hvori skrivning indgår i skolen, er som regel simple, 

genkendelige og forenklede, ofte med tydelig begyndelse og slutning, en enkelt modtager 

(læreren) og ofte også en enkelt afsender, med stabile, entydige og sammenhængende, 

epistemiske formål. Arbejdspladsens skriftlighed er på den anden side karakteriseret af uklare 

situationer, mangeartede modtagere og mange gange også flere forskellige afsendere, 

instrumentelle og ofte også mangeartede formål (Dias et al., 1999: 61 og 113). Skrivning indenfor 

arbejdspladsdiskurser er snarere institutionaliserede end individualiserede, forstået på den måde, 

at institutionen snarere end individet er teksternes afsender. Desuden har teksterne et mere 

cyklisk liv, da de cirkulerer mellem flere medarbejdere (Dias et al., 1999: 224). Desuden påpeger 

Dias m.fl., at mange af de aktiviteter, der foregår omkring skrivning indenfor en 

arbejdspladsdiskurs, ville være umulige eller endda næsten ulovlige i en undervisningskontekst: at 

skrive i par eller teams (f.eks. til eksamen/prøver), at angive sig selv som forfatter til tekst, man 

ikke har skrevet, at gengive forskning uden at angive kilder, få massiv hjælp fra kolleger, genbruge 

den samme tekst igen og igen, osv. (Dias et al., 1999: 115) 

Dias m. fl. taler om, at skoleskriftligheden eller skolegenrerne har et epistemisk socialt formål, 

mens arbejdspladsgenrerne har et instrumentelt socialt formål, hvor ’socialt’ skal forstås i 

betydningen socialt acceptabelt indenfor diskursen (Dias et al., 1999: 183). Som jeg forstår Dias 

m.fl., har skrivning disse særlige former indenfor det skolske domæne, og i forlængelse af Dias og 
                                                      
33

 Willards begreb ’epistemisk’ skal forstås på den måde, at en tekst kan have enten et epistemisk formål, dvs. et læringsformål for 

læseren/modtageren, eller et instrumentelt, i betydningen handlingsanvisende, formål. Dias m.fl. benytter begrebet anderledes, 

idet de mener, det epistemiske, altså læringsformålet, mere er rettet mod afsenderen, altså eleven, i mange 

skriftproduktionssituationer indenfor uddannelsesdiskurser. De benytter sig altså af Willard, men vender så at sige læringsformålet 

om. Skrivning i skolen har sjældent modtagerens læring som formål, men afsenderens, altså elevens læring som formål (Dias et al., 

1999: 45). 
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Hetmar er det min antagelse, at literacy på samme måde er indrammet af disse særlige 

kommunikative eller retoriske forhold indenfor det skolske domæne. 

Til de forskellige domæner hører altså forskellige literacies, hvilket medfører, at der også må være 

forskellige slags tekster, idet tekster er en væsentlig del af literacybegrebet. Disse tekster, der 

tilhører forskellige genrer, er kendetegnet ved, at de, både som genrer og som tekster34, fungerer 

bedst indenfor domæner. Det er derfor interessant at undersøge og diskutere genrebegrebet og 

dets samspil med diskursbegrebet nærmere.  

2.4 Genre 

Som det fremgår ovenfor er en væsentlig del af en teksts karakteristik at forstå den indenfor det 

domæne, den er relevant indenfor, herunder især hvilket mål/formål teksten har, og i hvilken 

situation(-skontekst) den skal fungere, og hvordan dette har indflydelse på tekstens generiske og 

sproglige træk. Alt efter hvilken måde man anskuer genrebegrebet på, vil disse dele omfattes af 

begrebet genre, og jeg vil i dette afsnit diskutere de centrale definitioner af begrebet genre, jeg er 

inspireret af i forhold til at udvikle det begreb, der skal danne baggrund for mine analyser. Det er 

især vigtigt at få udredt genrebegrebet, fordi jeg ønsker at afklare, hvilke kategorier der er 

væsentlige for en genreanalyse, og på hvilket abstraktionsniveau en sådan skal placeres, samt i 

hvor høj grad man kan tale om, at genren determinerer eller afspejler tekstgeneriske eller 

leksikogrammatiske træk i teksterne. Dette sidste baserer sig på, at når man, som jeg, forstår 

sprog som et semiotisk redskab, og forstår sprog indenfor en systemfunktionel ramme, spiller 

genre også en rolle for forståelsen af sproget i brug, fordi sprog og tekster jo netop skal forstås i 

kontekst. Mulvad udtrykker det således: ”…genrer er i betydningsdannelsen vævet sammen med 

alle andre sprogelementer som lyde, ord, grammatik osv.” (Mulvad, 2013: 20), hvorved hun især 

henviser til det genrebegreb, der er udviklet indenfor den såkaldte Sydneyskole. Hvor stor en rolle 

genre spiller, kommer an på, hvilken diskursforståelse man anlægger, hvilken forståelse af genre 

man vælger at benytte, og hvilken vinkel man anlægger indenfor SFL.  

Jeg vil her først afgrænse selve begrebet ’genre’, dernæst vil jeg redegøre for og diskutere to 

forskellige spor, man kan følge indenfor udviklingen og forståelsen af begrebet, nemlig et 

formalistisk og et funktionelt spor, og herunder diskutere, hvorvidt det systemfunktionelle 

genrebegreb kan placeres indenfor denne dikotomi. Til slut vil jeg argumentere for, hvorfor jeg 

mener at benytte et SFL-funderet, men også retorisk funderet genrebegreb , som samtidig har en 

iboende antagelse om, at der kan være en vis afspejling af genretilhørsforhold i teksters generiske 

træk og leksikogrammatiske valg. 

                                                      
34

 Tekster skal her forstås som både mundtlige og skriftlige tekster. 
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 Genrebegrebet 2.4.1

På samme måde som diskursbegrebet er genre et flittigt brugt begreb med mange betydninger og 

årelange diskussioner af begrebets betydning og brug (Se f.eks. Frimann, 2004: 262 ff; 

Smedegaard, 2013: 69), og min første og grundlæggende afgrænsning er derfor, at jeg i lighed 

med Swales vælger at sige, at genre er et begreb, der kun kan forekomme i kommunikative 

situationer. ”Genre is a class of communicative events” (Swales, 1990: 46). Sprog skal være 

involveret og det skal spille en rolle, hvis man skal kunne tale om begrebet genre i min 

sammenhæng. Aktiviteter, hvor sprog kun sporadisk eller tilfældigt bliver brugt (at udføre husligt 

arbejde f.eks.), kan ikke, ifølge Swales, genrekategoriseres, fordi der ikke er tale om 

kommunikative situationer. Situationer, hvor andre kommunikationsformer spiller en rolle, mener 

han heller ikke kan kategoriseres under et genrebegreb. Han definerer altså på den måde selve 

genrebegrebet ret snævert. Da jeg lægger mig op ad et lingvistisk og samtidig kontekstuelt 

funderet genrebegreb, kan jeg tilslutte mig Swales krav til selve begrebet genre, nemlig at det er 

en klasse af kommunikative situationer, og at sprog og det genkommende derfor er centrale 

elementer.  

2.4.1.1 To centrale spor 

Når bortses fra, at genrebegrebet traditionelt er blevet brugt indenfor den litterære forskning 

gennem mange år (Berkenkotter & Huckin, 1995: x; Swales, 1990: 36), og at man også, ifølge 

Swales, har brugt genrebegrebet indenfor folklorisme35 (Swales, 1990: 34 og 36), er begrebet 

genre traditionelt blevet set indenfor tre skoler, nemlig den (nordamerikanske) retoriske retning 

kaldet Rhetorical Genre Studies (RGS), en retning er udviklet indenfor det, man kalder English for 

Specific Purposes (ESP), og en socialsemiotisk, lingvistisk retning, meget ofte inspireret af Hallidays 

SFL, en underskole af denne er Sydneyskolen (Macken-Horarik, 2002: 17, note 1), hvor Jim Martin 

har udviklet det genrebegreb, der er det mest udbredte indenfor denne systemfunktionelle 

retning. Den første og den sidste af de tre nævnte retninger spiller en rolle for min udvikling af 

genrebegrebet, hvorfor jeg vil lægge vægt på disse to i min fremstilling. Disse tre skoler har 

                                                      
35

 For Swales findes der fire forskellige fortolkningsretninger, indenfor hvilke termen genre kan forstås: folklorismen, litteraturen, 

lingvistikken og retorikken. Den folkloristiske forståelse har især bidraget med, at genrer forstås indenfor grupper af mennesker, 

der selv i en vekselvirkning både udlever og udvikler genren. Dette medfører, at man som analytiker er nødt til at kende brugernes 

egne genreopfattelser for at kunne kategorisere en genre. Dertil kommer, at folklorister har erkendt, at genre brugt som 

kategoriseringsredskab har lille værdi. Indenfor den litterære forskning har genrebegrebet en lang tradition (F.eks. Todorov og 

Bakthin ifølge Devitt, 2008: 2), men ifølge Swales er litteraters primære formål i virkeligheden at genkende genrer på form, 

samtidig med at denne form opfattes som en, der skal og bør brydes i takt med, at nye genrer opstår. Todorov mener, og heri er 

Swales enig, at genrer som form er uddateret og hører en historisk tid til. I dag kan genre ikke længere bruges om et begreb, der 

dækker over teksters form indenfor litteraturen (Swales, 1990 ,f.eks.:36 ff). De sidste to retninger, Swales nævner, er en lingvistisk 

og en retorisk genreforståelse, som jeg kommer nærmere ind på i teksten (Devitt, 2008: 2 ff. Devitt nævner bl.a. Halliday, 

Freedman og Swales som repræsentanter for et lingvistisk funderet genrebegreb, mens Bitzer, Miller, Bazermann, Bergenkotter og 

Russel kan ses som repræsentanter for et retorisk genrebegreb). 
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tilsammen dannet to spor i genreopfattelsen, nemlig et formalistisk (strukturalistisk) eller 

lingvistisk spor, hvor genre ses som form og klassificerende tekst, og hvor vægten ligger på 

tekstgeneriske træk, eller en retorisk (diskursiv) tilgang, også benævnt en kontekstbaseret tilgang, 

hvor genre ses som kontekstbestemte svar på situationsafhængige udfordringer, og hvor fokus er 

på de kontekster, hvori teksterne indgår36 (Bateman, 2008: 177ff; Chen, 2008: 73ff; Devitt, 2008: 

2; Freedman & Medway, 1994; Johns, 2002b: 4; Paltridge, 2002). Den tidligste genreopfattelse 

hvilede især på det formalistiske, strukturalistiske grundlag, som det f.eks. genkendes fra det 

litterære genrebegreb.  

Genre har, med Rhetorical Genre Studies og socialsemiotikken, fået et andet udgangspunkt, hvor 

man kan sige, at fokus er flyttet fra tekst til tekstbruger, eller: ”…genre as defined by its users” 

(Devitt, 2008: 3)37. Den formalistiske definition af genre som ”…types of text according to their 

forms” er ikke længere et brugbart genrebegreb, mener bl.a. Devitt, fordi man tydeligvis ikke kan 

skelne form fra indhold, hvilket en genreforståelse med genre som form nødvendigvis er nødt til at 

gøre, og fordi genre som klassifikation fastholder et statisk genrebegreb (Devitt, 2008: 5). En én 

gang defineret genre kan være vanskelig at ændre på. Desuden rummer begge genreopfattelser et 

ringargument, mener Devitt: “A genre is named because of its formal markers; the formal markers 

can be identified because a genre has been named” (Devitt, 2008: 10). Devitt påpeger dog, at 

dette ikke betyder, at genrer ikke kan have visse formmæssige træk til fælles, blot mener hun ikke, 

disse er genrekonstituerende.  

Andre, f.eks. Freedman og Medway, peger på, at de genkendelige og genkommende 

tekstgeneriske træk blot gemmer på en underliggende ’regularitet’ i de retoriske situationer, 

teksten benyttes i, og at dette gør, at ensartede situationer skaber ensartede tekstformer. F.eks. 

er formelle situationer, som et besøg hos lægen, årsag til, at også tekster herfra er formelle i 

forhold til både tekstgeneriske træk og leksikogrammatik (Freedman & Medway, 1994: 2). På den 

måde kan man sige, at tekstformen skal ses i sammenhæng med den retoriske, kontekstuelt 

funderede situation, teksten indgår i. De samme situationer vil skabe nogenlunde de samme 

tekstformer, eller tekstgeneriske træk, fordi situationen fordrer det.  

Jeg vil i det efterfølgende diskutere de to genreforståelser, der har haft størst indflydelse, nemlig 

genrebegrebet som det forstås indenfor Rhetorical Genre Studies (RGS), og som det forstås 

indenfor SFL, herunder især Sydneyskolen. At jeg ikke benytter inddelingen kontekstuelt 

                                                      
36

 Bateman omtaler to retninger, nemlig genre som et lingvistisk baseret, socialsemiotisk begreb eller genre baseret på retoriske 

handlinger eller forstået som social handling. 

37
 Flytningen af fokus fra tekst til situation har desuden medført, at flere andre genrer er blevet genstand for genreteoretiske 

analyser, herunder i første omgang en række faggenrer, hvor genrebegrebet før den retoriske indflydelse især, som nævnt, blev 

brugt om litterære genrer (Freedman & Medway, 1994: 3). 
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baseret/retorisk hhv. strukturalistisk/lingvistisk skyldes, at jeg i det følgende vil diskutere, om man 

uden videre kan identificere de to nævnte genreopfattelser i hhv. den ene og den anden kategori. 

2.4.1.2 Genre indenfor Rhetorical Genre Studies 

Den retoriske genreopfattelse, at genre kan ses som svar på genkommende situationer, ligger til 

grund for Millers definition på genre som: ”typified rhetorical actions based in recurrent 

situations” (Her fra: Devitt, 2008: 13), en definition, der har sin grund i The New Rhetoric eller det, 

man kalder Rhetorical Genre Studies, RGS, og som også er ophav til flere andre genredefinitioner 

på tværs af forskelligt, teoretisk grundlag (Med baggrund i The New Rhetoric f.eks.: Devitt, 2008; 

Med baggrund i Vygotsky f.eks.: Russel, 1997), og trods det, at definitionen har udviklet sig over 

tid, bliver den stadig betragtet som en grundlæggende genredefinition (Devitt, 2008: 14). Den 

betoner, at genre er handling i bestemte, gentagne og genkendelige situationer i sociale 

kontekster eller situationer.  

Det er derfor for det første en pointe, at genrer opstår og udvikler sig indenfor grupper af 

mennesker, det Devitt, med Swales’ ord, betegner som ’discourse communities’ eller andre former 

for sociale netværk eller grupperinger (Devitt, 2008: 37 og 46ff). Sådanne grupperinger deltager 

mennesker i på forskellig vis, og de har hver især en række forskellige fælles mål, værdier og 

identiteter. Mennesker kommunikerer på bestemte måder og indenfor bestemte genrer, der 

karakteriseres af bestemt sprogbrug i de forskellige ’discourse communities’, ligesom der er 

udviklet konsensus omkring, hvad og hvordan man er fælles om (noget) (Devitt, 2008: 37, 40). 

Mennesker tilhører mange forskellige ’discourse communities’, og begrebet falder, som jeg læser 

det, tæt op ad Gees Diskursbegreb (med stort D). Genrer er ikke bare værktøjer for menneskers 

kommunikation, de er både værktøj for mennesker og noget, der udvikles af mennesker. Det 

peger også på, at genrer ikke er noget i sig selv uden menneskelig ageren. Hvis man gør genrer til 

værktøj på en mekanisk måde, så overser man, at de ikke kan eksistere uden menneskelig ageren, 

mener Devitt. Men det, hun egentlig peger på ved at sige, at genrer ikke er noget udenfor den 

menneskelige kommunikation, er, at genrer først og fremmest er knyttet til retoriske situationer, 

og at genrer fungerer dynamisk og fleksibelt indenfor den kontekstuelle fundering38 (Devitt, 2008: 

54). Dette kan samtidig ses som en kritik af et statisk og formfokuseret genrebegreb, hvor genrens 

form så at sige bliver det karakteristiske og genredefinerende, løsrevet fra tekstens kontekst og 

situation, og på en måde uden kontakt med den menneskelige ageren eller indflydelse på den. 

For det andet mener Devitt, genrer fungerer som en slags mellemled mellem på den ene side 

tekster og på den anden side konteksten. Derfor, skriver Devitt, vil diskursen som regel også vise 

                                                      
38

 Samtidig skaber og vedligeholder genrer de sociale kontekster, retoriske situationer, de indgår i, og disse er på en og samme gang 

vedligeholdt af genrer. Det dialektiske forhold mellem genre og situation kan sammenlignes med det, der er mellem diskurs og 

deltager (Artemeva, 2009: 159). 
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en slags spor af de(n) genre(r), der hører til i den og den kontekst, genren skal fungere indenfor 

(Dette og det følgende: Devitt, 2008: 54). Da genrer på samme måde skal fungere i og fungere 

socialt samlende for (function socially) forskellige sociale grupperinger, som tidligere skrevet, 

mener Devitt også, at man i genren vil kunne se spor af disse sociale funktioner. Det har betydning 

for forståelsen af genre som både tekster med bestemte tekstgeneriske træk og på den anden side 

som diskursivt forankrede, idet en genre på den måde altså både har sin form, fordi den fungerer i 

situationen, men også fordi den signalerer denne situations og deltagernes værdier og normer. 

Devitt giver eksemplet med en laboratorierapport, der dels har den form, den har, fordi det er 

nyttigt at vide, hvordan man punkt for punkt skal gennemføre en laboratorieundersøgelse, men 

samtidig sender den også et signal om en bestemt videnskabelig tilgang og forståelse af det 

’videnskabelige’ i sig selv. Det har den konsekvens for en diskursanalyse, mener Devtitt, at man 

skal kunne fortolke både situation og kulturel kontekst. For mig er en væsentlig pointe i denne af 

Devitts antagelser dog den, at man kan se på genre som et mødested mellem i dette tilfælde 

teksten og dens kontekst, og at genren vil bære spor af den diskurs (i min optik forstået som 

domæne), den fungerer indenfor.  

Devitt mener for det tredje, at genrer reflekterer gruppers forestillinger (beliefs), magtforhold og 

ideologier, f.eks. kan genrer være med til at bevare sociale hierarkier, der er accepterede og 

etablerede i en kultur (Devitt, 2008: 60). De både konstituerer og reproducerer disse ideologier, 

men, mener Devitt, de determinerer ikke en kulturs måde at anskue tingene på, netop fordi de er 

opstået og eksisterer som noget, der er nyttigt for kulturen eller gruppen. Til gengæld kan de 

favorisere bestemte grupper og vil ofte favorisere netop den gruppe, indenfor hvis diskurs de er 

udviklet, mener hun. Devitt afviser altså det deterministiske eller konserverende i genrer, men hun 

mener, de kan forstærke en bestemt ideologi (Devitt, 2008: 62). Derfor vil en indlæring af genrer 

også omfatte en indlæring af de ideologier og værdier, genren så at sige repræsenterer. Som et 

eksempel på, hvad hun mener med det, omtaler Devitt essayet. At lære at skrive et essay er ikke 

kun et spørgsmål om at kunne bruge den tilhørende leksikogrammatikk, men også om at forstå (og 

acceptere) de værdier, en sådan øvelse repræsenterer: f.eks. forestillingen om, at man i et 

demokrati skal mene noget og kunne give udtryk for det, eller at man skal kunne gengive andres 

synspunkter eller forhold objektivt osv.:  

…it does seem evident that the relation of group and genre is reciprocal, that the group’s values, 

epistemology, and power relationships shape the genres and that acting through those genres in turn then 

maintains those same values, epistemology, and power relationships, though it is such actions that also 

must construct that ideology (Devitt, 2008: 63). 

For Devitt leder dette til det sidste forhold, der gør sig gældende for genrer: nemlig at genrer 

reflekterer, konstruerer og forstærker de værdier, epistemologier og magtrelationer, der er i den 

gruppe, hvori de er udviklet og for hvem, de fungerer. Styrken er dog forskellig i forhold til hvilke 
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grupper, der er tale om og hvilke genresæt, der er tale om, og Devitt påpeger, at mere forskning 

på dette felt er påkrævet (Devitt, 2008: 63).  

Konkluderende kan man sige, at det retoriske genrebegreb bliver beskrevet som en dynamisk og 

fleksibel brug af tekster i genkommende, retoriske situationer med det formål at opfylde 

kommunikative behov i ’discourse communities’. Disse tekster kan antage genkendelige former 

(tekstgeneriske træk), men behøver ikke gøre det, og hvis de gør det, skyldes det, at disse 

tekstgeneriske træk opfylder det retoriske formål. Genrer udvikles af grupper af mennesker med 

fælles værdier og normer, og de vil derfor ikke kunne være statiske, idet værdier og normer 

ændrer sig, og da genrer ses som svar på opståede behov, vil genrerne ændre sig tillige. Genrer 

repræsenterer og konstruerer gruppens værdier, og er der tale om magtfulde grupperinger, vil 

deres genrebrug og -beherskelse være værdi- eller magtkonstituerende eller -bevarende.  

En sidste pointe skal fremhæves som central indenfor den retoriske genreopfattelse, nemlig at 

man ønsker at gøre op med, at genre kan fungere klassificerende (Swales, 1990: 44). Dette er jeg 

delvist enig i, men jeg benytter mig alligevel selv af et klassificerende genrebegreb, idet jeg 

opdeler mine tekster i overgenrer i forhold til den situationskontekst, de indgår i. Dvs., at jeg 

klassificerer genrer, men på et retorisk grundlag. 

2.4.1.3 Genreopfattelsen indenfor systemisk funktionel lingvistik 

Halliday opererer ikke som sådan med et genrebegreb som en del af SFL-begreberne (Andersen, 

2011. Forelæsning). Dette kan muligvis forklare, hvorfor Halliday ikke er konsistent i forhold til, 

hvor genrebegrebet skal placeres, og at han desuden primært har beskæftiget sig med begrebet i 

sine tidligere arbejder og endda kun i beskedent omfang. Dette betyder også, at der ikke findes 

særlig mange udgivelser, der interesserer sig for Hallidays genrebegreb, mens de fleste tekster om 

genre indenfor SFL snarere tager udgangspunkt i Martins genreopfattelse39.  

Først vil jeg rekapitulere nogle overordnede forhold omkring Hallidays sprogmodel (se også afsnit 

2.2). For Halliday er det en central pointe, at den kulturelle kontekst instantieres som 

situationskontekst, ligesom sprogsystemet instantieres i konkrete tekster. Som det blev beskrevet 

i afsnittet om instantiering, ligger der nogle ’mellemtrin’ mellem både kulturkontekst og 

situationskontekst, og mellem sprogsystem og tekst. På sprogstratum er dette netop register. På 

den måde er en tekst både en instantiering af register og en realisering af situationskonteksten, og 

det vil sige, at den sociale aktivitet, som teksten skal udtrykke mening indenfor, kan beskrives 

                                                      
39

 I  Norden gælder at Andersen og Smedegaards danske grammatik med SFL-udgangspunkt slet ikke diskuterer genrebegrebet, 

Holmberg og Karlsson (svensk) henviser introducerende til Schleppegrell (Andersen & Smedegaard, 2005; Holmberg & Karlsson, 

2006), mens Berge, Coppock og Maagerø (norsk) gengiver to kapitler af Hasan (Halliday, Hasan, & Martin, 1999). Hedeboe og Polias 

samt Frimann tager udgangspunkt i Martins genrebegreb. Nogle nyere artikler diskuterer genreberebet indenfor SFL i forskellig 

pædagogisk/didaktisk sammenhæng (Holmberg, 2012; Ledin, 2013; Mulvad, 2012, 2013). 
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gennem kontekstvariablene field, tenor og mode (Holmberg, 2012). Dette understreger, at 

Halliday ser en sammenhæng mellem situationskonteksten og den konkrete tekst. 

Som jeg læser Halliday40, placerer han i sine tidligere arbejder genrebegrebet som en del af mode, 

dvs. som en delmængde af begrebet ’register’, og benævner det rethorical mode. Dette 

genrebegreb ligger tættere på det, der i en dansk sammenhæng kaldes tekstaktivitet, da det 

fokuserer på tekstens fremstillingsformer, altså især tekstgeneriske træk. Senere omtaler Halliday 

et genrebegreb, der nærmer sig Martins og dækker over en bredere genreopfattelse. Holmberg 

antager, at dette genrebegreb bevidst er ’gemt’ til at bruges om genrer, der fungerer i og bærer 

værdi indenfor bestemte kulturer, altså noget, der mere minder om det retoriske genrebegreb. 

Dette begreb omtaler Halliday som genre. Dette genrebegreb tillægges også en form for struktur, 

men på et mere overordnet plan, og Holmberg kalder denne struktur for genrestruktur (i 

modsætning til Martins trinstruktur) (For en mere detaljeret gennemgang anbefales disse tekster: 

Andersen, 2011; Devitt, 2008: 17; Halliday, 1978: 58; Holmberg, 2012: 231; Martin & Rose, 2008: 

16). Der er altså på den måde nævnt to forskellige slags genrebegreber i Hallidays værker, og 

selvom han, som nævnt, faktisk ikke inddrager begrebet i selve sprogteorien, så mener f.eks. 

Fairclough, at det kan være af værdi at forstå genre på begge måder, blot man indser, at der er 

tale om to forskellige abstraktionsniveauer (Fairclough, 1995: 15).  

Det væsentligste ved Hallidays noget vage genredefinition er, at selvom Halliday også ser en 

sammenhæng mellem et tekstgenerisk træk og register, så er det på et andet niveau. ’Genre’ 

knyttes ikke på forhånd til en bestemt metafunktion eller kontekstvariabel, og det betyder, at der 

er et meget mere frit forhold mellem register og teksters trin, mener Holmberg (Holmberg, 2012: 

232). I princippet kan man forestille sig, at en tekst snarere kan produceres til en bestemt 

kontekst, hvis man fokuserer på tenor eller field i stedet for på mode, som trinstrukturen forstås 

indenfor. Hermed determinerer konteksten altså ikke bestemte, og på forhånd fastlagte, trin i 

teksten. Fokus ligger på register, og Hallidays genrebegreb betegnes derfor af Holmberg som 

registermodellen (Holmberg, 2012: 229). Holmbergs eksempel er elevers skrivning af et læserbrev, 

hvis generiske struktur ofte genkendes på, at der er en overskrift, en brødtekst og en afsender 

med navn og adresse. Men trinstrukturen, vil være forskellig, alt efter hvilken tekstaktivitet 

eleverne vælger som passende til tekstens formål, da den er knyttet netop til tekstaktiviteten.  

2.4.1.4 Sydneyskolens genrebegreb 

I modsætning hertil står Sydneyskolens genrebegreb, eller genremodellen, som Holmberg kalder 

den særlige tilgang til og brug af genre indenfor SFL, som Martin har udviklet, senere i samarbejde 

med andre, bl.a. Rose (Holmberg, 2012; Martin & Rose, 2008). Martin og Rose skriver, at man kan 

relatere teksten kontekstuelt til enten situationskontekst eller kulturkontekst, og at de anser 

                                                      
40

 Det følgende er især med inspiration fra Andersen og Holmberg (Andersen, 2011; Holmberg, 2012). 
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kulturkonteksten som den mest relevante at relatere til, da tekster kan læses/bruges i mange 

forskellige situationer (Martin & Rose, 2008: 10). Det betyder, at Martin anser 

situationskonteksten for et stratum, som han i øvrigt benævner ’register’41. For Martin er der dog 

tale om en ren terminologiforskel, og genre og register er: ”social semiotic systems realized 

through language” (Ghadessy, 1999: 29). Da Halliday jo netop anser situationskonteksten som en 

instantiering, mens den i Martins model bliver en realisering af kulturkonteksten, er der som sådan 

derfor en forskel på begrebernes placering i forhold til den konkrete tekst, idet Martins ’register’ 

ligger på den abstrakte systemside, mens Hallidays ’situationskontekst’ ligger på den konkrete 

instans-side (jf. også Figur 1). 

For Martin ligger genre derfor over registerstratum, således at genre er det yderste stratum, 

register det næste, og begge er en del af det kontekstuelle stratum. Dette er opnået ved, så at 

sige, at Martin baserer sit genresyn på Hallidays tidlige arbejder, men begår den læsning af de to 

forskellige genrebegreber, Halliday nævner, at han lader de to genrebegreber smelte sammen, 

ifølge Holmberg (Holmberg, 2012: 231). Det giver et mere klart genrebegreb, mener både Devitt 

og Collin (Collin, 2012: 79; Devitt, 2008: 17).  

Martins genrebegreb er et abstrakt begreb, der forholder sig til sprogets system, idet genre står i 

et realiseringsforhold til sproget (se også Figur 5). Dermed er tekst som konkret instantiering ikke 

på samme måde en del af begrebet. Samtidig læser jeg i praksis, især i Martin og Roses 

Genrerelations, at genre for dem på det nærmeste determinerer bestemte trin og tekstgeneriske 

træk, både på struktur- og leksikogrammatisk niveau. Dette kommer af, at i Martins sprogmodel 

bliver, ifølge Holmberg, den sociale aktivitet, som sproget skal udtrykke, set som tekstuelle trin, i 

og med genren (forstået som kulturkonteksten) netop udmønter sig som sådan (Holmberg, 2012: 

225). 

Genre for Martin og Rose er “…different types of texts that enact various types of social contexts” 

og de definerer genre som: “a staged, goal-oriented social process” (Martin & Rose, 2003: 7). 

Martin og Rose skriver selv om deres arbejde med at udvikle en genrepædagogik, at: ”One job was 

to identify and name texts we found” (Martin & Rose, 2008: 5), hvilket betoner et tekstuelt 

orienteret syn på genre som generiske strukturer, men andetsteds lægger de meget vægt på 

tekstens mening, tekstens situationelle kontekst og funktion (Martin & Rose, 2008: 1) og 

understreger, at arbejdet med sprog ER sprog i kontekst: ”…we had a rich tradtition on language 

and social context to draw on” (Martin & Rose, 2008: 8), ligesom de eksplicit skriver, at de er 

influeret af netop Hallidays ”…language as text in context” (Martin & Rose, 2008: 9).  

                                                      
41 For en uddybning af dette samt en historisk gennemgang se Martin (1999). Holmberg fastholder begrebet situationskontekst for 

ikke at forveksle Martins registerbegreb med Hallidays registerbegreb, og jeg følger Holmberg i dette (Holmberg, 2012). 
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2.4.1.5 En sammenlignende kritik af de to begreber 

Devitt opfatter det systemfunktionelle genrebegreb som et retorisk genrebegreb, altså som svar 

på genkommende situationer, mens Chen og Johns opfatter det systemfunktionelle genrebegreb 

som et strukturalistisk/formalistisk genrebegreb (Devitt, 2008; Johns, 2002b: 4). Alligevel skriver 

Chen om Martins genreopfattelse: “…SFL genre researchers represented by Jim Martin move 

beyond Halliday’s description of the relationship between text and immediate situations and seek 

to capture the contextual interaction between social purposes and text meanings” (Chen, 2008: 

196, min understregning). At placere Hallidays eller Martins genrebegreb indenfor dikotomien er 

derfor ikke ligetil. 

For mig at se er Hallidays genrebegreb løst, idet det ikke rigtigt er taget med i en systemfunktionel 

tænkning eller i vokabularet. Samtidig har det den fordel, at det er et begreb, der sammentænker 

teksten med dens kontekst, idet begrebet befinder sig på registerniveau og dermed er en 

instantiering af sproget som system. Register er et subsystem af sprogets potentiale, og begrebet 

er derfor tættere knyttet til konkrete tekster. Dette betyder, at Hallidays begreb dækker over både 

konkrete tekster og kontekster. Samtidig ser Halliday ikke en determinering af sprogets konkrete 

instantiering i genrebegrebet, noget der i hvert fald kan læses ind i Martins genrebegreb. Til 

gengæld er det en ulempe, at Hallidays genrebegreb ikke rigtigt indgår i den systemfunktionelle 

begrebsverden eller i selve systemtænkningen. 

Martins begreb, på den anden side, anskuer hele modellen anderledes og knytter genre til tekst på 

en egentlig abstrakt måde, idet modellen ikke på samme måde som Hallidays knytter an til 

konkrete tekster, intantieringer af sproget. Til gengæld er Martins genrebegreb klart og tydeligt 

placeret, og i praksis ses en tæt sammenvævning mellem den retoriske situation, udtrykt gennem 

kontekstvariablene field, tenor og mode, og tekstens leksikogrammatik. Tekstens lingvistiske træk 

ses som valg, der er foretaget på baggrund af genre set som kontekstuelt og funktionelt funderet 

(Feez, 2002: 54). Der er fokus på tekst, men det er tekst set i en kontekstuel sammenhæng, 

hvorved Martin og Rose også, foruden at se på tekster i kontekst, peger på tekstens generiske 

udformning som et fokusområde. Martins genrebegreb kan derfor også forstås som et mere 

formalistisk begreb, f.eks. som når Marting og Rose skriver: ”It seemed to us that tenor, field and 

mode choices in context combined nowhere near as freely as interpersonal, ideational and textual 

meanings did in grammar” (Martin & Rose, 2008: 17). Som jeg læser citatet, virker det, som om 

genre nærmest determinerer bestemte leksikogrammatiske træk. Dette også set i lyset af, at 

Martin og Rose for det første har navngivet genrer og mener, der findes et endeligt antal, og for 

det andet mener, elever skal undervises eksplicit i genrer forstået som tekstgeneriske træk (trin) 

og leksikogrammatik. Dette levner ikke meget plads til en dynamisk genreopfattelse og brug, men 

man risikerer desuden, at teksten på den måde ikke knyttes til den konkrete situation, den skal ses 
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indenfor. Det må nødvendigvis læses som en strukturalistisk genreopfattelse, der let, som det ses, 

fører til formalisme.  

En sådan formalistisk udlægning af Martins genrebegreb har givet anledning til nogen kritik. Dels 

en kritik af, at genre på denne måde kommer til at virke statisk og kontekstuafhængigt (Collin, 

2012: 80), og at netop denne kontekstuafhængighed kan ende med, at genre ses som et begreb, 

der fungerer helt uden om al menneskelig gøren og laden, noget der ligger langt fra det retoriske 

genrebegreb (Devitt, 2008: 46ff). Jeg mener dog, at man må holde sig det for øje, at det, at en 

tekst altid skal opfylde et mål, samtidig må betyde, at den netop skal forstås i kontekst, og 

samtidig medfører det, at den ikke er statisk. Ligeledes må citatet: “In functional linguistics terms 

what this means is that genres are defined as a recurrent configuration of meaning and that these 

recurrent configurations of meaning enact the social practices of a given culture” (Martin & Rose, 

2008: 9) forstås på den måde, at genren altid tilpasser sig kulturen, som den udvikler sig, hvilket 

gør genre i Martin og Roses forstand dynamisk, på samme måde som genreopfattelsen i Rhetorical 

Genre Studies er det. Et andet kritisk synspunkt kunne være, at man kan forestille sig 

situationskontekster, hvor flere forskellige genrer (forstået som formmæssige genrer, altså som 

tekster med bestemte tekstgeneriske træk) kan opfylde de samme kommunikative formål. 

Holmberg viser f.eks., hvordan genren læserbreve kan opfyldes med både argumenterende og 

forklarende tekster, to genrer i Martins forstand med hvert sit formål og hver sin trinvise 

opbygning (Holmberg, 2012).  

Også Christie, der hører til gruppen af lingvister, der har arbejdet med Sydneyskolens 

genreforståelse i en undervisningskontekst, understreger, at genre og kontekst ikke blot hører 

sammen, men at genre og (situations)kontekst er to sider af samme sag (Christie, 1991: 142). Det 

er derfor min opfattelse, at Martins genrebegreb griber om begge genrekategorier/opfattelser på 

én gang og på den måde både rummer et retorisk genrebegreb, hvor genrer på den ene side ses 

som kontekstuelt og situationelt forankrede svar på genkommende situationer, og på den anden 

side anerkender, undersøger og kategoriserer genrers generiske strukturer i tråd med en mere 

formalistisk genreopfattelse. Dette synspunkt understøttes også i en nordisk sammenhæng af 

Hedeboe og Polias: ”Det är beskrivningen av relationen mellan språk och text i kontext som den 

här boken handlar om” (Hedeboe & Polias, 2008: 11, kursiveret i originaltekst). For dem er genre: 

”En genre är alltså en social process med igenkännbara steg och et särskilt socialt syfte” (Hedeboe 

& Polias, 2008: 13), altså både teksttype og situationel fundering. Det kan derfor diskuteres, om 

Martins genrebegreb kan siges at være formalistisk eller funktionalistisk. 

 Mit genrebegreb 2.4.2

Med et kontekstuelt baseret og situationelt funderet genrebegreb er det vigtigt at kunne definere 

situation og kontekst, og her definerer Devitt, som nævnt tidligere, begrebet ’discourse 
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communities’ (Devitt, 2008: 37). Dette begreb falder, som jeg læser det, meget tæt sammen med 

Gees Diskursbegreb, og derfor også med mit domænebegreb. Hvis genrer kan opfattes som noget, 

der opstår indenfor og fungerer indenfor Devitts ’discourse communities’, må de altså på samme 

måde kunne ses som fungerende indenfor det, jeg kalder domæner. Genrer fungerer altså 

indenfor domæner, fordi domænedeltagerne har et behov for at kommunikere indenfor 

genkommende situationer og derfor har udviklet kontekstuelt funderede genrer, der opfylder 

disse behov. Genrer har derfor et kommunikativt mål/formål og opfylder et behov indenfor 

domænet. 

Selvom jeg er uenig i den næsten deterministiske sammenhæng, Martin kommer til at lægge ned 

over genrebegrebets kontekstuelle fundering og generiske og leksikogrammatiske træk, og selvom 

jeg er enig med Holmberg i hans konklusion mht. hhv. Hallidays og Martins forskellige 

genrebegreber, så bygger mit genrebegreb både på den retoriske genreopfattelse, som Devitt 

argumenterer for, og den systemisk funktionelt baserede genreopfattelse, som Martin og Rose 

repræsenterer, fordi Martins genrebegreb er enklere end Hallidays. Det er det, fordi Martin 

betragter kontekst og situationskontekst (som han betegner med begreberne genre og register) 

med et realisationsforhold, noget der er simplere end Hallidays, hvori der indgår både et 

realisations- og instantieringsforhold42. Dertil kommer, at hans analyse af konkrete retoriske 

forhold ved hjælp af situationskontekstvariablene er operationaliserbar og funktionel. Genrer 

opstår i og udvikles indenfor grupper af mennesker, der har fælles værdier og behov, og det, disse 

grupper af mennesker indgår i, kan omtales som communities (Swales), discourse communities 

(Devitt), Diskurser (Gee) eller domæner, som jeg vil kalde det. Genrer opstår imellem mennesker 

og ændres af mennesker i forhold til retoriske eller situationelle behov (Bateman, 2008: 191)43. 

Genrer kan desuden antage bestemte former, der opfylder de behov, situationskonteksten 

udløser, ligesom tekster på det leksikogrammatiske stratum kan have bestemte, 

leksikogrammatiske træk, der afspejler den situationskontekst, teksten indgår i.  

Det væsentlige for mig er derfor, at genre ses som svar på genkommende retoriske situationer, og 

at både Halliday og Martin leverer et bud på, hvordan disse situationer kan analyseres gennem 

variablerne field, tenor og mode. Ved at fokusere på tekstens mål og formål, i lighed med Martin, 

samt disse tre variable, får jeg nogle analysekategorier, der kan beskrive netop den retoriske 

situation, teksten skal fungere i. Genre er for mig derfor både svar på genkommende situationer i 

domæner og kan ses som tekster med både form og indhold, hvis leksikogrammatik er tilpasset 

                                                      
42

 Jeg tager imidlertid afstand fra den opfattelse, Martin også giver udtryk for, at kulturkonteksten kan reduceres til et repertoire af 

genrer, noget, antagelsen om, at genrer udgøres af såkaldte systemnetværk på kontekstniveau, ender med at betyde. 

43
 Bateman ser dialektikken mellem genre og brugere på samme måde som den, der er mellem diskurs og deltagere eller mellem 

sprog og sprogbrugere; brugerne får, gennem deres brug af genrer, indflydelse på de ændringer, disse undergår, ligesom genrerne 

har indflydelse på brugernes måde at agere på, med andre ord: genre og situation interagerer, og situationen er domineret af 

deltagerne i situationen (Artemeva, 2009: 159; Bateman, 2008: 191-2) 
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situation og formål. Eller, som Devitt skriver, genrer genkendes både på deres lingvistiske træk og 

deres retoriske situation (Devitt, 2008: 69).  

Mine analysekategorier skal derfor ikke forstås på den måde, at de leksikogrammatiske valg ses 

som de eneste, der kunne opfylde formålet med teksten. Snarere ses analysen af mål, tekstformål 

og situationskontekst sammen med de sproglige analyser af især ideationelle træk som en måde 

at karakterisere teksters kommunikative formåen på. Analysen starter derfor også ’oppe fra’ netop 

for at klargøre, at situationen først og fremmest er vigtigt, og at de leksikogrammatiske træk kan 

understøtte denne. Derfor opererer jeg subsidiært også med et mere tekstgenerisk genrebegreb, 

der har teksters struktur og modalitet som udgangspunkt. Disse generiske træk skal ses som 

funktionelle og hensigtsmæssige i konteksten, og forstås indenfor den systemfunktionelle 

sprogmodel som funktionelle i situationskonteksten.  

På den måde bliver genrebegrebet operationaliserbart, og jeg benytter også i visse tilfælde de 

forskellige genrer44, Martin og Rose definerer (Martin & Rose, 2008). Dertil kommer, at Martin og 

Roses bud på genrers form samtidig sætter tekst i forgrunden, hvilket jeg mener er nødvendigt for 

mit arbejde, da tekst ses som en central del af literacybegrebet. På den måde giver Martin og 

Roses genrebegreb et redskab til direkte analyse og genkendelse af teksters genre, ikke kun som 

form, men også som ’social acting’ og kontekstuelt tilpasset. Sammenfattet undersøger jeg mål og 

formål med teksten samt situationskontekst forstået som en nærmere undersøgelse af field, tenor 

og mode. Dette gøres indenfor en SFL-baseret ramme inspireret af Andersen og Smedegaard, 

Halliday og Martin og Rose (Andersen & Smedegaard, 2005; Halliday, 1993b; Halliday & Hasan, 

1989; Martin & Rose, 2003, 2008). På denne baggrund laves en genreanalyse med fokus på 

genretrin og modalitet samt en tekstnær og sproglig analyse med fokus på field, altså den 

ideationelle metafunktions leksikogrammatik. Jeg ser kun i meget begrænset omfang på den 

interpersonelle og tekstuelle leksikogrammatik. 

En field-analyse forholder sig til hvilket domæne45, teksten er tænkt til at fungere indenfor, og her 

opererer jeg med et hverdagsdomæne, en række specialiserede domæner og et skolsk domæne. 

Samtidig ses også på, hvor reguleret domænet er, altså hvilke regler eller sociale normer, der er 

for kommunikation i domænet. Andersen og Smedegaard undersøger også, i hvor høj grad teksten 

er beskrivende eller handlingsanvisende, og hvilken slags social aktivitet der indgår/danner rum 

for teksten, hvilke mål har aktiviteten, og hvordan anvendes sproget. I forhold til tenor, der angår 

kontekstens interpersonelle relationer, ser jeg især på hvem, der deltager i kommunikationen, 

                                                      
44

 Det, Martin og Rose benævner ’genre’, ligner mest det, der her i Danmark, bl.a. af Mulvad, benævnes ’tekstaktiviteter’, 

eksempelvis forklaring, beretning osv. (Mulvad, 2009: 245; 2012: 258). 

45
 Her er det vigtigt at pointere, at jeg ikke opererer med det domænebegreb, der introduceres i Andersen og Smedegaard, men 

med det domænebegreb, jeg har udviklet i mit teoriafsnit, og som hviler på Hetmar, Gee og Barton og Hamilton (Andersen & 

Smedegaard, 2005: 27; Barton & Hamilton, 2000; Gee, 2007b; Hetmar, 2004). 
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magtforhold, involvering og kontakt. Mode angår kommunikationskanalerne foruden sprogets 

rolle for kommunikationen, dvs., hvorvidt der er tale om dialogisk eller monologisk karakter af 

teksten samt tekstens status, hvor jeg fokuserer på medium og i relevante tilfælde vil komme ind 

på distance. 

 Genrer som mødested mellem domæner 2.4.3

Collin mener, at genrer kan fungere som bindeled eller mødested mellem domæner (Collin, 2012), 

og da jeg mener at have fundet netop dette i mine observationer, vil jeg her i forlængelse af min 

diskussion af genrebegrebet kort redegøre for Collins antagelser. 

Collin bygger videre på Gees Diskursopfattelse, men sætter spørgsmålstegn ved hans 

genrebegreb, som han finder meget vagt (Collin, 2012: 86). Collin mener, at genre og Diskurs er 

gensidigt konstituerende. “Together, they provide actors flexible ways of recognizing and 

construing situations, identifying the motive potentials of situations, and realizing those potentials 

in socio-rhetorical practices” (Collin, 2012:   89). Diskurser forstås, med Gee, som identitetskit, der 

indeholder de genremæssige vaner, deltagere bruger til at opbygge genkendelige situationer og at 

optræde socialt genkendeligt som subjekter, mens genre er retoriske steder (habitats), der 

organiserer situationer og motiverer bestemte Diskursive fremtrædender. På den måde ser Collin 

Diskurser opbevaret i genrer og kommer frem til, at de konventioner, der manifesteres i genrer, 

også manifesteres i Diskurser og omvendt. Gee argumenterer for, at diskurser findes overalt og 

hele tiden mødes og støder sammen, blandes, og nye opstår. For Colin er dette sådan set rigtigt 

nok, men han mangler en tydeligere argumentation for, hvordan Diskurser så genkendes, og 

hvordan de kommer til at interagere med hinanden. Hvis man antager, at genrer kan 

repræsentere Diskurser, så at sige, så kan man betragte genrer som en slags ’contact zones’, altså 

mødesteder mellem Diskurser. Disse zoner hjælper deltagerne med at blande, linke eller for den 

sags skyld direkte modsætte sig bestemte Diskurser. Dvs., at genrer kan udsige bestemte måder at 

’gøre’ på, forstået som Gees ’doing being’-begreb. Collins eksempel er læseplanen, hvor læreren 

ved hjælp af genren både opstiller bestemte forventninger til det arbejde, eleverne skal udføre, 

men også italesætter sin egen position som lærer og elevernes mulige positioneringsvalg. Med 

Collins ord: “Thus, the syllabus genre and its rules help constitute, motivate, and relate 

performances of teacher Discourse and student Discourse” (Collin, 2012: 91).  

 Genre og multimodalitet 2.4.4

Selvom mit fokus ligger på tekstens genremæssige og lingvistiske forhold, og jeg ikke fokuserer 

meget på tekstens multimodale karakter, er en del af mine tekster alligevel præget af netop 

multimodalitet, og jeg har derfor, i begrænset omfang, også undersøgte teksternes multimodale 

karakter.  
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Jeg vil ikke her gå ind i en nærmere diskussion af begrebet multimodalitet, men henvise til Martin 

og Rose, Kress og van Leeuwen samt Boeriis (Boeriis, 2009 (se især kapitel 2.2 og 2.3. Se også 

denne for en oversigt over begrebets historiske udvikling); Kress & Van Leeuwen, 2001, 2006; 

Martin & Rose, 2011: 321ff). Martin og Rose placerer analysen af det multimodale på 

metafunktionsniveau og under de tre metafunktioner. De definerer multimodalitet som det, at 

flere modaliteter er involveret i sproget eller kommunikationen og definerer som følge heraf 

modalitet som : ”modality of communication” (Martin & Rose, 2011: 321)46. Boeriis forstår 

modalitet på samme måde og definerer multimodalitet som tekster med flere samtidige 

semiotiske fremtrædelsesformer (Se Boeriis, 2009: 66 og frem). 

Hidtil har jeg her fokuseret på den meningsskabelse, der foregår med det verbale sprog, men 

ifølge bl.a. Kress skabes mening i dag i lige så høj grad ved hjælp af andre midler, herunder f.eks. 

billeder, tabeller, gestik og andre modaliteter (Kress, 2012: 6). Tekster bliver mere og mere præget 

af andre modaliteter, hvilket fordrer nye måder at læse tekster på (Kress, 2014: 57). Kress mener, 

at selve literacybegrebet har ændret sig, således at literacy i dag betyder noget andet, end 

læse/skrivebegreberne tidligere gjorde, og at literacykompetence omfatter at kunne aflæse en 

meningsskaben i mange forskellige semiotiske repræsentationer (Kress, 2012). Hans analyse af 

disse i det moderne, ’semiotiske landskab’ består af en analyse af tekstens sociale formål, tekstens 

’means of representation’, som omfatter brug af forskellige modale elementer som skrift, billeder, 

farver, og tekstens medie (bog eller elektronisk medium, og i sidste tilfælde, hvilken type) (Kress, 

2014: 58). 

I min analyse vil jeg fokusere på modalitetsbrugen, da jeg mener, at min situationskontekstuelle 

analyse omfatter det, Kress betegner som teksters sociale formål. Det sidste punkt, mediebrug, vil 

jeg kun kort komme ind på, hvis det synes væsentligt. 

Når Kress undersøger modalitet, arbejder han med baggrund i digitale tekster. Mine tekster er ikke 

digitale, men de er alligevel prægede af nogle af de samme forhold, som Kress nævner. Det drejer 

sig blandt andet om brugen af illustrationer og billeder, farver til at understrege forskellige ting 

med samt måden, teksten er sat op på i forskellige blokke (Det, Kress omtaler som moduler) 

(Kress, 2014: 59). Kress taler også om, at kohærensen i digitale tekster i højere grad udgøres af 

visuelle end lingvistiske elementer (Kress, 2014: 60), og at disse elementer har betydning for 

tekstens afkodning, hvilket Kress i øvrigt, i overensstemmelse med sit syn på literacy, omtaler som 

interpretation (Kress, 2014: 63). Kress ser literacy som en meningsskabende proces, hvor individet 

så at sige skaber mening ved det, han kalder interpretation (fortolkning af teksten. Begrebet skal 

                                                      
46

 Martin og Rose understreger, at fortolkningen af illustrationer er mere åben, end tekstfortolkningen er, og at sådanne 

fortolkninger ofte skal ses som metaforisk, således at et illustratoiner kan betyde mere, end det, de rent bogstaveligt afbilleder 

(Martin & Rose, 2011). 
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ikke forstås i litterær forstand) og artikulation (nyformulering af egen meningsskabelse) (Se f.eks. 

Kress, 2003: 152). Som jeg læser Kress, må læseren, for at nå denne meningsskaben, udnytte alle 

de semiotiske tegn, der er til rådighed, altså både de skriftlige såvel som de visuelle bestående af 

billeder, tabeller, farvevalg mv. Dermed bliver ikke blot skriftens semiotiske tegn, men også andre 

tegn, en del af teksten.  

Mit ærinde her er derfor at afdække, hvilke elementer, altså hvilke semiotiske tegn, jeg finder det 

nødvendigt at inddrage i mine tekstanalyser. Som nævnt tidligere, fokuserer jeg på verbalsproget, 

men da nogle af mine skrevne tekster er multimodale, har jeg valgt at inddrage denne vinkel i 

begrænset omfang. Jeg placerer denne del af min analyse under genregeneriske træk, idet jeg ser 

dem som noget, der har med tekstens visuelle karakteristika at gøre. Kress placerer analysen af de 

multimodale udtryk på indholdsstratum, content stratum, mens en placering indenfor tekstens 

generiske træk måske kan opfattes som værende på udtryksstratum, expression stratum (Kress & 

Van Leeuwen, 2001: citater fra s. 20 og 21). Imidlertid forbeholder Kress expressions-stratum’et til 

at være distribution og produktion, og da tekstens generiske træk indenfor Martins 

genreforståelse netop også er en del af indholdssiden, kan jeg med rimelighed placere analysen af 

det multimodale udtryk her. 

En sådan analyse skal undersøge forholdet mellem den traditionelle, skriftlige modalitet og de 

visuelle modaliteter, det, Kress omtaler som ’what is to be read’ (Kress, 2014: 66). Det er altså det, 

der skal læses/interpreteres af læseren, både i form af skrevet tekst som i form af andre modale 

udtryk. En måde at redegøre for forholdet mellem de forskellige elementer af semiotiske tegn i 

teksten på er ved brug af begrebet saliens, der beskriver elementers placering og fokus i forhold til 

hinanden:  

…salience can create a hierarchy of importance among the elements, selecting some as more important, 

more worthy of attention than others (Kress & Van Leeuwen, 2006: 201).  

Det handler om f.eks. elementernes størrelse, placering og farvebrug, herunder farvestyrke i en 

illustration, lys og skygge samt illustrationens funktion (Boeriis, 2009: 139; Martin & Rose, 2011: 

327). Begrebet bruges om selve illustrationens opbygning eller komposition, men kan også 

udstrækkes til at gælde forholdet mellem skrevet tekst og elementer på en side: 

Regardless of where they are placed, salience can create a hierarchy of importance among the elements, 

selecting some as more important, more worthy of attention than others.  (Kress & Van Leeuwen, 2006: 

177; Martin & Rose, 2011: 327).  

Det er sådan, jeg primært benytter begrebet her, og det indhold, jeg lægger i begrebet henter jeg 

fra Martin og Rose, der benytter sig af begreber hentet fra SFL.  De betegner forholdet mellem de 

enkelte modaliteter på siden som en analyse af tekst-illustrations-forholdet, hvilket jeg forstår 

som en analyse af det, Boeriis omtaler som saliens. Saliens omhandler dermed det enkelte 

elements tiltrækning af læserens opmærksomhed, og elementets saliens kan være høj, medium 
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eller lav (Martin & Rose, 2011: 327).En analyse af saliens vil derfor fokusere på, hvad der fanger 

læserens opmærksomhed og hvorfor. Dette forhold mellem tekst og andre modaliteter analyserer 

Martin og Rose indenfor tre kategorier, nemlig 

1. Logikosemantisk relation: hvor forholdet mellem billeder og tekst kan være ekspanderende, 

hvilket underopdeles i elaborerende (gentagende, specificerende eller opsummerende) , 

udvidende (lægge noget til) eller styrkende (forklarende eller i forlængelse af), eller 

sammenhængen kan være projicerende, hvilket er, når der gøres brug af 

talebobler/tankebobler. Det er alle begreber hentet fra den logikosemantiske analyse af 

sætningers sammenhæng indenfor SFL.  

2. Afgrænsning: Her taler Martin og Rose om stærke eller svage grænser mellem tekst og 

illustration, og uddyber dette med, at grænsen kan være udflydende, tydelig, overlappende 

mv. 

3. Identifikation: som angiver, om illustrationer direkte henføres til teksten eller omvendt, f.eks. 

med brug af pile eller streger, der direkte angiver en sammenhæng mellem tekst og billede 

(Martin & Rose, 2011: 327-9). 

 

Hertil kommer Kress og van Leeuwens analyse af elementernes placering på siden, som er 

organiseret omkring det, Martin og Rose omtaler som polarisering eller centrering (Martin & Rose, 

2011: 327). Polariseringen opdeles i en horisontal fordeling mellem i venstre side det Givne og i 

højre side det Nye, og en vertikal fordeling med det Ideale i toppen og det Reale i bunden. 

Begreberne dækker for det horisontales vedkommende det samme, som thema og rhema i 

sproganalysen, hvor Kress og van Leeuwen siger, at Givet er det allerede kendte, mens Nyt er det, 

der ikke endnu er kendt for læseren eller som fremstilles som problematisk (Kress & Van Leeuwen, 

2006: 187). Den vertikale fordeling har udgangspunkt i en antagelse om, at :  

The upper section tends to make ’emotive’ appeal and show us, ’what might be’; the lower section tends to 

be more informative and practical, showing us ’what is’ 

 og de tilføjer:  

…what has been placed on the top is presented as Ideal, what has been placed at the bottom as the Real 

(Kress & Van Leeuwen, 2006: begge 193) 

De tilføjer yderligere, at det Ideale er det, der har mest saliens. 

 

De forskellige elementer af tekst og illustrationer, billeder mv. omtaler Kress som blokke. Min 

analyse af forholdet mellem de forskellige blokke på siden vil, med udgangspunkt i saliensbegrebet 

og baseret på især Martin og Rose, fokusere på polarisering og centrering i form af elementernes 

indbyrdes placering i forhold til det horisontale (Givet/Nyt), det vertikale (Ideal/Real) og 
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centreringen (Centrum/Margin), på den logikosemantiske relation i forhold til et ekspanderende 

(elaborerende, udvidende eller styrkende) eller projicerende princip samt på afgrænsning. 

Det giver følgende analysekategorier, som jeg senere vil sætte ind i min samlede analysemodel: 

Placering 

 Polarisering 

o Horisontal (Givet/Nyt) 

o Vertikal (Ideal/Real) 

 Centrering (Centrum/Margin) 

 Dybde (forgrund, baggrund) 

Logikosemantisk relation 

 Ekspanderende 

o Elaborerende (gentager, specificerer, opsummerer) 

o Udvidende (lægger noget nyt til) 

o Styrkende (forklarer eller forlænger) 

 Projicerende 

Afgrænsning (lys/skygge, farvevalg, overlapning, rammer mv.) 

Saliensfortolkninger er ikke objektive, skriver Kress og van Leeuwen, men afhænger af fortolkeren. 

Dog vil elementer med høj kontrast, placering i det visuelle felt (f.eks. i toppen af eller til venstre 

på siden samt i forgrunden på et billede) have større saliens end elementer placeret modsat). 

Men, skriver Kress og van Leeuwen, saliens afhænger også af kulturelle koder, og billeder af 

mennesker har f.eks. som regel høj saliens ligesom kulturelle symboler ofte har det. 

En analyse af de enkelte illustrationer i teksten har jeg lavet i begrænset omfang, og der benytter 

jeg mig af de samme værktøjer. 

 Klasserumsforskning og genre 2.4.5

Før jeg går videre til mit analyseapparat og mine analyser, vil jeg her kort diskutere et andet 

aspekt af  genrebegrebet, da jeg også har brugt det til at definere, hvordan jeg har opdelt længere 

undervisningsforløb i mindre overskuelige og analysérbare enheder. Dette tager udgangspunkt i 

Martins genrebegreb, der har været taget i anvendelse indenfor klasserumsforskningen. Jeg vil i 

det følgende diskutere min tilgang til dette ved først kort at redegøre for klasserumsforskningens 

historik med særligt fokus på lingvistisk funderede diskursanalyser af klasserum og dernæst vise, 

hvorledes Christie, med udgangspunkt i Martins genreforståelse, har udviklet begreberne 

Curriculum Genre og Curriculum MakroGenre til at beskrive klasserumsdiskurser med. 

Walsh beskriver tre metodiske tilgange til klasserumsforskning, nemlig interaktionsanalytisk 

baserede tilgange, konversationsanalytiske tilgange og diskursanalytiske tilgange (For en 
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grundigere gennemgang se: Walsh, 2006: 39ff; 2011: 67ff). Disse er ganske vist særligt beskrevet 

indenfor engelsk-som-andetsprogsundervisningen, men jeg tilslutter mig Lim, der mener, man kan 

benytte de samme til en oversigt over klasserumsforskning som sådan (Lim, 2011: 64. Se også 

denne for en diskussion af ovenstående). Jeg fokuserer i dette afsnit især på de diskursanalytiske 

metoder, og især på metoder med udgangspunkt i en lingvistisk funderet diskursanalyse. Man kan 

anføre, at andre semiotiske tegn eller meningsskabende ressourcer i undervisningen derved 

overses (Lim, 2011: 68), og at fokus udelukkende på sprog er en forsimpling: ”any attempt to 

analyse classroom data using a DA approach involves some simplification and reduction” (Walsh, 

2006: 48). Klasserum er komplekse, og forsimplinger må nødvendigvis til, for at man kan analysere 

det, der foregår i dem. Med mit fokus på tekster og genre bliver det passende at fokusere på det, 

jeg mener, er mest dominerende i diskursen, nemlig sprog forstået som sprog i kontekst.  

Christie47 skriver, at undersøgelser af, hvad der foregår i klasserum, har en ganske lang historie, 

startende i 1940’erne, men med fokus især i den engelsksprogede verden og med både lingvistisk, 

etnografisk og psykologisk diskursanalytisk udgangspunkt. Senere kom Bellack m.fl. (1966) og 

Flanders (1970) med et mere generelt interaktionsfokus. Det, de dog alligevel bidrog med, ifølge 

Christie, var, at de viste, at systematisk iagttagelse og analyse af interaktionen mellem lærer og 

elev kunne bidrage til en forståelse af klasserumskommunikation. Sinclair og Coulthard, derimod, 

var lingvister og fokuserede på, hvad de kaldte klasserumsdiskurser (Sinclair & Coulthard, 1975), 

og deres arbejde fik indflydelse på ikke mindst Stubbs (Stubbs, 1976, 1986). Senere fulgte Cazden, 

hvis arbejder betragtes som ”Loosely sociolinguistic ” ifølge Christie, og både Cazden (Cazden, 

1988) og Green (Green & Dixon, 1993) har efterfølgende bidraget med klasserumsdiskursanalyser 

på sociolingvistisk og etnografisk baggrund (Christie, 2005a: 1 ff).  

At betragte det, der foregår i et klasserum med diskursanalytiske briller, implicerer, at jeg mener, 

der er en særlig pædagogisk diskurs på spil. Denne kan opfattes som et artefakt i sig selv (Lim, 

2011: 78) og som sådan analyseres. Dertil kommer, at den også kan opfattes som en 

resemiotisering af de ideologier, et samfund ønsker at videreformidle, hvilket blot understreger 

den pædagogiske diskurs’ karakter af artefakt. 

Christie tager udgangspunkt i, at diskurser i klasserummet er strukturerede, dvs., at der findes en 

form for gentagelse, et mønster, på samme vis som der findes mønstre i mange andre former for 

kommunikation. En af dem, der tidligt blev opmærksom på dette, var netop Flanders (Flanders, 

1970), der undersøgte lærer-elev-interaktion med fokus på lærerens tale i klasserummet, og som 

kom frem til, at der netop forekom gentagne mønstre i kommunikationen, og at disse kunne 

kategoriseres. Også Bellack m.fl. havde før ham gjort dette (Bellack, Kliebard, Hyman, & Smith, 

1966), hvilket Sinclair og Coulthard byggede ovenpå. De hierarkiserede de forskellige træk i 
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 Det følgende er primært baseret på Christie (Christie, 1994:1 ff; Christie, 2005a: 4 ff). 
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undervisningen og navngav bl.a. den meget anvendte form: Initiation-Responce-

Evaluation/Feedback, også kendt som IRE- eller IRF-strukturen (Ifølge Christie, 2005a: 4; Mehan, 

1979; Sinclair & Coulthard, 1975). Denne (klasserums)kommunikationsform anses i dag for at være 

den hyppigst udbredte og almindeligst brugte, om end den ikke har samme udbredelse, som den 

formentlig havde, da man først beskrev og brugte den. At betragte klasserum med dette blik, kan 

kritiseres for at være en forsimpling. Dette skyldes dog nok i lige så høj grad den strukturalistiske 

tilgang, som IRF er udviklet under, og som reducerer kommunikation til at være udtryk for en 

bestemt (tale)funktion, hvilket man kan sætte spørgsmålstegn ved (Walsh, 2006: 46, 48). De 

ovenfor nævnte har, bortset fra Flanders, primært fokuseret på at undersøge diskursbegrebet og 

dets brug i klasserumsforskningen, snarere end på at fokusere på det egentlige 

undervisningsindhold, ifølge Christie (Christie, 2005a: 1). Her er det en svaghed, hvis man 

fokuserer på IRF som kommunikationsform, at man kan overse kommunikationens indhold. Fokus 

på det rent faglige indhol har især Christie haft (Christie, 1991; Christie, 1994; Christie, 1999; 

Christie, 2005a, 2005b; Christie & Martin, 2008; Christie & Misson, 1998). At se på under visning 

med et genreblik, og opdele undervisningen i CG og CMG, og derved se på det som en trinvis 

proces frem mod et indholdsmål flytter netop fokus over på indholdet og væk fra formen. 

2.4.5.1 Klasserumsdiskurser, Curriculum Genrer og literacyhændelser 

Ved at tage udgangspunkt i Martins genreteori antager Christie, at der findes en særlig genre 

kaldet Curriculum Genre (CG) eller Curriculum MakroGenre (CMG). Det er den pædagogiske 

diskurs48, der skaber curriculumgenrer eller curriculum makrogenrer: “I shall suggest that the 

pedagogic discourse can be thought of as creating curriculum genres and sometimes larger units 

referred to as curriculum macrogenres” (Christie, 2005a: 10), hvilket hun begrunder med, at 

skolens undervisningssituationer er præget af et mønster eller en fremadskriden i undervisningen 

frem mod et mål, og at denne fremadskriden kan beskrives i en række trin:  

Classroom activity, it has been argued, is like other socially constructed and negotiated activity, in that it 

may be analysed in terms of genres – staged, purposive, goal-driven activities in which teachers and 

students structure and organize teaching-learning processes of various kinds (Christie, 2005a: 161).  

På denne baggrund taler Christie om, at et undervisningsforløb kan omtales som en curriculum 

(makro)genre. Sådanne  

…are staged, goal-driven activities, devoted to the accomplishment of significant educational ends. They are 

quite fundamentally involved in the organization of the discourse of schooling (Christie, 2005a: 22) 

 For Christie medfører det at betragte en undervisningssituation som en art genre, at man på en 

systematisk måde betragter undervisningsforløb eller -situationer. Ved at betragte netop disse 

som genrer, bliver det en måde at forstå og udforske ageren i en skolediskurs på. Christie tilføjer:  
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 Her henviser Christie til begrebet i Bernsteinsk forstand. 



57 
 

…the notion of a curriculum genre (and of a curriculum macrogenre) is useful because it provides a principal 

basis for making selections of classroom texts for analysis and interpretation” (Christie, 2005a: 22) 

Udvælgelsen af et udsnit af en CMG må derfor ikke være tilfældig, helst bør man have hele 

CMG’en, så man kan referere tilbage til den hele, og bruge uddrag som netop eksempler, hvilket 

hun bl.a. baserer på Dixon (Dixon, 1987).  

Man kan problematisere begrebet ’hele teksten’, idet det principielt kan være et længere forløb 

over både uger og semestre eller år, for ikke at tale om, at den kan være del i selve skoleforløbet 

som sådan (Christie, 2005a: 22, samt note s. 27). Men Christie påpeger, at der vil være en eller 

anden form for begyndelse, som afgrænser en CMG. Og kun hvis man har en såkaldt ’hel’ tekst, 

kan man se, hvordan der skabes mening indenfor diskursen, og virkelig bedømme sprogbrugen i 

forhold til formålet. Hammond giver en klarere definition af de to begreber. Hun mener nemlig, at 

en CMG er: ”a curriculum unit where educational goals are realized typically through cycles of 

several related lessons”, mens en Curriculum Genre er: ”specific teaching/learning activities within 

lessons with linguistically identifiable beginning, middle and end stages” (Hammond, 2011: 294). 

Men centralt er, for Christie, at man opfatter det, der sker i klasserummet som en struktureret 

handling, og at man opfatter sprog som et socialt fænomen (Christie, 2005a: 10). Dette er noget, 

der er enighed om indenfor det felt, der beskæftiger sig med klaserumsdiskurser, mener 

Hammond (Hammond, 2011: 292).  

På den baggrund betragter jeg mit indsamlede materiale som netop Curriculum Makrogenrer. De 

er afgrænsede og har et tydeligt formål og mål. De adskiller sig mht. den trinvise opdeling, idet 

materialet fra EUD, af forskellige årsager, har mere uklare trin end materialet fra grundskolen, 

hvilket diskuteres under analysen af de to forløb. 

Indenfor hver af mine CMG’er vil der være en række Curriculum Genrer, altså mindre enheder 

indenfor hver CMG, der tilsammen danner andre, trininddelte forløb med delmål, der peger frem 

mod det samlede mål for CMG. Disse har jeg imidlertid valgt at omtale på en anden måde, idet jeg 

gerne vil betone brugen af tekst i disse situationer. Derfor bruger jeg i stedet begrebet 

literacyhændelse om de afgrænsede aktiviteter, der findes flere af indenfor en CMG. I modsætning 

til CG har literacyhændelsen sit omdrejningspunkt omkring brugen af tekst, og ikke omkring en 

trinvist opdelt proces. Denne distinktion er vigtig for mig, idet jeg fra begyndelsen har ønsket at 

fokusere på brugen af tekster. Jeg analyserer derfor de mindre enheder i en CMG indenfor en 

literacyforståelse, hvor analysen af den skriftlige tekst og den mundtlige kommunikation som en 

del af begrebet ’literacyhændelse’ bliver det væsentlige. Dette er delvist affødt af noget, der skete 

på en af de erhvervsuddannelser, jeg observerede på, hvor undervisningen, grundet elevernes 

meget sporadiske interesse og tilstedeværelse, blev tvunget til at foregå på en meget anden måde 

end planlagt. De faser, man nok ville have kunnet identificere, blev meget lidt synlige, men det, 

det kunne observeres, blev hændelser, der centrerede sig omkring skriftlige tekster. På den måde 
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blev literacyhændelsesbegrebet, som jeg bruger det her, en stor støtte i forhold til at identificere 

og udvælge situationer fra CMG’en til analyse. Senere blev det også støttende i forhold til både at 

planlægge og udvælge situationer fra mit pilotprojekt. 

I det følgende vil jeg definere og afklare min forståelse af literacyhændelsesbegrebet og hvad jeg 

bruger det til. 

2.5 Literacy og literacyhændelser 

Literacyhændelsesbegrebet låner jeg fra den sociokulturelle literacyteori, hvor Barton og Hamilotn 

definerer begrebet literacypraksisser (Barton & Hamilton, 2000)49 50. Det er i min læsning et 

teoretisk begreb, der betoner, at literacy ikke er en praksis, der foregår løsrevet fra noget som 

helst andet, men tværtimod altid i et eller andet er omfang knyttet til en situation, på samme 

måde som Dias m.fl. definerer skriftlighedbegrebet: ”to write is to address the situation by means 

of textual production” (Dias et al., 1999: 17. Kursivering i originalteksten). Literacy er situeret i 

praksisser, og literacy skal derfor først og fremmest forstås som literacies51, der skal bruges til at 

skabe og forstå mening mellem mennesker. Den måde, literacy fungerer på i forskellige domæner 

betragtes derfor som literacypraksisser. Literacypraksisser er, som jeg læser det, hele situationen 

med dertilhørende kulturkontekst og situationskontekst i Hallidaysk forstand. Praksisser er 

imidlertid, som nævnt, et teoretisk begreb, der kan konkretiseres ved hjælp af begrebet 

literacyevents, som jeg her vil definere.  

2.5.1.1 Literacyhændelser (literacy events) 

Som nævnt er praksisbegrebet et mere abstrakt begreb, mens event- eller hændelsesbegrebet er 

en mere konkret realisering af praksisser.  

Begrebet literacy event har jeg valgt at oversætte til literacyhændelse. Dette vil jeg argumentere 

for her. Laursen anvender begrebet literacybegivenhed og definerer det således: 

”Literacybegivenheder er konkrete observérbare begivenheder, hvori der indgår skrift” (Laursen, 

2011: 41). Bremholm knytter sit eget begreb teksthændelse tæt til undervisning, idet 
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 Barton og Hamilton er uklare i deres brug af begrebet praksisser eller praksis, altså hvorvidt begrebet skal forstås i ental eller 

flertal. Jeg benytter her begrebet i flertal jf. nævnte reference. Se også f.eks. Gee (Gee, 2007a, 2012) og mit afsnit 2.3.1.2. 

50
 Jeg er klar over, at literacyhændelsesbegrebet hentes fra en sociokulturel tradition, at der inden for den socialsemiotiske 

tradition bruges andre begreber (som f.eks. CMG og CG). Jeg mener imidlertid, som argumenteret tidligere, at 

literacyhændelsesbegrebet er et anvendeligt og konkretiserbart begreb, der netop kan bruges til at opdele mine observationer af 

literacies med, så de fremstår som analysérbare enheder centreret omkring tekst. 

51
 At anvende begrebet i flertal har givet anledning til nogen diskussion, idet kritikken bl.a. går på, at der ikke er en klar skelnen 

mellem forskellige literacykategorier (Wagner, Venezky, & Street, 1999: 6), at New Literacy Studies allerede indbefatter en 

udvikling af literacy over tid, eller at selve diversitetsbegrebet skal forstås anderledes. Det er ikke min hensigt at diskutere det her, 

men jeg henviser til Holm for en diskussion heraf (Holm, 2004: 19-20).  
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teksthændelse for ham er: ”En teksthændelse er en undervisningssituation hvor en læseaktivitet (i 

et eller andet omfang) spiller en rolle” (Bremholm, 2013: 82). Jeg anskuer 

literacyhændelsesbegrebet i et bredere perspektiv, idet jeg ikke mener, det nødvendigvis skal 

knyttes til undervisning. Jeg kombinerer derfor de to til begrebet literacyhændelse, idet dette 

griber og fastholder literacybegrebets fokus på tekstarbejdet i kontekst og hændelsesbegrebets 

fokus på, at der er tale om en række af situationer, hvor nogle gør noget med tekst, og jeg 

definerer derfor, i forlængelse af Laursen og Bremholm, en literacyhændelse som en konkret, 

observérbar situation, hvor tekst (i et eller andet omfang) spiller en væsentlig rolle. I begrebet 

literacyhændelse lægger jeg, at der er tale om konkrete situationer, der netop, som Laursen 

anfører, kan observeres. 

Man kan kritisere en skelnen mellem literacypraksisser og literacyhændelser for at være vanskelig 

at få konkretiseret, idet sammenhængen mellem de to begreber er for løs (Perry, 2012: 55). Perry 

redegør derfor for, hvordan praksisser og hændelser skal ses i en sammenhæng med følgende 

model: 

 

 
 
 

 
Figur 8: Perry, Briseno og Purcel-Gates model over sammenhængen mellem literacypractices og literacy events (Perry, 
2012: 56) 
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Selve literacyhændelsen er det med gråt markerede, og den omfatter teksten samt tekstens 

genreformål, tekstuelle karakteristika og afsenders formål med at producere teksten, og den er 

indfældet i en række kontekstuelle forhold som det sociale formål med hændelsen, de 

domænespecifikke formål og muligheder og det yderligste kontekstuelle forhold omkring magt, 

personlig historie, værdier osv.: literacypraksisser. 

I min analysen operationaliserer jeg begrebet literacyhændelse52 til at udgøre en analyse af 

teksternes genre, formål og udvalgte tekstkarakteristika. Dette har jeg valgt at analysere på flere 

niveauer, fordi jeg på den måde netop vil opfange teksten i kontekst. Dels undersøges det 

situationskontekstuelle niveau, hvortil jeg benytter Hallidays analysemodel med de centrale 

kategorier field, tenor og mode, dels undersøger jeg tekstgeneriske træk, hvortil jeg benytter 

Martin og Roses genrebegreber og teorier om multimodalitet og dels ved, at jeg undersøger et 

lingvistisk niveau, hvor jeg fokuserer på leksis på ideationelt metafunktionelt plan. Dette uddybes 

længere fremme (afsnit 2.6). Analysen af tekster på erhvervsuddannelserne er udsprunget af en 

analyse af en udvalgt literacyhændelse på tømreruddannelsen, som gav inspiration til min 

opdeling af de indsamlede tekster i makrogenrer og genrer (se kapitel 4, analysen af en 

literacyhændelse ses i afsnit 4.2), og dette blev derefter båret videre som analysernes 

hovedfokusområde. Analyserne af mit pilotprojekt er fokuseret på udvalgte literacyhændelser.  

For mig er CMG-begrebet altså især noget, jeg benytter til at afgrænse den observerede 

undervisning med. CMG’en betegner en større enhed, det i en trinvis proces peger frem mod et 

undervisningsmål. Men denne større enhed opdeler jeg i mindre, observérbare enheder centreret 

omkring skriftlige tekster. Det er især dette sidste, der gør, at jeg vælger 

literacyhændelsesbegrebet i stedet for Christie Curriculumgenre-begreb. Ved at bruge 

literacyhændelsebegrebet får jeg, om man så må sige, sorteret de observerede situationer, og kan 

fokusere på dem, der indebærer arbejdet med skriftlige tekster. 

Da tekstbegrebet er centralt for begrebet literacyhændelser, vil jeg her kort behandle 

tekstbegrebet for at klargøre, hvordan jeg anvender det. Tekster er en del af literacyhændelserne, 

men disse hændelser kan og vil også ofte omfatte mundtligt sprog i et eller andet omfang, mener 

Barton: ”For instance, in many literacy events there is a mixture of written and spoken language” 

(Barton, 2006: 23). Denne opfattelse af literacyhændelser deler jeg, hvilket også er forklaringen 

på, at jeg analyserer både skriftlige tekster og de mundtlige tekster fra mine observationer på en 

erhvervsuddannelse og fra mit interventionsprojekt i grundskolen. 

                                                      
52

 Der, som det fremgår af Figur 8, omfatter tekstens kommunikative formål, genreformål og tekstuelle egenskaber. 
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 Tekst som artefakt 2.5.2

Selvom tekstbegrebet som sådan er mangefacetteret, er der to hovedsynsvinkler på tekst: på den 

ene side opfattes tekst som et selvstændigt objekt, som artefakt, som en konkret tekst, der skaber 

mening mellem mennesker, på den anden side kan tekst forstås som repræsentation, altså som 

eksempel på den grammatiske struktur, sproget består af. For Halliday og Mathiessen hænger de 

to ting i øvrigt sammen (Halliday & Matthiessen, 2004: 3). 

Grundlæggende bliver det konkrete eksempel på eller den konkrete brug af sprog forstået som 

tekst indenfor SFL. Når man taler eller skriver, producerer man tekst: “The term ‘text’ refers to any 

instance of language, in any medium, that makes sense to someone who knows the language” 

(Halliday & Matthiessen, 2004: 3). Tekst er derfor også, som Halliday udtrykker det: ”The text is 

the linguistic form of social interaction” (Halliday, 1993a: 38. Kursiveret i original). Når tekster 

betragtes som artefakter, er hver tekst unik. Tekster i en SFL-forstand er derfor at betragte som en 

slags repræsentation af selve sprogsystemet53, hvilket forklares med det paradigmatiske i selve 

sproget. At systemet er det mulige, mens den konkrete tekst er repræsentationen eller 

instantieringen af sproget som system (Se også afsnit 2.2). Samtidig er tekst også en realisering af 

situationskonteksten, forstået på den måde, at teksten kan ses som udsprunget af en bestemt 

situation (Holmberg, 2012: 230). I Hallidaysk forstand er tekst derfor en semantisk enhed (Eggins, 

2004: 24; Halliday, 1978: 135), hvilket står i modsætning til opfattelsen af teksten som 

udelukkende en grammatisk enhed (som f.eks. Chomsky opfatter den). Opfattelsen af tekst som 

en semantisk enhed medfører, at tekst skal forstås som betydning og derfor også forstås i en 

situationskontekstuel sammenhæng (Frimann, 2004: 180).  

For Fairclough er tekst oprindeligt et fysisk artefakt, der senere, ikke mindst i lyset af 

diskursanalysen, er blevet udvidet til at omfatte alle former for semiotiske tegn. Dette anser 

Fairclough for en uhensigtsmæssig bevægelse hen mod det, også Halliday mener, nemlig at 

diskursanalyser uden tekst overhovedet kan mangle et fundament at hvile på (se også afsnit 2.3). 

For Fairclough er tekstbegrebet derfor vigtigt, men han mener også, at tekst i dag må være mere 

end blot skrevet tekst, idet de fleste tekster faktisk er multimodale i et eller andet omfang 

(Fairclough, 1995: 4). Tekster udgør, som jeg har beskrevet tidligere, genrer i retorisk forstand, der 

realiserer en bestemt situationskontekstuelt funderet mening (semantik). Jeg forstår således, i 

forlængelse af Halliday, Eggins, Widdowson, Cameron m.fl. (Cameron, 2001; Eggins, 2004; 

Halliday, 1993a; Widdowson, 1995) tekst som semiotisk baseret artefakt, et fysisk objekt, mens 

diskurs forstås som en slags overordnet forståelsesramme, der ligger over den fysiske tekst og 

over literacyhændelsen. Diskurs danner rammen om måden at interagere og analysere/forstå 

                                                      
53

 Halliday og Matthiessens ærinde er netop at beskrive dette sprog, i deres tilfælde engelsk. Deres grammatikbeskrivelse er 

detaljeret og kompleks, fordi grammatikken er det: ”It does no service to anyone in the long run if we pretend that semiosis – the 

making and understanding of meaning – is a simpler matter than it really is” (Halliday & Matthiessen, 2004: 5). 
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hinandens tekster/sprog på, således som f.eks. Widdowson beskriver det (Se f.eks. Cameron, 

2001: 18; Widdowson, 1995: 160ff) og tekst kan i mange tilfælde ikke forstås (fuldt ud) uden 

kendskab til diskursen. For Halliday gælder, at tekster skal have en generisk struktur, en tekstuel 

struktur og kohæsion for at være tekster (Halliday, 1978: 134). ”En skrevet eller talt tekst består af 

ytringer, der er vævet sammen til en meningsfuld helhed…” (Frimann, 2004: 177). Det er derfor en 

pointe, at en tekst og dens indre sammenhæng er betinget af både sætningers kohæsion og en 

anknytning til nogle ydre omstændigheder: ”Sammenhængen skabes både indenfor sætningen, 

afsnittet, hele teksten og samspillet mellem kulturel kontekst, situationskontekst og tekst” 

(Frimann, 2004: 177). På den måde er tekst altså selve teksten, men forstået indenfor 

situationskonteksten. Som tekst regnes og omtales således både skriftlige og mundtlige tekster 

såvel som grafer, illustrationer, billeder osv. og den kontekstuelle sammenhæng, den indgår i. 

Denne tekstforståelse sætter jeg sammen med min forståelse af literacyhændelsesbegrebet. På 

denne måde benyttes literacyhændelsesbegrebet som en måde at afgrænse og operationalisere 

de inderste grå felter i modellen over literacypraksisser med. Literacyhændelser bliver de konkret 

observérbare situationer omkring tekstarbejdet, som jeg analyserer vha. de kategorier, jeg har 

nævnt tidligere (afsn. 2.5.1.1 ) og som jeg uddyber senere (i afsn. 2.6). Som det fremgår af figuren, 

indgår tekstens formål, afsenderformål og tekstuelle karakteristika i literacyhændelsesbegrebet. 

2.6 Mit analyseapparat 

På baggrund af de teorier om literacy, sprog, genre og multimodalitet, jeg har diskuteret indtil nu, 

har jeg opstillet denne analysemodel, af hvilke nogle elementer vil blive diskuteret yderligere 

nedenfor: 

Analyse af tekster fra literacyhændelser: 

1. Tekstens mål og formål 

2. Situationskontekst forstået som:  

a. Field 

i. Felt og deltagere 

ii. Tekstens domæne: hverdags, specialiseret (hvilket?), skolsk 

iii. Social aktivitet  

iv. Regulering: regler og sociale normer 

v. Hvilken viden forudsættes bekendt? 

b. Tenor 

i. Magtforhold mellem afsender og modtager 

ii. Hierarki  

iii. Symmetri/asymmetri (ulige/lige) 
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iv. Uformel/formel 

v. (Involvering) 

vi. Kontakt: (pos/neg, hyppig/sjælden) 

c. Mode 

i. Medium: masse eller individuel kommunikation, skrift eller tale (mdt./skr.) 

ii. Tekststatus 

iii. Dialogisk/monologisk 

iv. Synlig/hørlig vs. usynlig/hørlig kontekst (fysisk nærvær eller distance) 

v. Distance: akkompagnerer eller konstituerer sociale processer (dvs. sprog 

som handling eller refleksion) 

 

Dertil kommer analysen af tekstens generiske og multimodale samt leksikogrammatiske træk 

3. Tekstens generiske træk 

a. Genretrin (hvis relevant) 

b. Forholdet mellem modaliteter (se også afsnit 2.4.4) 

i. Placering (polarisering, centrering og dybde) 

ii. Logikosemantisk relation (ekspanderende eller projicerende relation) 

iii. Afgrænsning (lys og skygge, farvevalg, overlapning, rammer mv) 

 

4. Tekstens leksikogrammatisk træk (med fokus på ideation) 

a. Ideationel analyse (med fokus på processer, begreber og leksikalsk densitet, jf. 

afsnit 2.7.1) 

b. Interpersonel analyse (i begrænset omfang) 

c. Tekstuel analyse (i begrænset omfang) 

2.7 Leksis – en uddybning af dele af mit analyseapparat 

I dette afsnit vil jeg redegøre for og diskutere elementer af den leksikogrammatiske analyse, idet 

de andre analyseelementer er diskuteret tidligere i kapitlet. 

Min analyse af leksis baserer sig på SFL og på min domænemodel. Dette har imidlertid nogle 

teoretiske og praktiske problemstillinger og udfordringer og med udgangspunkt i konkrete 

eksempler vil jeg her diskutere disse og komme med mulige afklaringer. 

 Leksis: ord- og begrebsvalg 2.7.1

På leksikogrammatisk niveau udtrykkes de tre kontekstvariable i sproget gennem 

leksikogrammatiske valg indenfor de tre metafunktioner. En analyse af sproglige valg indenfor 
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disse tre metafunktioner afdækker således tre forskellige ting, sproget gør for den talende. Den 

ideationelle analyse er en analyse af, hvordan erfaring eller viden repræsenteres i teksten, eller 

med andre ord, hvad handler teksten om, og hvilke leksikogrammatiske valg har afsender taget for 

at udtrykke det, hun eller han ønsker at udtrykke? Den interpersonelle analyse er en analyse af 

sproglige valg, der kan udtrykke interpersonelle relationer, og den tekstuelle analyse er en analyse 

af, hvordan sproget er bygget op for at kunne varetage de to andre metafunktioner (se f.eks. 

Andersen & Smedegaard, 2005: 37, 81, 183). Halliday og Hasan skriver, at de tre metafunktioner 

udgør tre vinkler, man kan se sproget under, og at disse vinkler tilsammen udgør det samlede hele 

(Halliday & Hasan, 1989: 23).  

Sådan som jeg læser Halliday og Hasan, fremhæver de, at analysen netop kan deles op i tre 

adskilte dele, men at en konkret tekst som sådan ikke kan ses som havende kun en af 

metafunktionerne, eller at nogle ord udtrykker en metafunktion, mens andre udtrykker en anden. 

På det leksikogrammatiske stratum har jeg derfor valgt primært at fokusere på den ideationelle-

eksperientielle metafunktion i mine analyser, og kun i begrænset omfang trække på 

interpersonelle eller tekstuelle iagttagelser, idet jeg netop er interesseret i, hvordan sproget 

repræsenterer eller afspejler det domæne, teksten hører til indenfor og hvordan viden og 

erfaringer præsenteres indenfor domænet.  

2.7.1.1 ideation 

Enhver tekst indenfor et felt repræsenterer dele af feltet på en eller anden måde, nogle er mere 

overordnede, andre specifikke, nogle kan tage et personligt udgangspunkt, andre et institutionelt. 

Martin og Rose omtaler dette som ideation (Martin & Rose, 2011: 73). For at analysere disse 

forhold, og som en slags kobling mellem det semantiske og det leksikogrammatiske stratum 

(Martin & Rose, 2011: preface), ser Martin og Rose både på genren og de forskellige faser, hver 

genre indeholder, og på, hvordan de forskellige faser er repræsenterede i teksten på 

leksikogrammatisk stratum. Under den ideationelle metafunktion, altså som en del af analysen af 

ideation, kategoriserer Martin og Rose processer, omstændigheder og deltagere, inklusive 

kvaliteter og klasser, hvor de to sidstnævnte er måder at klassificere og kvalificere deltagere på. 

Deltagere skal her forstås sådan, som de forstås indenfor SFL, altså funktionelt (participanter ifølge 

Andersen og Smedegaard), altså som både levende væsener og ting såvel som abstraktioner. 

Deltagere agerer, taler, føler eller er, hvilket udtrykkes ved de forskellige procestyper indenfor SFL. 

Endelig er der omstændighederne, under hvilke dette sker.  

Jeg opdeler processer i overensstemmelse med den måde, SFL beskrives på i den danske litteratur 

(Andersen & Smedegaard, 2005), i fire typer af processer. Materielle processer, der beskriver 

handlinger, relationelle/eksistentielle processer, der beskriver ’væren’ og relationer, verbale 

processer, der beskriver ’sigen’, og mentale processer, der beskriver tænkning. Især relationelle 
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processer er interessante i sammenhæng med deltageranalysen, idet de identificerer eller 

klassificerer deltagerne eller tilskriver dem kvaliteter, begge dele noget, der er med til at definere 

felt og dermed domæne. Desuden kan relationelle processer også beskrive den blotte eksistens af 

noget, at noget simpelthen er. Da mit fokus især fra begyndelsen lå på begrebsbrugen, som 

kommer til udtryk bl.a. gennem brug af deltagere, valgte jeg ikke at opdele relationelle og 

eksistentielle processer i to kategorier, som Halliday selv gør det. Det har betydet, at jeg i mine 

analyser ikke skelner mellem det ’at eksistere’ og det er ’være det samme som’54. Samlet er det 

dog stadig et relativt fintmasket, analytisk redskab (Andersen & Smedegaard, 2005: 81ff). Dette 

kan netop beskrives ved hjælp af de føromtalte systemiske netværk: 

 

 

 

 
 
Figur 9: Systemisk netværk over processer. Her gengivet med farvekodning for processer indenfor SFL, hvor de 
materielle processer markeres med rødt, de mentale med blåt, de relationelle med gult og de verbale med grønt 
(Farverne er hentet fra: Halliday, 1994: Forsideillustration). 

 

Ser man på alle de substantiviske indholdsord, der findes i en tekst, altså det, jeg længere oppe 

omtalte som nominaler, der fungerer som nominer, og nominaler, der fungerer som styrelse i 

præpositionalfraser, omtaler Martin og Rose dette som entities (Martin & Rose, 2011: 113). I mine 

analyser ønsker jeg at undersøge, hvordan domænets sprogbrug kommer til udtryk, og her er det 

relevant at medtage begge slags nominaler. Dette mener jeg, fordi ord og begreber, der indgår i 

leksikogrammatisk definerede omstændigheder på præpositionalfraseniveau, i min optik stadig vil 

                                                      
54

 Se også metodekritisk afsnit (3.4) for en diskussion af dette. 
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være med til at opbygge og beskrive feltet og til at karakterisere tekster55. Der er derfor ikke kun 

tale om deltagere i en SFL’sk forstand, men om substantiviske indholdsord, altså alle de 

substantiver, der indgår i teksten, og som jeg fremover vil omtale som begreber. Det er alle disse 

begreber, jeg kategoriserer i forhold til de domæner, jeg tidligere har defineret. 

Ud over at de forskellige typer af processer og deltagere kan sige noget om en tekst, siger 

fordelingen, eller vægtningen, mellem processer og deltagere også noget om teksten. Fokus i en 

tekst kan være på handling og aktivitet, altså på forskellig procesbrug, hvorved andelen af 

processer vil være højere. Fokus kan også ligge på deltagerne, der foldes ud ved nærmere 

beskrivelse, hvorved andelen af deltagere vil være højere, jf. desuden Martin og Rose (Martin & 

Rose, 2003: 82). Jeg antager, det samme gælder for forholdet mellem processer og begreber. 

Martin og Rose opererer med en opdeling i forskellige kategorier først og fremmest med 

udgangspunkt i, om begreberne er abstrakte eller konkrete (denne distinktion diskuteres senere). 

Denne opdeling blev også i begyndelsen mit eget udgangspunkt, dog modificerede jeg 

kategorierne efter inspiration fra især Hetmars beskrivelse af domæner, der er aktuelle i en 

undervisningssituation (se afsnit 2.3) (Hetmar, 2004: 47; Martin & Rose, 2003: 108). Den følgende 

opdeling dannede først udgangspunkt for mine analyser: 

  

                                                      
55

 Pressley viser, at ordkendskab, eller manglen på samme, har afgørende betydning for læserens forståelse af teksten, og derfor 

må domænespecifikke begreber være en afgørende del af en teksts karakteristik. De indgår desuden som væsentlige størrelser i 

læseforståelsen, idet forekomsten af svære eller ukendte ord og begreber gør en tekst sværere at læse (Pressley, 2006: 322-23). 
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Martin og 

Rose 

Martin og 

Rose 

Mine kategorier 

Indefinite 

pronouns 

 Pronominer (personlige, possessive, demonstrative og 

indefinitte) 

Concrete  everyday  Hverdagskonkrete begreber 

 specialized  Specialiserede konkrete begreber 

Abstract  technical  Abstrakte begreber (her valgte jeg i første omgang en 

samlet kategori, da jeg ikke mente, det var relevant at 

inddele abstrakte begreber yderligere, eftersom jeg især 

var interesseret i at kunne specificere de specialiserede 

begreber) 

 institutional   

 semiotic   

 generic   

Metaphoric  process  Nominaliserede begreber 

 quality   

 
Tabel 1: Oversigt over begrebskategorier hhv. Martin og Roses samt mine egne (Martin og Roses kategorier fra Martin 
& Rose, 2003: 108). 

 

De kategorier, jeg har skitseret ovenfor i tredje kolonne, er de kategorier, jeg først brugte. De gav 

mig dog ikke en tydelig forståelse for de forskellige tekster, jeg analyserede, fordi de først og 

fremmest fokuserer på forskellen mellem konkret og abstrakt. Abstraktion er et typisk kendetegn 

ved de akademiske og specialiserede diskurser, og derved også ved de tekster, der hører til i dem 

(Se f.eks.Martin & Rose, 2003: 113), især i de engelsksprogede lande. Disse tekster er derfor 

præget af abstrakte begreber og nominaliseringer, og det kan muligvis forklare Martin og Roses 

fokusering på disse som indgangen til kategoriseringen. Det forhold er måske for det første ikke 

nær så tydeligt her i Danmark, hvor vi, i tråd med en skriftsprogstendens i alle de nordiske lande 

om at skrive opløst, ikke i samme grad som i den engelsksprogede verden benytter os af 

nominaliseringer og forvægtssprog. F.eks. skriver Maagerø, at såvel bokmål som nynorsk har disse 

mere skriftsprogligt set opløste karakteristika, (Maagerø, 2005: 210). Da der ikke findes tilsvarende 

undersøgelser på dansk, tillader jeg mig at antage, at noget lignende kan gøre sig gældende for 
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dansk skriftsprog. For det andet er det ikke nødvendigvis abstraktioner, der kendetegner de 

tekster, jeg har undersøgt.  

Mine indledende undersøgelser, på baggrund af de ovenfor viste kategorier, viste tværtimod, at 

det snarere var de specialiserede begreber, der kendetegnede teksterne. Disse kan også godt være 

i abstrakt form f.eks. ved brug af nominaliseringer, men det var ikke dette sproglige kendetegn, 

der var det væsentlige i de analyserede tekster. Da jeg ville undersøge, hvordan teksterne er 

tilpasset domænet, var det derfor vigtigt at kunne skelne mellem, i hvilken grad begreber i 

teksterne blev brugt hverdagsagtigt, specialiseret hhv. skolsk, fordi det er de tre domæner, jeg 

opererer med. Det var derfor nødvendigt for mig at skabe nogle andre kategorier, der relaterede 

sig til de tekster, jeg arbejdede med, og som i højere grad tog udgangspunkt i den domænemodel, 

jeg havde opstillet. Jeg reviderede derfor ovenstående analysemodel, så den tog udgangspunkt i 

de distinktioner mellem det specialiserede og det ikke-specialiserede og det skolske, jeg har 

opstillet. 

Sat ind i et systemisk netværk (her med de farvekoder, jeg selv benytter i mine analyser, se disse), 

fik jeg følgende netværk, som jeg har arbejdet ud fra: 

 

 

 

 
Figur 10: Systemisk netværk over begreber, egen model. Farvekodningen er brugt i mine analyser 
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Med denne opdeling kan jeg skelne mellem konkret og abstrakt sprogbrug, idet abstraktioner og 

nominaliseringer begge henregnes til abstrakt sprogbrug, men min indgang til kategorierne er 

distinktionen mellem hverdagsagtigt, specialiseret eller skolsk. Pronominer fokuserer jeg kun på i 

nogen grad, idet visse af dem er interessante i forhold til tekstens læserhenvendelse hhv. brug af 

ukonkrete henvendelser. Denne opdeling har vist sig at være hensigtsmæssig i analysen. I det 

følgende vil jeg redegøre for nogle diskussioner i forbindelse med at kategorisere begreberne i 

forhold til denne model. 

2.7.1.2 Abstrakte og konkrete begreber, hverdagsbegreber og specialiserede begreber 

Sammenligner jeg med Martin og Roses opdeling, vil min kategorisering af pronominer være den 

samme, ligesom også konkreterne, af Martin og Rose underopdelt som hverdags- og 

specialiserede, må kunne sammenlignes direkte med deres definitioner. Denne distinktion er 

imidlertid i praksis ikke uproblematisk, hvilket jeg vil diskutere i det efterfølgende.  

Distinktionen mellem konkrete og abstrakte begreber er ikke entydig, og der findes da heller ikke i 

litteraturen nogle klare definitioner: ”But no one seems to have given us a detailed account as to 

just how this dichotonomy is to be characterized” (Martin, 1992: 85). Dette forhold gør det 

vanskeligt systematisk at skelne mellem abstrakte og konkrete begreber. Den traditionelle 

filosofiske skelnen benytter følgende definition: Konkreter kan lokaliseres i tid og rum, medens 

abstrakter ikke kan (Martin, 2003). Jeg følger i det store hele denne skelnen sammenholdt med 

Martin og Rose (Martin & Rose, 2003: 108). Konkrete begreber er da begreber, der kan forstås 

konkret og ved udpegning og brug af dem. I forhold hertil er abstrakte begreber nogle, der forstås 

og læres gennem abstraktion og forklaring, og som ikke konkret kan udpeges, selvom det ofte kan 

se sådan ud. Martin og Rose nævner f.eks. ‘gen’ eller ’galakse’, der nok er konkrete som sådan, 

men som alligevel ikke kan begribes ved udpegning og ’brug’ alene. For at forstå, hvad det er, må 

man desuden tilegne sig viden om den pågældende ting gennem undervisning/indlæring (Martin & 

Rose, 2003: 107). Denne distinktion mellem abstrakte og konkrete begreber benytter jeg også, 

idet jeg dertil har valgt, at ud over det, der kan udpeges eller afprøves/bruges, er også det, der kan 

læres og forstås ved erfaring, f.eks. tidsangivelser, konkrete begreber. Dette er en væsentlig 

detalje, idet jeg mener, at erfaring kan gøre et umiddelbart abstrakt begreb til et konkret begreb 

(f.eks. eksempel ulykke, aftale). Abstrakte begreber kategoriseres efter Martin og Rose som det, 

der skal studeres og forklares, som ikke er umiddelbart forståeligt ved udpegning/brug/erfaring 

(f.eks. risiko, helbred, indflydelse, miljø, viden) og de mere diffuse og vanskeligt tilgængelige, men 

i princippet konkrete begreber, f.eks. partikler, gen, galakse (Martin & Rose, 2003: 107). 

Desuden kan man føre en diskussion om, hvorvidt begreberne så at sige kan kategoriseres i 

forskellige, adskilte kategorier, eller de snarere skal kategoriseres langs et kontinuum, som f.eks. 

Johansson anfører (Johansson & Ring, 2012: 116). Den diskussion har jeg valgt ikke at føre her og 
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blot antage, med i hvert fald Martin og Rose, at kategorierne er adskilte (Martin & Rose, 2011, i 

hvert fald som jeg læser dem, se f.eks. 113ff). 

En anden vigtig skelnen er, at der så at sige kan være forskellige dikotomier på spil på samme tid. 

Et skel går mellem abstrakte og konkrete begreber, mens et andet går mellem specifik og generel 

(Edling, 2006: 48). Dette er to forskellige dikotomier, som man kunne komme til at blande 

sammen, således at generel forveksles med abstrakt. Dette er en distinktion, jeg har holdt mig for 

øje i mine analyser, hvor jeg ikke kategoriserer begreber efter, om de er specifikke eller generelle 

(begrebet helbred er f.eks. generelt og abstrakt, mens begrebet ulykke er generelt, men konkret). 

Nogle eksempler på begreber, der har skabt tvivl, og som jeg har defineret som hørende til enten 

den ene eller den anden kategori, begrundes her: Begreber som ulykke, opgave, spørgsmål, 

smerter kan synes umiddelbart at kræve en vis abstrakt tænkning for at forstås, men jeg mener 

alligevel, at begreberne kan forstås ved udpegning og erfaring af oplevede situationer, og derfor 

kan kategoriseres som konkrete. 

Andre begreber som årsag, risiko, ansvar, viden, situation er begreber, der på sin vis findes i tid og 

rum, men som ikke umiddelbart kan begribes ved udpegning eller erfaring, og som må forstås ved 

en vis abstrakt tænkning. De skal sprogliggøres, før de kan forstås. 

Både Martin og Rose (Martin & Rose, 2003) og f.eks. Edling, på baggrund af dem (Edling, 2006), 

antager, at specialiserede tekster er abstrakte, og Martin og Rose udelukker abstrakte begreber i 

hverdagstekster, men anerkender konkrete begreber i specialiserede (Martin & Rose, 2003: 108). 

Dette er jeg ikke enig med dem i, hvilket gerne skulle fremgå af ovenstående, og mine 

analyseeksempler viser også, at abstrakte begreber sagtens kan findes i et hverdagssprog (ansvar, 

viden og situation er eksempler). 

2.7.1.3 Specialiseret eller hverdagsagtigt sprogbrug 

Der findes heller ikke nogen entydige definitioner af specialiseret hhv. ikke-specialiseret sprog. 

Forskningen på området er uklar og præget af uenshed i begrebsbrugen (Gotti, 2003. Se f.eks. en 

kortere historisk gennemgang s. 17 ff). Solomon taler om ”unfamiliar words”, men definerer ikke 

disse nærmere, hvorved han på samme måde undlader at nærme sig en definition af, hvad 

’familiar’ hhv. ’unfamiliar’ sprogbrug egentlig er (Solomon, 1996: 299). Lund anfører også, at 

kategorisering af sprog i forhold til kategorierne fagsprog eller dagligsprog er vanskelig, idet man 

ikke kan tale om blot disse to adskilte kategorier (Lund, 2001). Gotti foreslår derfor, at man ikke 

benytter begrebet ’special language’, idet det indikerer et særligt sprog og ikke en særlig 

anvendelse af sprog eller en særlig sprogbrug. Gotti foreslår derfor begrebet ’specialized 

discourse’, der dækker over en særlig, specialiseret brug af sproget i specialiserede kontekster 

(som jeg ville kalde domæner). Dette er jeg helt enig i, idet det simpelthen næppe er muligt at 

forestille sig en tekst, der ikke også i et eller andet omfang trækker på en hverdagssproglig 
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forståelse, og måske er det på samme måde som distinktionen konkret-abstrakt således, at man 

ikke entydigt kan tale om adskilte kategorier, men snarere burde opfatte begreberne som liggende 

på et kontinuum. I hvert fald vil en kategorisering af begreber, som den jeg laver, altid være 

afhængig af konteksten, hvilket lægger sig i forlængelse af Gottis opfattelse, nemlig at det ikke er 

sproget som sådan, men brugen af det, der er specialiseret hhv. hverdagsagtig (eller skolsk). 

Jeg kategoriserer derfor begreber til hverdagsdomænet, hvis de primært bruges og omtales der, 

OG hvis begrebet i øvrigt ikke anvendes på en specialiseret måde i teksten. Dvs., hvis begrebet 

bliver benyttet i en særlig sammenhæng i et specialiseret domæne, må det kategoriseres som 

specialiseret. Begreber, der kan siges at være nogle, man gør sig erfaringer med i sine nære 

omgivelser, dvs. hjemmet, naboskabet og lokalområdet, fritidsverdenen og alt, der ikke 

umiddelbart hidhører fra de funktioner, man har professionelt, hører til i og bruges i 

hverdagsdomænet. Denne distinktion er imidlertid, som nævnt, lige så vanskelig som distinktionen 

abstrakt/konkret, så derfor har jeg defineret mig ud af nogle begreber, der er genkommende, ikke 

blot i de enkelte tekster, men også igennem større tekstkorpusser. Et eksempel kunne være 

’handsker’, der er et begreb, de fleste kender fra deres hverdagsdomæne, men som også kan 

karakteriseres yderligere som ’havehandsker’ og stadig kategoriseres til et hverdagsdomæne. 

’Knophandsker’ og ’skærehandsker’ er imidlertid begreber, de færreste stifter bekendtskab med i 

deres dagligdags domæne, og som snarere bruges i et specialiseret domæne, idet denne type 

specialiserede handsker benyttes netop her.  

En særlig problemstilling knytter sig til denne kategorisering. I visse tilfælde bruges begreber, der 

egentlig er hverdagsagtige, i et specialiseret domæne. Skal disse så, fordi deres mening jo er 

specialiseret, kategoriseres som specialiserede eller som hverdagsagtige? Jeg har her valgt at lave 

en distinktion. Begreber, der ikke ændrer betydning, når de bruges i et specialiseret domæne, 

kategoriseres kun som specialiserede, hvis de har et præfix eller det på anden måde tydeligt 

indikeres sprogligt (f.eks. ved brug af adjektiver), at der her er tale om et specialiseret begreb. 

Dette fordi jeg mener, at grundbetydningen af ordet i den situation ikke har ændret sig, og at 

brugen af et ikke-specialiseret begreb indikerer, at man enten ikke kan bruge, eller af forskellige 

årsager har valgt ikke at bruge, det specialiserede begreb i en ellers specialiseret diskurs/et 

specialiseret domæne. Et eksempel kunne være ’ulykke’ overfor ’arbejdsulykke’. Her ændrer 

begrebet ’ulykke’ ikke betydning, hvis det bruges i et specialiseret domæne, før det får præfixen. 

For andre begreber kan det imidlertid gøre sig gældende, at der er tale om en anden betydning af 

ordet i en specialiseret sammenhæng. Et eksempel kunne være begrebet ’handske’ fra før. I nogle 

konkrete sammenhænge i min empiri refererer det tydeligt til en særlig type handske, bl.a. ses det 

ved, at underviseren bruger bestemt form, ’handsken’, og i så fald er ordet kategoriseret som 

specialiseret. Et andet eksempel kunne være begrebet redskab, der i den følgende sætning 

fungerer specialiseret, idet der er tale om en speciel måde at forstå begrebet ’redskab’ på. Det er 
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ikke et værktøj, der som sådan kan tages i hånden og gøres noget med, hvorfor det desuden må 

kategoriseres som abstrakt: Denne tjekliste er et redskab…(Bilag 45). Omvendt kan man sige, at 

ved at bruge begrebet ’ulykke’ i stedet for begrebet ’arbejdsulykke’ eller ’handske’ i stedet for 

f.eks. ’knophandske’ trækker man netop på et mere upræcist hverdagsvokabularium (der kan siges 

måske ikke at være lige så passende i domænet) end på det specialiserede vokabularium.  

Andre ord har jeg principielt kategoriseret som hverdagsord, det gælder f.eks. begreber, der 

omtaler kroppen på en måde, som genkendes fra hverdagsdomænet: ryggen, nakken, armen, 

hvorimod begreber som ’3/4 armsafstand’, ’underarmsafstand’ kategoriseres som specialiserede. 

’Muskler’, ’sener’ og ’led’ kategoriseres som hverdagsbegreber, mens andre, mere faglige 

begreber ’ledbrusk’, ’ledkapsel’ og ’korsbånd’ kategoriseres som hørende til et specialiseret 

domæne. Sådanne begreber bruges specialiseret, fordi de har en meget præcis betydning og 

derfor kan bruges til at definere præcist, hvad der menes, i modsætning til den betydning, der kan 

ligge i de mere hverdagslige begreber. Tidsbegreber som ’timer’, ’år’, ’dage’ kategoriseres altid til 

hverdagsdomænet, mens de skal have en specialiseret præfix for at kategoriseres specialiseret, 

f.eks. ’arbejdstimer’, ’nattetimer’ eller ’sygeår’ 56. I det hele taget vil jeg forholdsvis konsekvent 

kategorisere ord med specialiseret præfix som specialiserede, mens de automatisk kategoriseres 

som hverdagslige uden denne, med undtagelse af de få, særlige tilfælde, der er nævnt ovenfor. 

Heller ikke disse distinktioner er uproblematiske og må hver gang analyseres i deres kontekstuelle 

sammenhæng (Edling, 2006: 67), og hvor jeg har været i tvivl, vil jeg have lavet en bemærkning. 

Mange begreber kan, efter min mening, høre til i begge kategorier, og somme tider har jeg skelnet 

i det enkelte tilfælde. I de fleste tilfælde har jeg dog forsøgt at definere mig ud af dilemmaet. I det 

følgende vil jeg give nogle eksempler og argumentere for de valg, jeg har truffet. 

Ved sammensatte substantiver retter kategoriseringen i forhold til abstrakt/konkret sig efter det 

sidste ord i sammensætningen, f.eks. er ’vurdering’ en nominalisering, mens 

’arbejdspladsvurderings-skema’ er et konkret begreb, da skema henregnes til konkrete begreber 

(og arbejdspladsvurdering bruges ofte som et konkret begreb, når det bruges i samme betydning 

som netop arbejdspladsvurderingsskema). Sådan er det ikke ved sammensatte substantiver i 

forhold til kategorierne hverdagsagtig eller specialiseret, hvor netop det, at der sættes et 

substantiv foran, kan ændre ordets kategori: brugsanvisning er et hverdagsord, mens 

arbejdspladsbrugsanvisning er et begreb fra det specialiserede domæne. 

Skolske begreber er ord, der er hentet fra det skolske domæne eller har en semantisk betydning, 

der hører til i dette, som test, arbejdspapir, opgave 1, osv. Det er begreber, der forekommer i det 

skolske domæne. 

                                                      
56

 Jf. også Lassus, der i sin undersøgelse af materiale henvendt til børnefamilier i Finland, fremhæver, at betegnelsen månad 

benyttes i henvendelsen til klienter, mens kalendermånad benyttes i intern kommunikation indenfor institutionerne (Lassus, 2010: 

145). 
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Pronominer er kun medtaget i det omfang, det er interessant at undersøge brugen af dem, hvilket 

det har været i min analyse, når der benyttes direkte henvendelse til læseren (personlige og 

possessive), noget der kan give teksten et mundtligt præg, hvilket er karakteristisk for en del af de 

(skriftlige) tekster, jeg har medtaget i analysen (Solomon, 1996: 291, 297). Desuden er brugen af 

indefinitte og demonstrative pronominer i elevtekster ofte et tegn på kontekstafhængige tekster 

med ukonkrete udpegninger af deltagere/aktører samt ukonkrete og upræcise ellipserede svar, 

der ikke kan forstås udenfor sammenhængen og uden at kende til det stillede spørgsmål. I en del 

elevbesvarelser ses både brugen af ’man’ og brugen af ’en’ som angivelse af en eller anden form 

for generaliseret deltager, der skal agere eller påtage sig ansvar for noget f.eks. Brugen af man kan 

derfor antyde, at eleven i teksten er uklar omkring hvem, der tales om, eller hvem, den henvender 

sig til: ”Når man har tænkt det igennem laver man en arbejdsbeskrivelse” (Fra elevbesvarelse). 

Den slags pronomenbrug har jeg noteret, ligesom samme brug af ’en’ er medtaget: ”fordi at en 

skal stå til ansvar for det gøres og holde øje” (Fra elevbesvarelse). Direkte læserhenvendelser eller 

afsendermarkeringer i form af ’du’ ’vi’ eller ’I’ er også medtaget. Interrogative pronominer er 

typiske for skolske tekster og kunne henregnes til skolske deltagere, men det har jeg dog ikke gjort 

her, da det jo ikke konsekvent er sådan. Læserhenvendelser/afsendermarkeringer og brugen af 

’man’ og ’en’ er noteret i UAM og dermed talt med, men kommenteres primært i analyserne, hvor 

det er relevant. 

I kommentarerne, men ikke som en del af mine optællinger, har jeg også noteret eventuel 

nydannelse af ord (Gotti, 2003: 54-55), specialiseret brug af hverdagsnære ord osv.  

2.7.1.4 Grammatiske metaforer eller nominaliseringer 

En grammatisk metafor er indenfor SFL et udtryk, der er rangeret ned i rangsystemet, således at 

en sætning er rangeret ned til grupperang, dvs. at en figur realiseres som gruppe. Dette kaldes 

også inkongruent realisering. Procesmetaforer fremkommer ved nominalisering af verber og 

forekommer som substantiviske og adjektiviske nominaliseringer. F.eks. bliver verbet ’at vurdere’ 

til ’vurdering’. Sådanne grammatiske metaforer i form af substantiviske nominaliseringer gør 

tekster meget abstrakte, og kan give tekster et fagspecifikt præg (Maagerø & Tønnessen, 2006: 

69). Nominaliseringer er ikke bare et grammatisk fænomen. Nominaliseringer kan være 

konventionaliserede og fungerer så ikke længere som grammatiske metaforer, og samme ord kan 

både fungere metaforisk eller konventionaliseret alt efter konteksten (Se mere i Andersen & 

Smedegaard, 2005: 337 og 347). Martin henfører ikke konventionaliserede nominaliseringer til 

grammatiske metaforer, men til abstrakte begreber (Christie, 2005b: 31). Da jeg ikke benytter 

begrebet grammatiske metaforer, men nominaliseringer, følger jeg Andersen og Smedegaard (Se 

tabellen: "Suffikser i nominaliseringer i dansk" i Andersen & Smedegaard, 2005: 337). Nogle 

nominaliseringer ligger efter min mening på grænsen til at fungere alene som genstand, og det er 

derfor vanskeligt at afgøre, om de er konventionaliserede eller ej. Eksempler på metaforer, jeg har 
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vurderet til at være konventionaliserede, kan ikke bare listes op, idet det jo også afhænger af 

konteksten, men begreber som ”oplæring, løsning, nødløsning, variation, belysning, betydning” er 

altid kategoriserede som abstrakte begreber og altså som konventionaliserede metaforer. Enkelte 

konventionaliserede nominaliseringer er kategoriserede som konkrete ting, fordi de i 

sammenhængen faktisk er konkrete. Dette er især begreberne ’arbejdspladsvurdering’ og 

’arbejdspladsbrugsanvisning’, der faktisk fungerer som helt konkrete ting på en arbejdsplads i form 

af skemaer og papirer. Til konventionaliserede nominaliseringer regnes desuden begreber, der 

ikke har de grammatiske karakteristika, f.eks. begreber som ’løft’, ’fald’, ’træk’ etc., der i øvrigt af 

mig kategoriseres som konkrete, idet jeg mener, det er begreber, der kan forstås ved erfaring. Jeg 

er her uenig med Martin og Christie i, at den type nominaliseringer altid er abstrakte. 

En kort, samlet oversigt over, hvilke kriterier, jeg har benyttet i min kategorisering, følger her. Det 

skal bemærkes, at kategoriseringen altid i sidste ende ses i forhold til den konkrete kontekst, så 

dette har kun fungeret som en vejledende oversigt: 
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Tabel 2: Samlet oversigt over begrebskategorier 

 

Det er en delvist berettiget kritik af min analysemetode, at en analyse af en specialiseret diskurs 

udelukkende baseret på leksis er en forsimpling (Gotti, 2003). Omvendt anfører Lund, at selvom 

fagsprog og hverdagssprog ikke er to skarpt adskilte kategorier, så er ordforrådet en væsentlig 

Pronominer  Definitioner 

personlige, possessive, demonstrative og 
indefinitte. Kun hvor relevant 

 

Hverdagsbegreber:  

Hørende hjemme i hverdagsdomæne, 
omhandler og bruges i hverdagsaktiviteter 
som familie og nærmeste omgivelser(Martin & 
Rose, 2003: 107). Organiseret omkring 
personlig interaktion mellem parterne 

 

Konkreter 

Begreber kategoriseres her, hvis de kan 
læres ved udpegning og brug/afprøvning 
(Martin & Rose, 2003: 107) eller erfares ved 
sådan. 

 

Abstrakter 

Hertil henregnes begreber, der skal læres 
ved forklaring og ved brug af sproget. I 
modsætning til Martin og Rose mener jeg, 
der kan være hverdagsabstrakte begreber. 

 

Nominaliseringer 

Hertil henregnes begreber, der følger 
Andersen og Smedegaards regler for 
nominaliseringer. 

Specialiserede begreber 

Fra de specialiserede domæner, bruges ikke i 
en hverdagssammenhæng, med mindre man 
taler om det specialiserede domæne. Ord fra 
et hverdagsdomæne kan have specialiseret 
betydning i et specialiseret domæne. 

 

Konkreter 

Specialierede, ellers som ovenfor. 

Abstrakter 

Specialiserede, ellers som ovenfor. 

Nominaliseringer 

Specialiserede, ellers som ovenfor. 

skolske 

 

Begreber brugt i en undervisningskontekst, 
hvor betydningen er anderledes, end hvis 
de havde været brugt i hverdagsdomænet, 
eller hvor de tydeligt refererer til en særlig, 
skolsk situation. 
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indikation på fagsprog, hvilket gør det relevant at se på leksis, men også Lund mener, at 

leksisanalyse alene er en forsimpling (Lund, 2001: 126). Dette understreger vigtigheden af også at 

undersøge teksternes genre- og modalitetsforhold. 

 Leksikalsk densitet 2.7.2

Leksikalsk densitet (LD) undersøges også i de valgte tekster, fordi det kan sige noget mere om 

teksterne, end leksis alene kan. LD giver en antydning af tekstens sværhedsgrad og mode (f.eks. 

formel/uformel, skriftlig/mundtlig).  

Leksikalsk densitet betegnes på forskellig måde, og jeg vil derfor her gøre rede for, hvordan jeg 

betragter og udregner leksikalsk densitet i mine analyser. Leksikalsk densitet betegnedes af Uhre 

oprindeligt som forholdet mellem leksikalske ord (lexemer) og grammatiske ord (O'Loughlin, 

1995). Halliday skelner imidlertid mellem LD i hele teksten, som udregnes på samme måde, som 

Uhre gør det, og angives som en procentuel fordeling, og gennemsnitlig LD pr. sætning, antallet af 

lexemer pr. sætning, der udregnes ved at optælle antal sætninger og dividere med antallet af 

lexemer og angives som et decimaltal. I litteraturen skelnes der ofte ikke eksplicit mellem de to 

forskellige opgørelser (Stegen, 2007), der benævnes på samme måde, og Stegen anfører, at LD 

opmålt som antal lexemer i forhold til antal grammatiske ord er en mere præcis angivelse af LD 

end målinger af antal lexemer pr. sætning (Stegen, 2007: 174). Uanset hvilken definition på LD 

man vælger, fremgår det, at antallet af lexemer spiller en afgørende rolle for resultatet. 

Derfor er det vigtigt at skelne mellem grammatiske ord og lexemer, hvilket Ure, ifølge O’Loughlin, 

ikke formår at gøre særligt præcist, hvorimod Halliday har en mere præcis skelnen: ”Halliday 

(1985) provides a useful (albeit fairly limited) framework for distinguising between lexical and 

grammatical items in a text” (O'Loughlin, 1995: 221). Halliday taler om funktionsord (grammatiske 

ord) og indholdsord (lexemer) og medregner til grammatiske ord bestemmere, pronominer, 

konjunktioner, præpositioner og visse adverbier samt hjælpe- og modalverber. Som O’Loughlin 

anfører, regner Halliday paradoksalt nok ikke infinitivformer som indholdsord, men som 

grammatiske ord, hvilket er i modstrid med Hallidays klassificering af infinitivformer i øvrigt. 

Desuden medregner han ikke de relationelle processer ’at være’ og ’at have’ til lexemerne. 

Halliday anfører dog, at opdelingen ikke er definitiv, snarere må man anskue de enkelte enheder 

som liggende på et kontinuum, og at det væsentlige ikke er, hvor man trækker grænsen, men at 

man gør det konsistent (Halliday, 1989: 63, her efter O'Loughlin 1995: 222). O’Loughlin medtæller 

også adverbier som lexemer, men det gør f.eks. Hedeboe og Polias ikke (Hedeboe & Polias, 2008). 

Jeg tilslutter mig O’Loughlins kritik af Halliday i forhold til infinitivformer, ligesom jeg har valgt, i 

modsætning til O’Loughlin (O'Loughlin, 1995), at de relationelle/eksistentielle processer ’at være’ 

og ’at have’ medtælles, såfremt de ikke fungerer som hjælpeverber, idet jeg mener, de har 

betydning for tekstens indhold, feltopbygning og genrekendetegn og derfor også indeholder 
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betydning (f.eks. ved at definere ting og sager) . Ved optællingen af leksikalske ord medtælles i 

øvrigt alle processer/verber og begreber uden klassifikatorer, bestemmere osv. Udenfor 

optællingen, dvs. hørende til de grammatiske ord, er adverbier, pronominer, præpositioner og 

konjunktioner, modal- og hjælpeverber, bestemmere samt alle talesprogsmarkører, såfremt de 

fremgår af transkriptet (Halliday, 1994: 331; Hedeboe & Polias, 2008: 137; Holmberg & Karlsson, 

2006: 25; Martin & Rose, 2003: 109; Mulvad, 2009: 310). Jeg har valgt, for nemheds skyld, ikke at 

skelne mellem høj- og lavfrekvente nominaler trods det, at O’Loughlin faktisk mener, dette er 

mere retvisende (O'Loughlin, 1995). Da mit ønske ikke er at sammenligne mine tekster med andre 

eller med et større tekstkorpus, men blot at indikere nogle genretræk, mener jeg, at en opgørelse 

på nominaler er fyldestgørende. 

Jeg antager desuden, at det at kategorisere ord og begreber altid vil være kontekstuelt afhængigt, 

og dermed er det også vanskeligt at trække en klar skillelinje mellem lexemer og grammatiske ord, 

med mindre man trækker den efter rent grammatiske regler, hvilket jeg vælger at gøre (jvf. f.eks. 

Martin & Rose, 2011: 45).  

Lexemer er da i min opgørelse: 

 Verber, både finite og infinite (men ikke hjælpe- og modal-). 

 Substantiviske begreber, uanset om de indgår som deltagere eller i omstændigheder. 

 Adjektiver samt adverbier afledt af adjektiver, der kan siges at have indholdsmæssig og ikke 

grammatisk betydning i teksten. Denne kategorisering er ikke entydig og vil skulle defineres i 

en kontekstuel sammenhæng. 

Til grammatiske ord henregnes: 

 Adverbier bortset fra ovennævnte 

 Pronominer 

 Præpositioner 

 Konjunktioner 

 Modal- og hjælpeverber 

 Bestemmere 

 Talesprogsmarkører. 

Jeg udregner begge typer af LD og betegner det hhv. LD-tekst (antal ord med leksikalsk betydning 

angivet som procent af det samlede antal ord) og LD-sætning (antal ord med leksikalsk betydning 

pr. sætning angivet med et decimaltal) (jvf. Stegen, 2007, der benytter disse to betegnelser). Jeg 

udregner LD pr. sætning, da det siger noget om, hvor komplekse og tætte sætningerne er i deres 

opbygning, ligesom en optælling af sætninger og sætningstyper samtidig kan fortælle noget om 

tekstens generelle kompleksitet.  
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Derved bliver en LD-sætning i denne afhandling lig med antal ord med leksikalsk betydning 

divideret med antal sætninger, og derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan man definerer en 

sætning. Her har jeg, i lighed med Lassus 2010 (Lassus, 2010: 124), valgt at benytte mig af en 

traditionel sætningsopdeling, der, i modsætning til SFL, opererer med hovedsætninger, 

ledsætninger og sætningsemner. Såvel den engelsksprogede som den danske litteratur om SFL 

opererer med simplekssætninger, sætningskomplekser (der igen underopdeles efter systemerne 

TAXIS og LOGIKOSEMANTIK som bestående af f.eks. primær- og sekundærsætninger hhv. 

projicerende og projiceret sætning) og nedrangerede sætninger (her defineres tre typer) 

(Andersen & Smedegaard, 2005: f.eks. s. 155; Halliday & Matthiessen, 2004: f.eks. 482 ff), hvor 

den svensksprogede litteratur om samme omtaler fria, bundna og inbäddade sætninger (Lassus, 

2010: jvf. s. 124 og også Holmberg og Karlsson 2006 men ikke f.eks. Hedeboe og Polias 2008). Det 

er klart, at når jeg ikke benytter mig af SFL's måde at inddele sætninger på, hvor nedrangerede 

sætninger ikke tælles med, vil jeg få nogle lidt andre tal for leksikalsk densitet, end dem, der er 

refereret i litteraturen indenfor SFL om dette. Jeg læner mig op ad Lassus, når jeg vælger en mere 

traditionel sætningsopdeling, idet jeg, som hende, mener, at også nedrangerede sætninger kan 

indeholde betydning og derfor må tælles med, og lexemer noteres på lige fod med lexemer i 

simplekssætninger og sætningskomplekser, ligesom sætningsemner, sætninger uden finit verbal, 

bør medtælles. Et eksempel ses i denne tekst, hvor der findes lange opremsninger af forhold i 

sætningsemner uden finit verbal. I disse sætningsemner indgår mange fagudtryk, som er med til at 

øge den leksikalske densitet, og uden dem talt med ville man få et misvisende billede af 

densiteten:  

Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt? 

Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger? 

Fejl i vedligeholdelse eller service? 

Fejl i instruktioner? 

Manglende instruktion og/eller uddannelse? 

Dårlig kommunikation? 

Fejltagelser eller mangler i sikkerhedsorganisationen?  (Bilag 6, side 13) 

 

Uden at ville sammenligne mine tekster med andre i øvrigt, viser andre undersøgelser af engelske 

tekster, at en LD-tekst ligger mellem 30 og 40 %, og Uhre fandt i 1971, at skriftlige tekster lå over 

40 % (f.eks. Stubbs 19986 og Hasan 1988, her fra O'Loughlin, 1995: 221-2) .  
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3 Metoderedegørelse og overordnede 
metodologiske betragtninger 

I dette kapitel vil jeg redegøre for de metodologiske og metodemæssige til- og fravalg i mit 

projekt. Jeg vil fokusere på hver af de to faser, mit empiriske studie falder i, og beskrive og 

diskutere de metodiske valg, jeg har gjort. Jeg vil gøre opmærksom på, at en oversigt over mit 

observationsstudie og pilotprojektet findes i de respektive kapitler, hvor disse analyseres, og hvor 

de udgør en optakt til analysen. Dette betyder, at der ikke i dette kapitel gøres så meget ud af at 

beskrive netop disse.  

3.1 Kapitlets opbygning 

Først redegør jeg for projektets to faser og de metodevalg, jeg har gjort, herunder redegør for de 

metoder, der oftest benyttes indenfor tekst- og literacyforskningen.  På den baggrund diskuterer 

jeg til- og fravalg. Denne del er opdelt i to afsnit, der beskriver hhv. min eksplorative og deskriptive 

første del og mit pilotprojekt i anden del. Jeg argumenterer for valget af observation, indsamling af 

tekster og video/lydoptagelser som centrale metodiske valg, når man undersøger og beskriver 

literacyhændelser. I anden del argumenterer jeg for min inspiration fra blandt andet 

designeksperimentets metoder i mit pilotprojekt. 

Dernæst giver jeg en beskrivelse af det indsamlede empiriske materiale og de tanker, der ligger til 

grund for dette. Da der er stor forskel på de to halvdele af mit projekt, er også denne del opdelt i 

to afsnit. I første del argumenterer jeg for mit valg af erhvervsuddannelsesretninger og beskriver 

vilkårene for min empiriindsamlinger. Beskrivelsen af selve materialet gives i kapitel 4. I anden del 

argumenteres for valg af grundskole til pilotprojektet på baggrund af antallet af elever, der går 

videre på erhvervsuddannelserne, og på samme måde som i første del beskrives betingelserne for 

empiriindsamlingen, mens beskrivelsen af materialet er placeret som optakt til analyserne i kapitel 

6. Afsnittet indeholder også en kort beskrivelse af de redskaber og metoder, jeg har benyttet i 

forbindelse med mine analyser og transskribering.  

Derefter præsenteres og diskuteres de metodologier, jeg positionerer mig indenfor. De 

metodologiske valg, jeg har taget, afspejler de forskningsspørgsmål og den teori, studiet er affødt 

af og baseret på. Mit forskningsprojekt er et kvalitativt projekt, og da der ikke er konsensus 

omkring kvalitative forskningsprojekters validitet og reliabilitet, har jeg på baggrund af blandt 

andre Bryman og Yardley (Bryman, Becker, & Sempik, 2008; Yardley, 2000) sammensat en række 

kriterier til brug for dette i forhold til mit projekt. Først kommer en kort fremstilling af den 

kvalitative forsknings udfordringer i forhold til validering, reliabilitet og udsigelseskraft, hvilket 
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fører frem til en overordnet beskrivelse og diskussion af dette i forhold til mit projekt, herunder et 

afsnit om de etiske overvejelser, jeg har gjort i forbindelse med det at komme ind i klasselokaler 

som forsker og observatør. Her forholder jeg mig til begge halvdele af projektet på en gang.  

Til slut følger en generel betragtning over det at observere i et klasselokale, da dette har været en 

central del af begge mine empiriske studier, efterfulgt af en diskussion af de udfordringer, jeg har 

haft i forbindelse med de observationer, jeg har gjort.  

3.2 Metodevalg 

Den todelte struktur, mit projekt har, gør, at jeg i det følgende har valgt at beskrive mine 

metodevalg i to selvstændige afsnit. Her skelner jeg altså mellem projektets første og anden del, 

hvor jeg i de metodologiske overvejelser diskuterer og kommenterer forhold, der gælder for begge 

faser i projektet. 

 Projektest første fase 3.2.1

Denne første del består af et eksplorativt og deskriptivt studie, der søger at afdække bestemte 

forhold, her literacyforhold, i et udvalgt domæne. Dette domæne definerer jeg som et domæne, 

der på en gang er præget af særlige kommunikationsforhold, roller, positioneringer og 

magtforhold, der hører til i et skoledomæne og på samme gang alligevel også hører til i forskellige 

specialiserede domæner, i og med erhvervsuddannelserne netop består af en vekselvirkning 

mellem skole og erhverv.  

3.2.1.1 Metodebetragtninger  

LIteracyforskningen låner ofte metoder fra det etnografiske forskningsfelt, og som udgangspunkt 

mener Barton og Hamilton, at etnografiske tilgange er bedst til at undersøge literacyforhold med. 

De fremhæver, at brugen af interview, observation og indsamling af dokumenter er metodologiske 

nøgleelementer i et literacyforskningsprojekt (Barton & Hamilton, 2003: 4). Jeg har derfor valgt at 

benytte mig af alle tre nævnte dataindsamlingsmetoder. Jeg har dels indsamlet tekster fra 

literacyhændelser, dels observeret og optaget literacyhændelser og dels interviewet undervisere 

fra nogle af de observerede literacyhændelser. 

En anden metode inspireret af etnografien er et fokus på kommunikation mellem deltagerne og de 

tekster, de bruger. For at forstå det iagttagede må forskeren arbejde med en åben tilgang og ikke 

med en på forhånd fastlagt hypotese: ”Ethnography is an open-ended emergent Learning Process, 

and Not a Rigid Investigator-Controlled experiment (Whitehead, 2004: 18 (kursiveret i original)). 

Whitehead fremhæver især feltarbejdet som etnografiens hovedmetode.  
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En anden meteode, der ofte benyttes indenfor literacyforskningen er case-study-metoden. Case-

study-metoden har vundet indpas og højere status indenfor literacyforskningen i perioden fra 

1950’erne og fremefter (i den angelsaksiske verden), hvor man i stigende grad har anerkendt 

metoden, der før den tid stod i skyggen af behavioristiske og eksperimenterende storskalastudier 

(Barone, 2004: 7). Metoden sigter på at tilvejebringe information omkring, hvordan eller hvorfor 

f.eks. klasserum og læring ser ud eller fungerer, som de gør, og inkluderer situation og kontekst 

(Barone, 2004: 7 og 21; Yin, 1981: 60). Denne metode lægger sig i forlængelse af SFL’s sprogsyn, 

idet sprog netop skal forstås i kontekst. 

For at et case-study skal have en vis styrke, peger Yin eksempelvis på, at flere faktorer skal være til 

stede. For det første bør man sørge for at have flere observationsgange, og gerne flere 

informanter, så observationerne har en vis tyngde. For at sikre troværdighed, transparens og 

stringens kræves det, at man gennemfører sine observationer over en tidsperiode, der gør, at de 

observerede kommer til at føle en vis tryghed ved observatørens tilstedeværelse, det, der omtales 

som vedholdende observation. Hvor lang tid der kræves, kan være svært at afgøre. For det andet 

bør forskeren tydeligt redegøre for hvordan og i hvilket omfang, de indsamlede data har haft 

betydning for undersøgelsen resultater. Yin lægger sig derved op ad de kvalificeringskrav, jeg vil 

redegøre for længere fremme, og som især er inspireret af Guba, Lincoln, Bryman og Yardley 

(Bryman, 2012; Guba & Lincoln, 1994; Yardley, 2000). Endelig foreslår Yin, i lighed med 

etnografien, at resultaterne forelægges informanterne (Whitehead, 2004; Yin, 1994: 92). 

3.2.1.2 Diskusion og sammenfatning af metodevalg 

Metodisk kan den første del anskues som et eksplorativt og deskriptivt, instrumentalt, ikke-

eksperimentelt case-study57 (det næstsidste er oversat fra ”instrumental case-study”), der har som 

mål at undersøge en særlig situation for at opnå bedre indsigt i netop denne (Barone, 2004: 9; Yin, 

1981). Yins krav om vedholdende observation mener jeg at have opfyldt ved, at min 

tilstedeværelse på EUD var tilstrækkelig til at jeg oplevede, at eleverne ikke var særligt påvirkede 

af min tilstedeværelse. Yins krav om dokumentation opfylder jeg ved, at jeg længere fremme i 

afhandlingen gør rede for, vha. Guba, Lincoln, Bryman og Yardley, hvordan mine resultater er 

kvalificerede. Yins krav om at forelægge sine resultater for sine informanter har jeg ikke opfyldt, 

da jeg mener, at mine resultater i høj grad er baserede på en genreopdeling af tekster, noget, 

mine informanter kun i begrænset omfang havde kunnet forholde sig til. Til gengæld er disse 

genreinddelinger tilgængelige i nærværende afhandling, hvor det er muligt at kritisere mig for 

mine afgørelser. Det skal dog tilføjes, at jeg har diskuteret en af mine centrale opdagelser, nemlig 

en lærers brug af genren ’recount’, med den pågældende informant, og at han redegjorde for og 

                                                      
57

 Case study skal I denne sammenhæng ikke blandes sammen med den udbredte metode, hvor man, på baggrund af ’en case’ 

diskuterer forhold fra praksis. Dette har ikke noget med den metodologiske forståelse af case study at gøre (Barone, 2004: 8). 
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uddybede sine synspunkter bag brugen af denne, synspunkter, der efterfølgende er medtaget i 

mine analyser. 

Mit metodevalg præciseres til at være har lånt fra etnografien, idet jeg har benyttet mig af 

metoder som observation, dokumentindsamling og interveiw, samt at jeg har ladet mit materiale 

være til inspiration for mit valg af analysemetoder og kategorier. Jeg har dertil ikke haft en fastlagt 

hypotese på forhånd, men netop formuleret en problemstilling med et åbent, eksplorativt 

udgangspunkt. 

 Projektets anden fase 3.2.2

Projektets anden del udgøres af et studie, hvor bestemte tekster implementeres i en 

grundskolesammenhæng. Jeg vil her først beskrive hvilke metoder, der kan lægges til grund for mit 

studie, og dernæst diskutere hvilken metode, studiet kan siges at indskrive sig under, idet jeg er 

inspireret af både designeksperimenter og interventionsstudier. Dette redegør jeg for nedenfor. 

3.2.2.1 Metodebetragtninger 

Mit studie er metodologisk58 inspireret af det, Reinking og Bradley kalder Formative and design 

experiments: “the work of a researcher using this approach is fundamentally to design an 

instructional intervention that works to achieve a valued pedagogical goal in authentic classroom 

environment” (Reinking & Bradley, 2008: 15). Denne forskningstilgang er relativt ny og har derfor 

også mange forskellig benævnelser, der alle omfatter nogenlunde den samme forskningstilgang. 

F.eks. kaldes metoden også for ’formative research’, ’teaching experiment' eller ’design-based 

research’ (Baumgartner et al., 2003; Reinking & Bradley, 2008. Se f.eks. s. 1 og 14). 

Navneusikkerheden til trods er der relativt stor enighed om dels metodens mål, dels hvilke 

elementer, den skal indeholde for, at man kan kalde et studie for et ’formative design experiment’. 

Formålet med sådanne studier er ikke nødvendigvis at undersøge ”What works”, hvilket også 

understreges af Brown, der netop også skriver, at designeksperimenter kan bidrage til at udvikle 

læringsteori, og af Cobb m.fl., der understreger, at designeksperimenter kan bidrage til at udvikle 

teorier (Brown, 1992: 142; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003: 9). 

For Reinking og Bradley er denne metode velegnet til uddannelsesforskning, fordi den favner den 

kompleksitet, der er i en undervisningssituation, og samtidig så at sige udfylder det hul, der kan 

være mellem på den ene side forskning og på den anden side praksis (Reinking & Bradley, 2008: 

3). Det er Reinking og Bradleys påstand, at formålet med – vel nok det meste – 

uddannelsesforskning er at forbedre undervisning på den ene eller den anden måde, uagtet at 

dette måske ikke altid ekspliciteres (Reinking & Bradley, 2008). Formålet med 

                                                      
58

 …we refer to formative and design experiments as an approach to research, although we believe it might also qualify as a 

methodology (Reinking & Bradley, 2008: 16). 
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designeksperimenter er også implicit at opnå viden, der kan forbedre undervisning og læring i 

klasserummet, men det umidddelbare formål med et designeksperiment er ikke nødvendigvis at 

pege på nye metoder i undervisningen, men lige så meget at pege på, hvad der sker, når et design 

eller en intervention afprøves, med det formål at tilføre området ny viden, der er baseret i praksis, 

men funderet i teoretiske overvejelser (Brown, 1992: 143; Reinking & Bradley, 2008: 8; 2011: 190). 

Dette vil jeg komme ind på senere. Metodisk er et designeksperiment et tilrettelagt forløb, hvor 

forskeren har tilrettelagt det, Brown beskriver som: ”…all aspects of a period of daily life in 

classrooms” (Brown, 1992: 141). 

I modsætning til store, kontrollerede interventionsstudier, der fokuserer på før/efter-resultater, er 

forskere, der laver designeksperimenter, snarere interesserede i at undersøge, hvad der sker i 

ikke-kontrollerede omgivelser, ligesom metoden ikke fordrer store, ressourcekrævende 

undersøgelser. Reinking m.fl. og Cobb m.fl. placerer designeksperimenter indenfor et pragmatisk 

paradigme (Cobb et al., 2003: 9; Reinking & Bradley, 2008: 24). Ifølge Brown skal et 

designeksperiment kunne gennemføres i andre klasser, hvilket fordrer, at det ikke er tilrettelagt, 

så der stilles ekstraordinære krav om lærerbemanding, ressourcer, teknologi mv. (Brown, 1992: 

143), omvendt skal man ikke kunne forvente, at nøjagtigt det samme skal ske, grundet den 

kompleksitet, undervisning indeholder og den tilpasning, der har fundet sted undervejs 

(Baumgartner et al., 2003: 7). Formålet med designet skal være teoretisk funderet og tydeligt 

(Cobb et al., 2003: 11), og evalueringen af det baserer sig på kriterier hentet fra det kvalitative felt, 

og jeg har derfor valgt at støtte mig til de kriterier, jeg senere opridser (afsnit 3.4) (Baumgartner et 

al., 2003: 7)59. 

 Et designeksperiment defineres ikke, grundet dets pragmatiske karakter, i forhold til, om det så at 

sige lever op til en række bestemte kriterier (Baumgartner et al., 2003: 7), men Reinking har 

alligevel opstillet syv perspektiver, man kan anlægge på et studies metode for at undersøge, om 

der er tale om et designeksperiment. Jeg vil i det følgende gengive disse syv kriterier på baggrund 

af Reinking, Brown og Cobb m.fl. og forholde mit interventionsstudie til dem (Brown, 1992; Cobb 

et al., 2003; Reinking & Bradley, 2008). Studiet skal være: 

1: Et interventionsstudie udført i autentiske omgivelser, dvs., at der ikke er tale om ’laboratorie’-

lignende undervisnings-set-ups. Det vil ofte tage udgangspunkt i et ønske om at forbedre 

undervisning eller undersøge en side af undervisningen, der ikke er belyst tilstrækkeligt.  

                                                      
59

 Reinking og Bradley ridser en række kriterier op, hvoraf en del eksplicit er hentet fra traditionelle, kvalitative metoder (Reinking 

& Bradley, 2008: 53 ff). Det gælder bl.a. indsamling af forskellige datamaterialer, triangulering, teorifundering (gerne på flere 

teorier), udvælgelse af skole og klasse, passende tid til designeksperimentet samt en skeptisk afstandtagen til egne resultater. Da 

disse eksplicit er hentet fra det kvalitative forskningsområde (Reinking & Bradley, 2011: 201), og da jeg har to forskellige dele i mit 

projekt, har jeg valgt at støtte mig til Bryman og Yardley (Bryman et al., 2008; Yardley, 2000). 
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2: Teorifunderet. Designeksperimenter skal være teorifunderede, men teorien skal, om man så må 

sige, arbejde med praksis. Teori kan udvikles af praksis eller fra eksperimentet. Der er ikke tale om 

store, forkromede eksperimenter, men om små undersøgelser, der, på baggrund af teoretiske 

overvejelser, vil undersøge, hvad der sker, hvis man afprøver teorien i praksis: ”That is, formative 

and design experiments are…aimed at theoretically understanding the conditions that enhance or 

inhibit an intervention’s effectiveness and at generating pedagogical understandings… (Reinking & 

Bradley, 2008: 19). 

3: Målorienteret, men ikke forstået på den måde, at studiet vil undersøge, hvad der virker, snarere 

vil målet være at undersøge noget, man ikke ved så meget om i forvejen, for at belyse et område, 

som i teorien ser interessant ud. 

4: Adaptivt og iterativt. Dvs. snarere end at starte med et fuldstændigt fastlagt program, tilpasses 

designet til de forhold, udfordringer og muligheder, der opstår undervejs.  

5: Transformativt, dvs., som ovenfor, at man må tilpasse sin intervention i forhold til det, der sker 

undervejs, og tage højde for ikke-forudsigelige konsekvenser (Reinking & Bradley, 2008: 21). 

6: Metodologisk fleksibelt og inkluderende, forstået på den måde, at man metodisk må vælge sine 

dataindsamlinger, så de passer til det, man foretager sig. Reinking betoner valget af kvalitative 

metoder som passende indenfor dette pragmatiske paradigme (Reinking & Bradley, 2008: 22), 

hvilket fører til det syvende kriterium 

7: Pragmatisk, fordi man må vælge teori og metoder, der passer indenfor designeksperimentets 

paradigme. 

3.2.2.2 Diskusion og sammenfatning af metodevalg 

Denne del af mit studie er et pilotprojekt inspireret af designeksperimentet, da jeg ønsker at sætte 

teoretiske overvejelser i spil i en praksis, og jeg mener, mine resultater kan pege fremad mod nye 

spørgsmål, to forhold, Reinking et al. betoner hører til designeksperimentet (Reinking & Bradley, 

2008: 25). Man kan derfor sige, at jeg har ladet mig inspirere af designeksperimentet til på et 

teoretisk fundament at undersøge, hvordan et bestemt forhold kan gennemføres i en 

grundskoleundervisning for at belyse, hvad det har af didaktiske implikationer. I mit konkrete 

tilfælde har jeg på et teoretisk funderet grundlag ønsket at undersøge, hvad der sker, når man 

flytter tekster, der skal forstås indenfor et specialiseret domæne som tømrerfaget, ind i et 

skoledomæne med det for øje at undersøge, om man på den måde kan give eleverne et bedre 

kendskab til teksterne, så de kan begå sig indenfor eller i hvert fald få en slags forståelse for 

domæner, der findes udenfor skolen. Målet er dermed ikke nødvendigvis med det samme at 

kunne pege på forbedrede undervisningsmetoder eller -områder, men snarere at undersøge og 
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påpege nye problemstillinger eller fænomener i skolen. Det kunne f.eks. være, i hvilket omfang 

elever benytter udleverede modeltekster i deres egen tekstproduktion. 

Projektets størrelse kan dertil begrundes indenfor et pragmatisk paradigme og understøttes af 

designeksperimentets antagelse om, at også små studier kan have deres berettigelse60. På 

designeksperimentets fundament hviler også min pragmatiske indstilling til interventionens 

fleksible, transformative og adaptive karakter, som bl.a. gjorde, at nogle af de ting, jeg havde 

planlagt, enten blev ændrede eller ikke kunne gennemføres. Et designprojekt er et samarbejde 

mellem de(n) involverede lærer(e) og forskeren, og derfor skal man som forsker anerkende 

lærerens kendskab til eleverne, situationen og mulighederne, og være lyttende overfor lærerens 

meninger og synspunkter, både før og under interventionen. Her lægger jeg altså afstand til 

Brown, der i langt højere grad lægger vægt på en detaljeret tilrettelæggelse, måske fordi hun har 

sin baggrund i ’laboratorie’-tilrettelæggelse af undervisning (se f.eks.Brown, 1992). Mit projekt 

adskiller sig også fra et traditionelt interventionsprojekt i forhold til målet, idet jeg ikke undersøger 

et før-efter-forhold, men her netop hviler på designeksperimentets undersøgende karakter 

(Baumgartner et al., 2003). Jeg omtaler derfor mit studie som et pilotprojekt, inspireret primært af 

designeksperimentet og interventionsstudier, med de intentioner og forbehold i forhold til 

designeksperimentet og interventionsstudiet, jeg her har skitseret. 

Mit studie i grundskolen skulle uden videre kunne gennemføres uden at kræve ekstra 

lærerressourcer, ekstra materialer eller ekstra timer eller omlægning af mange timer, hvilket 

efterkommer det krav, netop Brown stiller til designeksperimenter om, at undervisningen skal 

kunne gennemføres uden tilførsel af ekstra ressourcer mv. Mit studie kunne gennemføres af 

klassens dansklærer alene og med mig som observatør og selvfølgelig i dette tilfælde 

sparringspartner og planlægningspartner. Derfor involverer projektet ikke sådan noget som besøg 

på byggepladser, erhvervsskoler el. lign., selvom jeg vil mene, at det havde været en god måde at 

introducere eleverne for situationskonteksten på61. Men i mit tilfælde var det bl.a. interessant at 

afprøve, hvor meget man kan forestille sig en situationskontekst med brug af simple midler som 

video, samtale og elevernes kendskab til forskellige arbejdspladser via deres forældres arbejde. 

                                                      
60

 For god ordens skyld kan jeg tilføje, at et traditionelt designeksperiment ofte løber over flere uger, men at ’passende tid’ er 

afhængigt af hvor mange forskere, der er involveret, hvor tit, man kommer i klasselokalet, og hvor tit, forskeren har mulighed for at 

være til stede i klasselokalet (Reinking & Bradley, 2008: 57-8). 

61
 Jeg vil her tilføje, at i hvert fald den intention, der ligger bag den nye folkeskolelov, muligvis kan give andre, og bedre, muligheder 

for at besøge domæner udenfor skolen. Dette vil dog især afhænge af hvilke ressourcer, der i de enkelte kommuner gives til en ny 

og mere ressourcekrævende undervisning.  
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3.3 Mit empiriske materiale 

 Første fase 3.3.1

3.3.1.1 Baggrunden for mit empiriske materiale 

I mit valg af erhvervsuddannelser fokuserede jeg på at finde én indgang, der typisk ville rekruttere 

drenge, f.eks. ’Bil, fly og andre transportmidler’ eller ’Bygge og anlæg’, én indgang, der typisk 

rekrutterer piger: ’Sundhed, omsorg og pædagogik’ eller ’Krop og Stil’, samt én indgang, der 

forventeligt rekrutterede mere ligeligt, f.eks. ’Merkantil’62. Jeg tilstræbte desuden og vægtede 

højt, at uddannelsernes samlede længde og varighed af grundforløb lignede hinanden (Lund, 

Bertelsen, & Søgaard Sørensen, 2006). På denne baggrund valgte jeg følgende indgange: 

 Bygge og anlæg: Tømrer (varer 3 år 6 mdr., rekrutterer typisk drenge) 

 Sundhed, omsorg og pædagogik: SOSU-assistent (varer 3 år 3 mdr., rekrutterer typisk piger, 

men det viste sig, at en del drenge valgte denne retning, da den også giver adgang til 

Pædagogisk Assistent, på den uddannelsesinstitution, jeg var på) 

 Merkantil: handelsuddannelsen (varer 4 år, rekrutterer begge køn, men det viste sig dog, at 

der var en overvægt af piger)63. 

Desuden valgtes tre forskellige geografiske områder på Sjælland64, der hver især har en vis 

repræsentation af elever med anden etnisk baggrund end dansk, i forventning om at de ville være 

repræsenterede på uddannelserne. Jeg har udvalgt undervisning og fag fra grundforløbet, hvorved 

alle elever er på begynderstadiet endnu, og derfor tæt på deres grundskoleforløb.  

Det kan være svært at finde klasser og lærere, der er villige til at lukke nysgerrige blikke ind i deres 

klasselokaler. Valget af uddannelsessteder til observation og indsamling af tekster kan derfor også 

være påvirket af, hvor man rent faktisk får lov til at komme ind. Jeg spurgte på hhv. en teknisk 

skole, en handelsskole og en SOSU-skole tre forskellige steder i provinsen på Sjælland, og var i alle 

tre tilfælde heldig at få lov at komme ind. Når man, som jeg, er afhængig af velvilje, for at få lov at 

observere undervisning, kan det give nogen observationsbias i form af, at de lærere, der ønsker at 

åbne deres klasselokale for en forsker, er lærere, der i forvejen tror på, at det, de laver, er 

gennemtænkt eller eksemplarisk. Den slags bias er det ikke muligt at undgå, når man får adgang til 

at observere på frivillig basis.  

                                                      
62

 Dette baserede sig på nogle meget tidlige overvejelser over fordeling af elever mht. køn og etnicitet, fordi jeg tænkte, at det ville 

blive nødvendigt at have en repræsentativ fordeling af eleverne mht. disse faktorer. Da mit fokus hurtigt flyttede sig i retning af 

tekster, sprog og lærerens undervisning, fjernede jeg dette aspekt igen. Men det var dette, der fra starten af begrundede mit valg 

af erhvervsskoler.  

63
 Da jeg senere, af tids- og pladshensyn, har fravalgt køns- og etnicitetsperspektivet, kom dette ikke til at spille nogen rolle. 

64
 Af hensyn til den lovede anonymitet for de lærere, der har givet mig lov til at observere i deres klasser, kan jeg ikke sige præcist, 

hvor og på hvilke skoler, jeg har været. 

http://www.ug.dk/Uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/bilflyogandretransportmidler.aspx
http://www.ug.dk/Uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/byggeoganlaeg.aspx
http://www.ug.dk/Uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/sundhedomsorgogpaedagogik.aspx
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På hver af de tre uddannelser har jeg ydermere valgt nogle få undervisningssammenhænge ud, 

som jeg har valgt at observere. Disse er valgt ud fra, at jeg har ønsket at observere undervisning, 

der mindede om, men ikke var lig med, det, eleverne kendte fra grundskolen, da jeg ser på 

overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser. 

3.3.1.2 Mit empiriske materiale 

På de to indgange, jeg har udvalgt til en nærmere analyse, deltog jeg i otte af 16 lektioner om 

arbejdsmiljø på tømreruddannelsen og i fire ud af otte lektioner i samfundsfag omhandlende 

arbejdsmiljø på SOSU-uddannelsen65 66. Observationer og indsamling af tekster er gjort i foråret 

2010 på tre forskellige geografisk placerede erhvervsuddannelsesskoler på Sjælland. Jeg har 

indsamlet og analyseret samtlige tekster, der i begge udvalgte tilfælde blev benyttet til den 

samlede CG, altså også tekster, der ikke blev benyttet de undervisningsgange, jeg observerede, 

men i tilknytning til det samlede undervisningsforløb.  

Jeg observerede på tømreruddannelsen undervisning i arbejdsmiljø, der foregik i et lokale i en 

separat bygning på matriklen. Selve klasselokalet var utraditionelt indrettet med en vinkel, 

bordene stod i grupper med plads til 4-6 elever ved hvert bord, og lokalet var udsmykket med 

plakater, billeder, bøger og små træarbejder, der alle relaterede sig til uddannelsen og faget. 

Lokalet var et faglokale, og eleverne gik derover for at deltage i arbejdsmiljøundervisningen. Jeg 

sad placeret fast på en stol i et hjørne af lokalet oppe ved siden af tavle og lærer. Optageren stod 

på katederet. Eleverne stillede nogle få, nysgerrig spørgsmål, men virkede ellers ikke påvirkede af 

min tilstedeværelse. Før jeg gik i gang med at observere og notere, havde jeg introduceret mit 

arbejde samt fået skriftligt, informeret samtykke fra lærer og elever om, at jeg måtte observere og 

senere optage lyd samt benytte dette til undervisnings- og forskningsformål. Den første 

observationsgang medbragte jeg ikke lydoptager, men denne blev medbragt anden gang. Jeg har 

derfor fra denne observation både feltnoter (grundige fra første observationsgang), lydoptagelser, 

tekster samt en enkelt opslagsbog brugt i undervisningen, dertil lyd- og videooptagelser, der blev 

afspillet i timen og en skærm-optagelse af en enkelt elevs brug af computeren til besvarelse af 

opgaver. En komplet oversigt kan ses i bilag 1. 

På SOSU-uddannelsen foregik undervisningen i et almindeligt klasselokale og indgik i et almindeligt 

skema, på den måde, at eleverne blev siddende i lokalet, mens lærerne kom ind og gennemførte 

den undervisning, der stod på skemaet. Lokalet var derfor ikke et faglokale. Eleverne sad i en 

hesteskoform i det aflange lokale med læreren placeret ved katederet ved tavlen i den ene, korte 

                                                      
65

 Den første observationsgang på tømrerudddannelsen foregik udelukkende med brug af feltnoter. Da jeg oplevede det umuligt at 

nå at få skrevet ned, hvad jeg så, medbragte jeg fra da af lydoptager. Feltnoterne fra første gang er derfor mere fyldigere end andre 

feltnoter. 

66
 Dertil kommer, at jeg observerede undervisningen i dansk og samfundsfag på SOSU-uddannelsen (hhv. tre gange to lektioner og 

to gange tre lektioner) samt dansk og samfundsfag på HG. 
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ende. Jeg sad på en ledig plads i den venstre side af hesteskoen oppe ved lærerens kateder med 

optageren på katederet. Efter en kort introduktion, da jeg havde observeret andre lektioner i 

samme klasse, gik læreren i gang med undervisningen. Det virkede ikke, som om min 

tilstedeværelse påvirkede eleverne, selvom der flere gange blev gjort opmærksom på den, når 

læreren delte papirer ud, da hun ekspliciterede, at jeg jo også skulle have et eksemplar. Før jeg 

begyndte observation i denne klasse havde jeg opnået informeret, skriftligt samtykke fra elever og 

lærer. Jeg har fra denne observation feltnoter, lydoptagelser, kopier af lærebøger og alt udleveret, 

skriftligt materiale. En komplet oversigt kan ses i bilag 1. 

3.3.1.3 Materialets behandling 

Alle udvalgte, skriftlige tekster fra de to udvalgte observationsstudier er analyseret efter min 

analysemodel (se afsnit 2.6). Teksterne er efterfølgende behandlet og lagt ind i UAM-Corpus Tool 

(UAM-CT), hvor jeg har annoteret begrebsbrug, procesbrug og genrebrug i forhold til Martin og 

Roses genrekategorier. Dernæst er teksterne kategoriserede i forhold til deres 

situationskontekstuelle forhold og retoriske formål.  

Fra tømreruddannelsen er yderligere lærerens mundtlige tale transskriberet og 

genrekategoriseret, og en udvalgt genre, recounten, er dernæst behandlet og lagt ind i UAM-CT, 

hvor jeg har annoteret begrebs- og procesbrug. Fra samme uddannelse er elevernes mundtlige 

tale transskriberet og genrekategoriseret, og en udvalgt genre, recounten, er dernæst behandlet 

og lagt ind i UAM-CT, hvor jeg har annoteret begrebs- og procesbrug. Dette har gjort, at jeg har 

grupperet teksterne i fem større grupper, makrogenrer, i forhold til deres retoriske og 

situationskontekstuelle forhold: undervisningsregulerende tekster, specialiserede tekster, 

undervisningstekster og mundtlige tekster, der er underopdelt i lærerrecounts og elevrecounts. Alt 

dette er nærmere beskrevet i analysekapitlet (kapitel 4). 

 Anden fase 3.3.2

3.3.2.1 Baggrunden for mit empiriske materiale 

For at finde en passende skole at gennemføre mit interventionsprojekt på, undersøgte jeg først tal 

for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Der er meget stor forskel på hvor mange 

elever, der overgår til erhvervsuddannelserne fra de enkelte kommuner, men også fra de enkelte 

skoler. I det omfang, det var muligt, ønskede jeg at finde en skole, hvor en relativt stor del af 

eleverne overgik til EUD efter 9. eller 10. klasse, da det jo er denne overgang, jeg er interesseret i 

at beskæftige mig med. Tilgangen til erhvervsuddannelserne er generelt faldende, hvilket ses af 

statistikker og bekræftes af rapporter fra offentlige institutioner (Se f.eks. "Databanken," 2014; 

Hansen, 2010; Jensen & Larsen, 2011b), så i første omgang udredte jeg, i hvilket lokalområde jeg 

kunne søge min samarbejdspartnerskole, ved at undersøge, hvilke skoler indenfor det område, 
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mine observerede erhvervsuddannelser befandt sig i, der afleverede flest elever til en 

erhvervsuddannelse67. 

På bagrund heraf opstilledes en prioriteret liste med skoler, der afleverede flest elever til EUD i 

201168. Herefter henvendte jeg mig via mail til de relevante skolers skoleledere (brev kan ses i 

bilag 28). På den måde fik jeg kontakt med en grundskole69, hvor en lærer gerne ville være med til 

at gennemføre mit projekt. I relation til den tidligere omtalte observationsbias, ekspliciterede 

læreren i dette tilfælde, at han ønskede at være med i projektet for at blive dygtigere, og at han 

regnede med at blive inspireret af at deltage i projektet. Også dette kræver en lærer med en del 

selvtillid og tro på, at hans undervisning kan tåle at blive observeret. 

3.3.2.2 Mit empiriske materiale 

Den skole, jeg samarbejdede med, var en sjællandsk provinsskole med 2-3 spor og 0. til 10. klasse. 

Det var en ældre skole med en del nyere bygningsmasse. Klassen var en gennemsnitlig 8. klasse 

ifølge lærerens udsagn, og læreren selv havde meget undervisningserfaring. Klassen bestod af 

stort set lige mange drenge og piger. Studiet blev gennemført i faget dansk. Efter at have fået 

kontakt til læreren, udarbejdede jeg før sommerferien et undervisningsforslag, som han og jeg 

sammen tilpassede til lektionsplanen og klassens anden undervisning, hvorefter jeg sørgede for at 

lave PowerPoints, kopier mv. til brug i undervisningen. Undervisningsforløbet var ret detaljeret, 

men var både adaptivt og transformativt, så det blev ikke fulgt slavisk. Det kan ses i bilag 33. Før 

selve interventionen startede, deltog jeg i et forældremøde, hvor forældrene blev informeret og 

fik udleveret samtykkeseddel. Disse opbevares af mig. Jeg deltog også i en lektion, hvorunder jeg 

observerede klassen og redegjorde for projektet. Lærer, forældre og elever havde således 

mulighed for at indgå informeret, skriftligt samtykke. 

Denne observationssituation kan betegnes som kompleks og flydende, idet eleverne ganske vist 

var placeret i grupper, men også rykkede en del rundt. For at få så meget af lærerens undervisning 

med som muligt, sad jeg nede bagerst i lokalet med kameraet placeret i et hjørne og primært 

vendt mod tavlen. Da lokalet var forholdsvist lille, var jeg faktisk til gene for de elever, der sad 

tættest på, hvilket gør, at min tilstedeværelse var tydelig for disse to. I det hele taget gav eleverne 

til tider udtryk for, at de var sig bevidste om både min, men især kameraets og lydoptagernes, 

tilstedeværelse. Læreren gav ikke på noget tidspunkt udtryk for, at han fandt det ubehageligt at 

blive observeret eller optaget. Da kameraet ikke kunne opfange hele lokalet på en gang, 

fokuserede jeg på læreren, når han underviste, og flyttede så ind imellem kameraet, så det 

fokuserede på de forskellige grupper, som regel blot tilfældigt valgt. Men da jeg tillige med har 

                                                      
67

 Disse oversigter er ikke vedlagt i bilag for at bevare anonymiteten for den udvalgte skole. 

68
 Eller senest opgivne tal. 

69
 Denne omtales i bilagene som GS. 
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lydoptagelser fra samtlige gruppers arbejde, fås dermed et bredere billede, og problematikken 

med udvælgelse af observationsobjekt i komplekse og flydende situationer er dermed minimeret 

(Yin, 2010: 144-5). Jeg forsøgte at forblive på den samme plads under alle observationer, men 

dette var ikke altid muligt, bl.a. fordi der var så forholdsvist lidt plads i lokalet. Da jeg både 

videooptog og optog lyd, tog jeg kun sporadisk feltnotater. Disse er ikke vedlagt. 

Materialet er indsamlet over en periode i efteråret 2013, mens det skitserede undervisningsforløb 

fandt sted. Idet samarbejdet med en lærer i skolen også skal indpasses i de andre forhold, 

arbejdsdagen og skoledagen fordrer, måtte jeg nærmere aftale, hvordan mit projekt kunne 

afvikles. Læreren viste sig meget fleksibel, og da vedkommende havde flere forskellige fag i 

klassen, var det muligt for ham at opfylde mine ønsker mht. antallet af lektioner, bortset fra at 

klassen skulle deltage i et andet arrangement, samt at perioden lå umiddelbart før efterårsferien, 

således at der var en begrænsning rent tidsmæssigt. Projektet forløb over 13 lektioner, men da jeg 

har optaget samtlige gruppers arbejde hver for sig, har jeg en større mængde data. 

Jeg observerede i samtlige 13 lektioner og optog video samt lyd. Dertil optog jeg lyd, hver gang 

eleverne arbejde i grupper, i alt frem gruppers arbejde er optaget. I alt har jeg 12 timer og 20 

minutters lydoptagelser af elevernes gruppearbejde med situationskontekst og fremstilling af 

skemaer, dertil kommer 13 lektioners videooptagelser suppleret af lydoptagelser, der primært er 

brugt som støtte til analysen af elevernes arbejde med APV-skemaerne og til analyse af lærerens 

undervisningsoplæg. En del af dette er transskriberet. 

Indsamlede skriftlige tekster udgøres af undervisningsforslag fra mig, spørgsmål til grupperne 

udarbejdet af enten lærer eller mig, to tekster fra tømreruddannelsen samt de fem, færdige 

skemaer fra grupperne. Alt dette er vedlagt i bilag. Oversigt over samtlige tekster kan ses i bilag 

46. 

3.3.2.3 Diskussion af materialet 

I denne del af projektet indgår en del analyser af talte tekster, der er lydoptaget. Ulempen ved 

disse er, at det kan være svært at høre præcist hvilken kontekst, talen indgår i, da meget tale er 

stærkt kontekstualiseret og situationelt funderet. Eleverne peger således f.eks. på noget og 

omtaler det med et ’det’. I sådanne situationer har jeg somme tider kunnet gætte på, hvad der 

tales om, dog kan jeg ikke være sikker. I det hele taget er analysen af sådant et materiale baseret 

på kontekstuelt funderede og subjektive fortolkninger, hvorfor fremlæggelsen af materialet og de 

fortolkninger, jeg har gjort, bliver vigtige. I afhandlingen er derfor citeret en del fra de 

transskriberede tekster og enkelte steder direkte fra lyd- eller videooptagelser, der ikke er 

transskriberede.  

Eleverne var i dette studie i nogle grupper bevidste om, at deres samtaler og diskussioner blev 

optaget, hvilket de ekspliciterer i visse tilfælde. Dette har måske betydet, at nogle grupper ikke har 
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talt så frit, som de ellers ville have gjort. Dette er et eksempel på, at forskerens tilstedeværelse kan 

få betydning for det indsamlede datamateriale, men er samtidig svært at undgå, når man udfører 

observationer eller designstudier, der efterfølgende skal analyseres. 

3.3.2.4 Materialets behandling 

Grundet et meget stort materiale er ikke alt materiale udtaget til behandling og analyse. Elevernes 

skriftlige produkter, arbejdspladsvurderingsskemaerne, er behandlet og indsat i UAM-CT, 

hvorefter jeg har analyseret og annoteret dem efter samme principper som teksterne fra EUD70. 

Disse er herefter sammenlignet med tilsvarende skemaer fra to forskellige specialiserede 

domæner. Dette kan ses i mit analysekapitel 6. 

For at understøtte analysen af skemaerne og undersøge, hvordan eleverne arbejdede med disse 

og med forståelsen af situationskonteksten for sådanne, er relevante optagelser transskriberet og 

analyseret. Det drejer sig om optagelser, hvor eleverne først forsøger at afdække, hvad 

arbejdsmiljø er for noget, deres forarbejde op til og deres arbejde med selve skemaet. Resten er 

udelukkende gennemlyttet. Dette danner baggrund for analyser af elevernes arbejde med at 

fremstille teksterne. 

 Anvendte redskaber 3.3.3

3.3.3.1 Kodning af tekster i UAM-CT 

De tekster, på hvilke der er lavet leksikogrammatiske analyser, er alle analyseret ved hjælp af 

kodning i softwaren UAM Corpus Tool, udviklet af Mick O’Donnel specielt til brug for analyser af 

tekster baseret på SFL. Dette indebærer bl.a., at værktøjet er velegnet til at opbygge de netværk 

for sprogbrug, SFL benytter sig af (Andersen & Smedegaard, 2005; O'Donnell, 2011). De udviklede 

og benyttede netværk er diskuteret i teorikapitlet. Værktøjet er dog velegnet til alle former for 

tekstkodning, hvor der er brug for at kunne kode ord, afsnit eller større tekstdele71. Det er muligt 

at kode den samme tekst i flere omgange. 

Før teksten lægges ind i værktøjet, skal den imidlertid renses for alle irrelevante tekstdele, såsom 

sidetal, parenteser, der måtte være tilføjet af mig, tegninger, fotos, grafik, tabeller og lign., idet 

programmet udelukkende arbejder med tekst som ’plain text’. Dette også for at udnytte de 

indbyggede, statistiske optællinger, der er i programmet, og som ville forstyrres af irrelevante 

tekstdele som parenteser, bemærkninger mv. Alle mine tekster er således forberedt og gemt i en 

                                                      
70

 Dette begrundes og diskuteres i teorikapitlet og senere i dette kapitel.  

 

71
 Der er i efteråret 2014 tilkommet et analyseværktøj til SFL-baserede analyser af multimodale tekster og billeder, UAM Image 

Tool. 
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simpel formatering (ren tekst). Programmet foretager automatisk optællinger og kan også lave 

statistiske kvalificeringsanalyser, og det er således også velegnet til mixed methods eller 

kvantitative studier. 

3.3.3.2 Transskriberingsprincipper 

For at kunne arbejde med, og f.eks. analysere, talt sprog, er det nødvendigt at transskribere det, 

for at fastholde det sagte, og mange forskere, der laver analyser på talt sprog, laver en såkaldt ”full 

and faithful” transskription (Cameron, 2001: 31, 33). Transskriptet kan have mange forskellige 

formål. Mit har især det formål, at jeg benytter det til enten at lave leksikogrammatiske analyser 

på, eller at jeg har brug for på en hurtig måde at kunne overskue talt sprog. Især i forhold til det 

første formål har det været nødvendigt for mig, at mine transskriberinger lå tæt på 

skriftsprogsnormen, da jeg har optalt sætninger. Det betyder, at jeg har forsøgt at skabe et 

nogenlunde grammatisk korrekt sprog, dog har jeg til en vis grad medtaget ufærdige sætninger og 

visse øh’er og lignende, lydlige pausemarkeringer, hvor jeg har skønnet det har haft betydning for 

det sagte eller har været karakteristisk for taleren. For de optagelser, hvor jeg især har fokuseret 

på indholdet af det sagte, er transskriberingerne mindre korrekte målt med en skriftsprogsnorm. 

Jeg har transskriberet hvert ord for sig, med skriftsproget som model, og har ikke taget hensyn til, 

at talesproget faktisk har nogle andre, lydlige afgrænsninger end enkeltord (Cameron, 2001: 33). 

Det betyder også, at jeg kun i særlige tilfælde har medtaget andet end selve sproget, altså gestik, 

mimik, intonation mv. Dette har jeg somme tider inddraget i mine analyser, men har her støttet 

mig til lydoptagelser eller video. Pauser er noteret. Jeg har derfor, af ovenstående grunde og 

grundet mit formål med transskriberingerne, ikke lavet en ”Full and faithful” -transskribering. 

Jeg har benyttet koder, angivet i begyndelsen af transskriberingerne, til angivelse af pauser, høj 

tale, tale i munden på hinanden mv. Hvor jeg ikke har kunnet høre det optagne grundet optagelser 

af skriftende kvalitet eller støj i baggrunden, er dette noteret. Koder kan ses i bilag 24. 

3.4 Metodologiske betragtninger 

Studiet har, som tidligere anført, fra begyndelsen haft et dobbelt sigte, i og med der i opslaget 

både fordredes et eksplorativt og deskriptivt studie med det formål at afdække literacies på 

erhvervsuddannelserne, og dernæst et ønske om at undersøge, hvordan og om man kan 

implementere disse literacies i en grundskoleundervisning72. Dette sidste har affødt et studie 

inspireret af metoden designeksperiment (Reinking & Bradley, 2008), der udgør anden del af mit 

projekt. 
                                                      
72

 Af opslaget fremgik bl.a. følgende: ”I projektet skal indgå 1) beskrivelse af udvalgte literacy-former, der anvendes inden for 

erhvervsuddannelsernes fagrække, og af de kompetencer de forudsætter, og 2) et empirisk forløb, hvor undervisning i anvendelse 

af udvalgte literacy-former afprøves i grundskolens ældste klasser” (DPU, 2009). 



93 
 

Den kvalitative forskning indebærer f.eks. ofte en hermeneutisk udvikling og ’samtale’ mellem 

forsker og materiale: “With qualitative studies, there is usually a constant interplay between 

collection and analysis that produces a gradual growth of understanding” (Walliman, 2006: 129), 

og jeg har derfor i mit arbejde været optaget af, hvad jeg kunne få øje på, både i tekster og 

observationer, og observationer, analyse og antagelser har talt frem og tilbage med hinanden, 

uden at være specielt interesseret i hvilke ontologiske virkelighedsopfattelser, der lå bag mine 

iagttagelser. En sådan tilgang kan indskrives i et pragmatisk paradigme, som Creswell beskriver 

som et paradigme, hvis ontologiske og epistemologiske antagelser ikke ligger fast, men kan variere 

alt efter, hvad man foretager sig (Creswell, 2003: 11ff). 

Mine konkrete datamaterialer er dels beskrevet før analyserne i de to analysekapitler (kapitel 4 og 

6 ), dels tidligere i dette kapitel. 

 Om validering af kvalitativ forskning 3.4.1

Kvalitativ forskning har historisk en kortere tradition end den kvantitative forskning og har derfor 

også gennem en årrække været anset for mindre valid end denne (Bryman et al., 2008: 261-2; 

Yardley, 2000: f.eks. 118). Validering og kvalificering indenfor den kvalitative forskning er derfor 

anderledes end indenfor den kvantitative forskning (Bryman et al., 2008: 274). Da der ikke er 

konsensus om kriterierne for dette (Bremholm, 2013: 115), har jeg, som nævnt, valgt at læne mig 

op ad de kriterier, Bryman opstiller på baggrund af Guba og Lincolns73 kriterier fra 1985, samt 

Yardleys, der udfordrer og til en vis grad uddyber Guba og Lincolns (Bryman et al., 2008: 266)74. 

Mine valg af Bryman, Guba og Lincoln samt Yardley begrundes i, at Guba og Lincoln refereres i en 

meget stor del af den forskningslitteratur, der findes på området, mens Yardley, efter min mening, 

tilføjer centrale pointer til Guba og Lincoln/Brymans krav. Før jeg opstiller mine egne kriterier, vil 

jeg kort redegøre Bryman og Yardleys punkter og herefter diskutere, hvordan disse kan supplere 

hinanden og føre frem til de fire hovedområder, jeg selv arbejder med, og som er:  

1: kontekstsensitivitet, 2: troværdighed, transparens og stringens, 3: bekræftelse og 

gennemslagskraft og 4: etiske forhold. 

3.4.1.1 Bryman 

Bryman opstiller, på baggrund af Guba og Lincoln, fire kriterier for kvalificering af kvalitative 

forskningsresultater (Det følgende er fra: Bryman, 2012: 390-5): 

                                                      
73

 Her efter Bryman (Bryman, 2012). 

74
 Bryman et al. gør samme sted opmærksom på, at kriterierne ikke er universelle, jf. også Bremholm.  
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1. Credibility (troværdighed) der handler om, i hvor høj grad studiet fremstår troværdigt. For at 

opnå dette finder Bryman, at man bør benytte metoder som f.eks. triangulering, 

deltagervalidering og vedholdende observation.  

2. Transferability (overførbarhed) omhandler studiets overførbarhed til andre situationer, 

grupper eller kontekster. Kvalitative studier vil generelt lide under, at de ikke er overførbare i 

deres fulde form, idet de jo netop er kontekstuelt funderede. Bryman peger da også på, at 

Transferability kan være mere problematisk. En måde at overkomme dette på er, at man 

gennemfører de såkaldte ”thick descriptions”, som giver læseren mulighed for i ganske 

detaljerig grad at forstå de situationer, man har observeret. På den måde kan man som læser 

afgøre, om man kan sammenligne disse og derved måske i en eller anden grad overføre visse 

dele af studiets resultater.  

3. Dependability (pålidelighed) handler om, hvorvidt studiet fremstilles transparent og tydeligt, 

så læseren kan forstå og gennemskue, og alternativt kontrollere eller måske ligefrem gentage, 

studiet på de præmisser og betingelser, det er udført på. For at opnå Dependability i et 

kvalitativt studie kræves, at alle data er dokumenteret eller gjort tydelige.  

4. Confirmability (bekræftelse) skal forstås som en måde at forsøge at overkomme 

objektivitetskravet fra de kvantitative studier på. Kvalitative studier er, som jeg har beskrevet 

det ovenfor, ofte etableret indenfor forskningsparadigmer, der ikke har som mål eller 

mulighed at beskrive en eksisterende verden objektivt, men snarere at udforske de 

konstruktioner eller historisk funderede mønstre, verden udspiller sig indenfor og under. 

Objektivitet er derfor ikke et mål i sig selv, men Confirmability er et forsøg på at påpege, at 

forskeren gør sig sin egen position klar og ikke forfalder til at udvælge data for at forskønne sit 

studie eller opnå bestemte konklusioner. Dette sidste er især en udfordring i 

interventionsstudier, hvor forskeren så at sige selv har investeret i det observerede.  

3.4.1.2 Yardley 

Yardley opstiller fire andre kriterier og uddyber dem (det følgende er refereret fra: Yardley, 2000: 

219-223): 

1. Sensitivity to context (kontekst-sensitivitet) 75, som for Yardley betyder, at alle kvalitative såvel 

som kvantitative forskningsstudier skal placeres i forlængelse af den teori og den forskning, 

der allerede har været lavet indenfor samme område. Dvs., at det empiriske materiale skal 

fortolkes via relevant teori, men at teorien ikke må spærre for materialets egne udsigelser. 

2. Commitment and rigour (forpligtelse og stringens), som betyder, at forskeren skal være 

tilstrækkeligt længe i miljøet til at kunne forstå og fortolke det, samt at forskeren har fordybet 
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 Egne oversættelser. 
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sig i tilstrækkelig grad i teorier og metoder, og at man har indsamlet relevante data i en 

mængde, der er tilstrækkelig til at give informationer gennem analysen.  

3. Transparency and coherence (transparens og sammenhængskraft) betyder, at dataindsamling 

og eventuel kodning synliggøres, og data til en vis grad stilles til rådighed, og at 

forskningsspørgsmål hænger sammen med metodiske valg. 

4. Impact and importance (gennemslagskraft og vigtighed). Ethvert forskningsprojekt har som 

mål at kunne sige noget om noget og at få betydning på en eller anden måde. Men betydning 

og brugbarhed kan forstås på mange planer, og Yardley taler om, at især kvalitative studier 

ofte bruges til at kvalificere eller eksemplificere teorier og teoriudvikling med.  

3.4.1.3 Mine valideringskriterier 

Som det fremgår, er der nogle sammenfaldende kriterier samt nogle, hvor Yardley udvider eller 

tilføjer nyt til Bryman. Især mener jeg, Yardleys overvejelser over den indsamlede empiris 

kontekst-sensitivitet, dvs., at fortolkningen af empirien skal gøres under en relevant og stringent 

teoriramme, uden at man derved klemmer empirien ned i en ramme, den ikke kan være i, men 

lader empirien tale sammen med teorien, er en relevant og nødvendig udvidelse af Bryman. For at 

opnå en dækkende kvalificeringsmetode har jeg derfor valgt at benytte Brymans fire kriterier 

suppleret eller udvidet med Yardleys antagelser. Ved at sammenlæse de to finder jeg frem til 

følgende kriterier, som jeg har valgt skal danne rammen om de krav, jeg har stillet til indsamling og 

behandling af min empiri:  

1. Kontekstsensitivitet omhandler, hvorvidt empiriens analyser og fortolkninger er teorifunderede 

og dermed systematiske og argumenterede, uden at teorien spærrer for empiriens egen 

udsigelse. Empiri og teori skal indgå i et dialektisk forhold til hinanden. Dertil kommer, at de 

fundne resultater knyttes til anden forskning eller teori indenfor samme felt. 

2. Troværdighed, transparens og stringens: Brymans Credibility omhandlende triangulering og 

vedholdende observation svarer nogenlunde til Yardleys Commitment og Rigour. Begreberne 

dækker over, hvordan man har valgt at indsamle hvilke data. Triangulering nævnes af Bryman 

som en troværdig måde at belyse et felt på, ligesom observationer bør være af en vis varighed, 

samt at mængden af data bør og skal være dækkende for, at man kan udtale sig om det 

observerede felt. Dependability kan siges at dækkes af Yardleys Transparency. Det handler om 

at afdække, om der i tilstrækkelig grad er redegjort for empirien og indsamling og 

bearbejdning af data, så læseren kan genskabe sig et billede af forskningsprojektets 

gennemførelse, eventuelt mhp. at gentage et lignende forsøg på de samme præmisser og 

betingelser. Troværdighed, transparens og stringens handler derfor om dataenes art, 

indsamling, kodning og bearbejdning og redegørelsen herfor. 

3. Bekræftelse og gennemslagskraft: Brymans Transferability og Yardleys Impact og Importance 

dækker nogenlunde over det, man kunne kalde studiets udsigelseskraft eller overførbarhed. 
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Det første opnås ved ’Thick descriptions’. Det sidste er vanskeligt gennemførbart ved 

kvalitative studier, da f.eks. interventionsstudier oftest er kontekstafhængige, og bl.a. Perry 

påpeger, at man derfor sjældent kan generalisere resultaterne (Perry, 2012: 65). Det kan dog 

bl.a. være afhængigt af troværdighed, transparens og stringens, fordi læseren i hvert fald så 

kan se, hvad der har været gjort og med hvilke begrundelser. For Yardley kan et studie godt 

have ganske lille betydning i forhold til at have indflydelse på en ændret virkelighed, men 

alligevel være af betydning, f.eks. fordi det kan være med til at understrege en teori, 

understøtte teoriudvikling eller fundere et teoriapparat. Man kan sige, at Impact ikke 

nødvendigvis behøver at betyde, at studiet skal ændre på en virkelighed, men lige så godt kan 

betyde, at studiet bekræfter, fornyer eller tilføjer noget til den benyttede teori.  

4. Et sidste forhold gør sig gældende ved kvalitative såvel som kvantitative studier, nemlig etiske 

forhold. Forskeren må, ud over at overholde de ovennævnte standarder i et eller andet 

omfang, også tage en etisk dimension i forhold til de observerede parter med i sine 

overvejelser. Ved studier af den type, som jeg har gennemført, ved brug af især 

videooptagelser, drejer det sig først og fremmest om informeret samtykke og anonymisering 

samt at man som forsker udviser loyalitet overfor sine informanter (Angrosino & Mayas de 

Pérez, 2000: 690; Bremholm, 2013: 122). 

 Validering af forskningsprojektet 3.4.2

I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvad jeg har gjort for at opfylde ovenstående krav, og jeg vil 

diskutere, i hvor høj grad jeg lever op til disse. 

3.4.2.1 Kontekstsensitivitet 

For at styrke kontekstsensitiviteten er alle mine genreanalyser funderede i teori udviklet på 

baggrund af Martin og Roses genreapparat (Martin & Rose, 2008). Dette danner baggrund for mit 

genreanalyseapparat, der er beskrevet og diskuteret i teorikapitlet. Jeg har i mine 

genrekategoriseringer taget hensyn til, hvad deltagerne i domænet selv har ment om teksternes 

genre, enten som de har givet udtryk for det eksplicit, eller som det implicit fremgår. Teksterne fra 

arbejdsmiljø på tømreruddannelsen er f.eks. af læreren genrekategoriserede som ’Tekster fra det 

virkelige liv’ eller som ’Historier fra det virkelige liv’. Her har jeg taget hensyn til 

domænedeltagerens egne genrekategoriseringer, uanset at jeg som forsker har valgt at 

subkategorisere teksterne. Netop dette at subkategorisere teksterne er en mulig måde at 

kombinere analytikerens med deltagerens genrekategorisering på.  

Ud over at kategorisere teksterne mht. genretilhørsforhold har jeg også lavet en ideationel analyse 

med fokus på leksis. Her har jeg med udgangspunkt i Martin og Roses opdeling af begreber og på 

baggrund af den lingvistiske sprogteori System Funktionel Lingvistik udviklet mit eget 
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analyseapparat (Andersen & Smedegaard, 2005 ff; Martin & Rose, 2011: 114). Det tager 

udgangspunkt i Diskurs og domæner (Se f.eks. Barton & Hamilton, 2000; Gee, 1996; Hetmar, 2004) 

og især i hvilke domæner, der kan være på spil i en undervisningskontekst. De teoretiske 

udfordringer, mit analyseapparat har vist sig at have, har jeg valgt at diskutere i mit teorikapitel, 

men jeg vil her diskutere de metodiske udfordringer, denne tilgang har.  

Selvom jeg mener, at mit analyseapparat er velegnet som en måde til at karakterisere tekster på i 

forhold til domæner, så er det ikke uden vanskeligheder at benytte det. Idet jeg kategoriseer alle 

mine begreber under hensyntagen til den kontekstuelle situation, de fungerer i (Edling, 2006: 67), 

og da der samtidig ikke findes en klar definition af konkrete hhv. abstrakte hhv. specialiserede eller 

hverdagsagtige begreber (Martin, 1992: 85; Solomon, 1996: 299), vil en del kategoriseringer derfor 

til en vis grad være subjektive og kontekstafhængige. Dette er en svaghed ved min metode, men 

er ikke et særsyn. De samme udfordringer, mener jeg, man ville have ved brug af Martin og Roses 

kategorier (jf. mit teoriafsnit s.2.2.4), idet også deres opdeling fordrer en kategorisering indenfor 

kategorierne konkret eller abstrakt og hverdagsagtigt eller specialiseret.  

Mine procesanalyser baserer sig på Andresen og Smedegaards opdeling i fire forskellige typer af 

processer, nemlig relationelle, verbale, mentale og materielle processer (Andersen & Smedegaard, 

2005: 90 ff). Jeg har dermed fravalgt at benytte Hallidays seks kategorier, som bl.a. opdeler den 

semantiske proces ’being’ i relationelle og eksistentielle processer (Halliday & Matthiessen, 2004: 

170). Det kan i diskuteres, om jeg skulle have foretaget et andet valg, idet jeg i løbet af mine 

analyser har erfaret, at det havde været hensigtsmæssigt at kunne skelne mellem eksistentielle og 

relationelle processer. Imidlertid var det en erfaring, jeg gjorde i løbet af mit arbejde og på et 

tidspunkt i forløbet, hvor jeg syntes, det var for sent og tidskrævende at lave det om. I visse 

tilfælde har jeg valgt at kommentere på forskellen mellem de to, hvis jeg har fundet det relevant i 

enkelte analyser, men i optællingerne skelnes der ikke. 

Alt i alt betyder disse overvejelser, at mine optællinger skal ses som et fingerpeg mere end som en 

kategorisk opdeling, især også fordi mange af teksterne i det hele taget ikke er ret store. Dette har 

jeg til dels forsøgt at kompensere for ved at samle teksterne i større enheder baseret på deres 

retoriske og lingvistiske genretilhørsforhold, hvilket giver en samlet set lidt større tekstmasse i 

hver makrogenre. Det er derfor vigtigt for mig her at påpege, at selvom jeg tæller op, er der ikke 

tale om kvantitative opgørelser i videnskabsteoretisk forstand, dertil er usikkerheden for stor og 

de kvalitative metoders subjektive karakter for dominerende. Mine optællinger og skemaer skal 

ses som fingerpeg, et kontekstuelt funderet og fortolket billede af teksternes beskaffenhed og ikke 

som statistiske opgørelser. Der er derfor naturligvis heller ikke gennemført nogle statistiske 

valideringer i form af usikkerhedsberegninger mv. Disse udfordringer er med til at svække 

analysens bekræftelse og gennemslagskraft, idet andre muligvis netop ikke ville komme frem til 

samme kategorisering som jeg. Ud over at jeg fremlægger mine tekster og mine fortolkninger, 
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imødegår jeg ydermere dette punkt ved ikke kun at støtte mig til de leksikogrammatiske analyser, 

men også supplerer dem med en genreanalyse, modalitetsanalyse og en situationskontekstuel 

analyse. Tekster, der indgår i de valgte Curriculum Genrer, er derfor, for at styrke min metode, 

karakteriserede på flere forskellige måder.  

Mit formål med tekstkarakteristikken er dog heller ikke at komme med en fuldstændig præcis 

karakteristik af vokabularet i en gruppe tekster, men snarere at se på, hvilke tendenser man kan 

sige, teksterne udviser. Her mener jeg, mit analysearbejde fungerer efter hensigten. Formålet med 

at vise disse tekstkarakteristiske tendenser er, at jeg vil arbejde med nogle af teksterne i en 

grundskolesammenhæng, og derefter se, om eleverne er i stand til, alene ved at forestille sig et 

domæne, til en vis grad at tage dette domænes sprog i brug. Domæneforestillinger spiller derfor 

en væsentlig rolle, og dette forklarer min brug af analyseapparatet, selvom det har vist sig at have 

visse udfordringer, når det benyttes i praksis. Alt i alt er mit studie teorifunderet og samtidig 

kontekstfølsomt og lever dermed op til kravet om kontekstsensitivitet. 

3.4.2.2 Troværdighed, transparens og stringens 

For at sikre troværdighed har jeg konsekvent benyttet mig af triangulering. Jeg har på hver af de 

forskellige skoler og uddannelsessteder, jeg har været, indsamlet skriftlige undervisningstekster, 

elevtekster mv. ud over lydoptagelser, feltnoter og videooptagelser.  

For at styrke troværdighed og transparens er analyserede tekster vedlagt i original (se bilagsliste). 

Dertil kommer en komplet liste over alle indsamlede tekster, hvoraf fremgår, hvilke der er 

analyseret. Det samme gælder for de tekster, eleverne selv har produceret, og som indgår i min 

afhandling og mine analyser. 

Transparens og stringens er også søgt styrket ved i dette kapitel at beskrive, hvilke data jeg har 

indsamlet hvornår, samt hvordan jeg har behandlet disse. Mine analyseapparater er udviklet på en 

teoretisk baggrund, se ovenstående, og dette har jeg argumenteret for i teorikapitlet. 

Et sidste forhold, der gør sig gældende er observationernes længde. Dette har jeg redegjort for 

under de enkelte faser. 

3.4.2.3 Bekræftelse og gennemslagskraft 

Som Yardley nævner, kan kvantitative studier bidrage til at udvikle ny teori. Her mener jeg, at mine 

analyser viser, at det begrebsanalyseapparat, jeg har udviklet, fungerer i praksis. Selvom det har 

nogle indbyggede vanskeligheder, er disse af samme art som dem, jeg ville have haft, hvis jeg 

havde benyttet Martin og Roses egen begrebsinddeling. Mit analyseapparat er velegnet til at 

analysere leksis i forhold til forskellige domæner, og vil give et hurtigt fingerpeg om en teksts 

domænetilhørsforhold, noget, som Martin og Roses tilsvarende begrebsanalyseapparat ikke ville 

kunne indfange, fordi de som indgang har en skelnen mellem konkret/abstrakt, hvor jeg starter 
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med at skelne mellem hverdagsagtig og specialiseret. Denne nytænkning af et 

begrebsanalyseapparat, mener jeg, har potentiale til at få stor gennemslagskraft. 

Bekræftelse skabes ved brug af ’thick descriptions’, hvilket imødekommes ved mine grundige 

situationskontekstuelle beskrivelser og analyser, der er funderede i en anerkendt lingvistik- og 

genreteori baseret på SFL. 

3.4.2.4 Etiske overvejelser 

Før mine observationer påbegyndtes, afholdt jeg et møde med de involverede undervisere på 

erhvervsuddannelserne og forklarede teorier og observationsmetoder samt de mål, jeg havde med 

mine observationer, for dem. Herefter forklarede jeg de involverede elever om mit projekt i en 

noget kortere form, første gang jeg kom i lokalet. At observere og optage andres samtaler og 

undervisning vil altid påvirke situationen på en eller anden måde, det bliver, ifølge Cameron, en 

del af konteksten (Cameron, 2001: 22). Det kan derfor altid overvejes hvor meget, man skal 

informere de involverede parter. Omvendt er man nødt til at informere til et vist niveau, hvis man 

skal kunne tale om, at der er givet et informeret samtykke. Men dette kan være svært, når de, 

man skal informere, f.eks. er meget unge og uerfarne, eller har et mindre godt kendskab til de 

teoretiske overvejelser, der ligger bag forskerens intentioner (Cameron, 2001: 23). Jeg har derfor 

valgt at informere de involverede lærere grundigt, og at informationerne til eleverne på EUD var 

mindre grundige. Jeg stillede mig til rådighed for besvarelsen af ethvert spørgsmål, elever eller 

lærere måtte have. På den baggrund mener jeg at have givet grundig information til at indhente 

informeret samtykke. Dette er indhentet ved, at alle lærere og elever over 18 år har skrevet under 

på en samtykkeseddel, elever under 18 år har fået forældres tilladelse. På HG, som ikke er 

medtaget i denne afhandling, var der en del elever, der ikke ønskede at blive optaget. Disse deltog 

derfor ikke i den observerede undervisning, men fik instruktioner fra læreren og arbejdede så på 

gangen udenfor undervisningslokalet. Dette var ikke et problem på SOSU-uddannelsen eller 

tømreruddannelsen. 

Før pilotprojektet påbegyndtes, gav jeg den involverede lærer en grundig mundtlig forklaring og 

gennemgik de teoretiske overvejelser, der lå til grund for mit valg af design, mine mål med studiet, 

samt diskuterede og tilrettede undervisningsforløbet sammen med ham. Dernæst informerede jeg 

forældrene på et forældremøde, og eleverne blev informeret i en lektion, hvor jeg redegjorde for 

mine mål med pilotprojektet. De fik mulighed for at stille spørgsmål til både selve pilotprojektet og 

mit projekt i det hele taget. På den baggrund mener jeg at have informeret både lærer og elever 

samt forældre til at kunne give informeret samtykke. Både lærer og forældre har derefter 

underskrevet en samtykkeseddel. Samtlige forældre skrev under. 

At undgå at udstille sine informanter er et vigtigt etisk kriterium, som jeg har bestræbt mig på at 

efterleve, i og med disse har udvist mig stor tillid ved at lukke mig ind i deres klasser. Derfor er alle 
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navne og lokaliteter anonymiserede, billeder er forsøgt anonymiserede ved at gengives som 

tegninger, og alt materiale, der kan identificere personer, steder eller lokaler, er alene brugt til 

forskningsformål og undervisning i anonymiseret form og opbevares på en krypteret server. Jeg 

benytter kun transskriberede tekster, hvorved personers identitet også sløres. Alle navne er 

ændret. 

 Om observation 3.4.3
Da jeg har benyttet mig af observation og indsamling af tekster i både den eksplorative og den 

intervenerende del af mit projekt, vil jeg her redegøre for observation som metode. Observation 

er en anerkendt metode til indsamling af empiri i kvalitative studier. I og med første del af mit 

studie konkret indebar en eksplorativ og deskriptiv del, er valget af observation kombineret med 

indsamling af tekster, brugt i forbindelse med den observerede undervisning, samt video- og 

lydoptagelser med til at understøtte studiets troværdighed. For at skabe den påkrævede 

transparens og stringens redegøres her for metodens fordele og ulemper samt min brug af den.  

I en traditionel, etnografisk tradition gav Gold i 1958 fire forskellige positioner76, man kunne 

indtage som observatør, nemlig den mest involverende ’complete participant’, over ’participant-

as-observer’, ’the-observer-as-paticipant’ til ’the complete observer’, som, fremgår det af 

betegnelserne, indebærer en mindre og mindre grad af involvering (Gold, 1958: 219-221). I dag, og 

især indenfor sociologien, definerer Adler og Adler positionerne ’peripheral-member researcher’ 

over ’active-member researcher’ til ’complete-member researcher’ (Her refereret fra Angrosino & 

Mayas de Pérez, 2000: 677). Som det ses, anerkendes, i deres begreber, at den fuldstændigt 

objektive, ikke-involverede observatør ikke er en mulighed.  

For at imødegå risikoen for ikke at fokusere på det væsentlige eller for at overse væsentlige 

forhold, en risiko, der er oplagt, når man observerer i komplekse situationer, som undervisning er, 

har jeg lavet lyd- og videooptagelse samt gennemført interviews og indsamlet alle anvendte 

tekster, som kan sikre, at fokus på det forud fastlagte fastholdes. Observationer kan gøres som 

den meget fyldestgørende deskriptive observation, hvor alt medtages, over en fokuseret 

observation, hvor fokus rettes mod forudbestemte forhold til den mindst fyldige, selektive 

observation (Angrosino & Mayas de Pérez, 2000: 678). Yin skriver, at man skal være opmærksom 

på, at i komplekse situationer kan det blive nødvendigt at udvælge, hvad man som observatør 

fokuserer på og hvorfra, fordi situationen kan blive det, Yin betegner som flydende. Dvs. at 

personer i rummet flytter sig, hvilket kan medføre, at man som observatør også selv må flytte sig 

rundt (Yin, 2010: 145). Mit fokus i første fase af projektet lå især på lærerens sprog/tale i 

forbindelse med de udleverede tekster, mens den i anden fase især fokuserede på elevernes 
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 Gold taler om roller, observatøren påtager sig. 
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arbejde med stoffet. Derfor valgte jeg at lave lydoptagelser af de enkelte gruppers arbejde, hver 

gang eleverne arbejdede selvstændigt i grupper, suppleret af videooptagelser af 

klasseundervisningen. Videooptagelserne er primært brugt som støtte til lydoptagelserne, f.eks. til 

at afgøre, hvad der eventuelt peges på, når dette fremgår af lydoptagelserne. Videooptagelser af 

alle gruppers arbejde ville have givet flere informationer, men ville også have forstyrret elevernes 

arbejde mere og var desuden ikke praktisk muligt. 

Observationsstudier kan risikere at blive præget af bias, det såkaldte ’observer bias’ eller Bartlett-

effekten, fordi man som observerende kan medbringe egne fordomme, forbehold og værdier og 

derved optone eller overse faktorer, der kunne spille en rolle for det, man ønsker at iagttage, eller 

man kommer til at udvælge materiale fra den store pulje af tekster, man har, der netop viser det, 

man ønsker at vise (Brown, 1992: 162; Sideridis, 1998:19). Dette er specielt en risiko ved studier, 

hvor forskeren selv er involveret, som man er det i f.eks. interventionsstudier og designstudier. Jeg 

mener, at en af de måder, man kan minimere dette på, er ved ikke kun at forlade sig på 

observationer, men også foretage triangulering. Ved brug af f.eks. videooptagelser, kan man gense 

det observerede, hvilket minimerer bias.  

Et andet begreb er det, Sideridis refererer til som ’observer drift’, at man som observerende 

efterhånden ændrer sine indstillinger til det, man ser, og derved kan kategorisere sine 

observerede fokuspunkter forskelligt i begyndelsen og i slutningen. Et sidste forhold, Sideridis 

fremhæver som udfordringer i observationsstudier, er den observerendes påvirkning af de 

observerede (Sideridis, 1998: 22). Som observatør i en klasse er det uundgåeligt, at man på et eller 

andet niveau kommer til at influere på det, man kommer for at observere. På samme måde er det 

også vanskeligt at holde sig fri af, som forsker, ikke at involvere sig i et eller andet omfang 

(Angrosino & Mayas de Pérez, 2000: 674). 

3.4.3.1 Om observation i mit projekt 

Jeg vil i det følgende overordnet forholde disse udfordringer til mine observationer. 

’Observer biaz’, mener jeg at imødegå ved ikke kun at have lavet video- og lydoptagelser, men 

også ved at analysere konkrete, foreliggende tekster på et teoretisk og systematisk grundlag, 

hvormed jeg reducerer biaz og samtidig optimerer kontekstsensitivitet, troværdighed, transparens 

og stringens, jf. ovenfor. Som Yin fremfører, vil brug af tekster og andre artefakter – triangulering – 

netop minimere risikoen for forskerbias (Yin, 2010: 146). Alle tekster og en del af disses kodninger 

er derfor i mit studie vedlagt i bilag. 

Den type af fortolkninger, jeg laver, når jeg kategoriserer leksis, som beskrevet ovenfor, kunne 

antages at svækkes af netop ’observer-drift’, altså at jeg undervejs i analyserne af de mange 

tekster ændrer kategoriseringsprincipper uden selv at opdage det. Dette er søgt undgået ved, at 

jeg har været de samme analyser igennem mange gange og har sammenlignet kategoriseringer. 
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Mine kategoriseringer er desuden lagt frem i bilag, så andre kan se mine kategoriseringer, og 

problemer og bestemte valg er ydermere kommenteret i analyseværktøjet. På den måde har jeg 

forsøgt at undgå ’drift’. Samtidig vil jeg understrege, at kategoriseringen er kontekstuelt bestemt, 

og derfor kan bestemte begreber kategoriseres i to forskellige kategorier, hvis konteksten taler for 

det. 

Som observatør har jeg påvirket de observerede, hvilket er svært at undgå, men Sideridis 

fremhæver forhold, der kan minimere dette (Sideridis, 1998: 23). Det drejer sig bl.a. om at undgå 

øjenkontakt og verbal interaktion med de observerede, noget, jeg ikke har hverken kunnet eller 

villet. For det første fordi jeg, i anden del af mit projekt, selv var med til at tilrettelægge 

undervisningen, og selvom jeg jo ikke gennemførte den (hvilket ville have ført til andre 

observationsmæssige problemer), så følte jeg mig ansvarlig og deltog derfor naturligt med hjælp, 

hvis det var nødvendigt. Somme tider spurgte eleverne mig om hjælp, og det var naturligt at svare 

på deres spørgsmål. Jeg opfatter derfor mig selv som en ’peripheral-member’-observatør, altså 

den mindst deltagende observatør. I de observationer, der medgik til projektets eksplorative del 

på EUD, hvor jeg i videst muligt omfang ikke interagerede med hverken lærere eller elever, er 

denne opfattelse af min observatørrolle klar, men i projektets anden del i grundskolen (GS) var jeg 

en smule mere deltagende, men dog ikke nok til, at jeg vil betegne mig selv som ’active-member’-

observatør, da jeg hverken fungerede som underviser eller hjælpelærer. Højst svarede jeg på 

spørgsmål henvendt direkte til mig og gik, som nævnt tidligere, ind med hjælp, hvis det var 

nødvendigt. Mine observationer er selektive observationer med fokus på tekster, sprog og 

sprogbrug og i anden fase også på elevernes arbejde med tekster. Indsamling af tekster og 

artefakter reducerer desuden også risikoen for, at man har for mange data, der er påvirkede af 

observatørens tilstedeværelse, da Yin mener, artefakter ikke er påvirkede at dette (Yin, 2010: 

146). 
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4 Analyse af tekster på udvalgte 
erhvervsuddannelser 

Dette kapitel indeholder en overordnet analyse af den samlede curriculum makrogenre (CMG) 

’Arbejdsmiljø på tømreruddannelsen’. Som beskrevet i metodeafsnittet, har jeg observeret og 

indsamlet tekster fra forskellige undervisningsforløb på tre forskellige erhvervsuddannelser. Hver 

af disse betegner jeg som en Curriculum MakroGenre (fremover forkortet CMG). Jeg analyserer de 

udvalgte CMG’er vha. min udviklede analysemodel.  

Den mest helstøbte af disse CMG’er er denne, og den er samtidig også den, der indeholder flest 

tekster, jeg vil betegne som ikke-typiske skolegenrer. Denne CMG har derfor spillet en central rolle 

for de resultater, jeg har fundet, og især for min identifikation af forskellige, vigtige genrer, jeg 

mener, der er særlige for erhvervsuddannelserne. Det betyder ikke, at der ikke forekommer 

traditionelle ’skolegenrer’ på erhvervsuddannelserne, det gør der, og dem har jeg set en del af. 

Men det betyder, at jeg har valgt at fokusere på de CMG’er og dermed de tekster, der er 

anderledes i forhold til grundskolen. Det er disse tekster, der bl.a. gør erhvervsuddannelserne 

forskellige fra grundskolen og fra andre ungdomsuddannelser, og derfor de tekster, jeg mener, der 

skal være centrale i min empiri. 

Når jeg identificerer forskellige, centrale genrer er det især på baggrund af det retoriske 

genrebegreb, jeg har udviklet i mit teoriafsnit (2.4.2)77. Her spiller tekstens formål en stor rolle, 

ligesom situationskonteksten, altså en beskrivelse af de situationskontekstuelle forhold, der 

omgiver teksten, spiller en særlig rolle, og denne beskriver jeg under kontekstvariablene field, 

tenor og mode. Denne kontekst kan samtidig forstås som den kontekst, der omgiver en tekst i en 

literacyhændelse, altså dele af det, der omtales som ’social purpose’ i min Figur 8.  

For mig består en CMG af en række situationer. Der er også andre situationer end dem, der 

knytter sig til tekst og literacy, der spiller en rolle i en CMG, men da jeg valgt at fokusere på de 

situationer, der tager udgangspunkt i tekster, har jeg fokuseret på det, jeg omtaler som 

literacyhændelser (se afsnit 2.5). I den CMG, jeg her har udvalgt, forekom der flere forskellige, 

afgrænsede og direkte observérbare literacyhændelser med udgangspunkt i skriftlig tekst. F.eks. 

når eleverne arbejdede med de udleverede spørgsmålsark, når eleverne udfyldte testpapirerne, 

eller når læreren gennemgik stof med udgangspunkt i de forskellige tekster, eleverne skulle læse 
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 Nogle af disse genrer er makrogenrer, hvilket jeg uddyber senere. Da disse genrer skal forstås retorisk, er det vigtigt at skelne 

dem fra ’tekstaktiviteter’. I hver af genrerne kan der forekomme en række forskellige tekstaktiviteter, hvilket jeg i relevante tilfælde 

også har fokuseret på i mit arbejde. Mange forskellige tekstaktiviteter kan, sådan som jeg forstår begrebet, opfylde de samme 

retoriske mål (Se f.eks. Holmberg, 2012). 
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til hver undervisningsgang. Ud over disse tekster inddrog læreren også andre tekster i 

undervisningen, og arbejdet med disse udgjorde også forskellige literacyhændelser.  

I dette kapitel vil jeg starte med at beskrive CMG’en og dernæst analysere en sådan 

literacyhændelse, der tager udgangspunkt i en tekst, der dels var i kompendiet, dels også blev 

udleveret i timen (se bilag 8). Netop denne literacyhændelse med dens tilhørende skriftlige tekster 

indeholder to af de genrer, jeg finder vigtige for denne CMG, nemlig recounten og en specialiseret 

tekst. Hvad disse begreber dækker over, vil jeg komme nærmere ind på længere nede. Denne 

analyse vil desuden danne udgangspunkt for en nærmere beskrivelse af de forskellige genrer, jeg 

mener at have identificeret i denne CMG.  

4.1 Overordnet beskrivelse af CMG ’Arbejdsmiljø på 
tømreruddannelsen’ 

Curriculum Makrogenren udgør et samlet forløb i faget arbejdsmiljø på tømreruddannelsen på en 

teknisk skole i provinsen. Kurset har et veldefineret indhold, der er beskrevet i en 

bekendtgørelse78. Kurset er et obligatorisk kursus, som eleverne dels skal deltage i, dels skal lave 

nogle opgaver i og gennemføre nogle tests i for at kunne bestå det. Bestås det ikke ved deltagelse 

og besvarelse af opgaver og test, må det tages om. Der stilles ikke specielle krav til indholdet af 

besvarelserne, blot skal de laves, og eleverne må gerne kopiere tekst fra internettet, hvilket de 

fleste har gjort79. Undervisningen evalueres yderligere ved, at fagets indhold skal inddrages i den 

større, afsluttende opgave på grundforløbet80.  

Kurset består af fire undervisningsgange af hver fire lektioner, hver undervisningsgang kaldtes af 

underviseren et modul og havde sit eget fokus. Selve CMG’en falder derfor i fire hovedfaser, som 

følger de fire moduler. De fire moduler fremgår af bilag (6) og udgjorde en introduktion til faget og 

til lovgivning omkring det (modul 1), arbejde med begrebet ’ulykker’ (modul 2), arbejde med 

arbejdspladsvurderinger (modul 3) og arbejde med hjælpe- og værnemidler (modul 4). Indenfor 

hver af disse hovedfaser kan man identificere en række underfaser og en række literacyhændelser.  

Da undervisningen var meget differentieret grundet elevernes meget forskellige forudsætninger 

og fremmødeaktivitet, fulgte den konkrete undervisning ikke den planlagte modulisering, men 

samlede hver gang op fra forrige undervisningsgang, og/eller nogle elever fulgte indholdet fra et 

tidligere modul. Dette betød samtidig, at de enkelte trin frem mod målet, som en CMG egentlig 
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 Denne kan ses i kompendiet, bilag 6 

79
 Jeg har derfor ikke analyseret elevernes skriftlige besvarelser, da langt det meste tekst er kopieret fra tekster på nettet. Det er 

derfor ikke elevernes eget sprog, der ses.  

80
 Denne opgave er ikke en del af min empiri, da opgaven dækkede en række fag, jeg ikke havde fulgt, og lå flere uger efter, jeg 

afsluttede mine observationer. 
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skal bestå af, var svære at identificere. Men ved at benytte literacyhændelsesbegrebet kan jeg 

identificere sådanne literacyhændelser, der er lettere at afgrænse. Jeg vil senere analysere en 

sådan literacyhændelse. Her først en beskrivelse af rammer og formål. 

 Undervisningens rammer og formål 4.1.1

Undervisningens mål er at give eleverne en viden om og kendskab til fagområdet arbejdsmiljø, 

således at de er i stand til at bidrage til sikkerhed på arbejdspladserne, når de er 

færdiguddannede. Undervisningens formål fremgår af en af teksterne i kompendiet og vil derfor 

ikke blive refereret nærmere her (bilag 6). Undervisningen sigter på at give eleverne en række 

handlekompetencer, der trænes gennem arbejdet med områder, der hører til faget, både 

skolefaget og fagområdet på arbejdspladsen i det specialiserede domæne. I en skolsk 

sammenhæng er målet med undervisningen desuden, at eleverne skal kunne anvende og 

reflektere over deres viden i en større, skriftlig opgave, hvori arbejdsmiljø også indgår som en del 

af det samlede projekt ved afslutningen af grundforløbet. Det er desuden meningen, at der også 

skal undervises i arbejdsmiljø på arbejdspladserne, hvor en del af lektionerne er lagt (ni ud af de i 

alt 25 lektioner. De andre 16 finder sted som undervisning på skolen). Dette er fastlagt i fagets 

bekendtgørelse og er derfor autoritativt. Det pålægges derfor eleverne at deltage i 

undervisningen, og lokalt er der fra skolens side, som tidligere nævnt, stillet krav om, at eleverne 

deltager i undervisningen ved både tilstedeværelse og besvarelse af opgaver og test. 

Undervisningen foregår indenfor et skolsk domæne præget at de særlige forhold, der gør sig 

gældende på erhvervsuddannelserne, nemlig at der er tale om vekseluddannelser. Dvs., at 

eleverne veksler mellem at gå i skole, hvor den teoretiske del af oplæringen finder sted, og at 

være i praktik på en arbejdsplads (Sådan er det ideelt set, i praksis mangler der så mange 

praktikpladser, at langt fra alle elever kommer i praktik81. I stedet oprettes praktikforløb på skolen, 

den såkaldte skolepraktik. Dette fungerer ikke som en ’rigtig’ virksomhed, og den 

situationskontekstuelle sammenhæng er en anden end på en rigtig arbejdsplads). Denne vekslen 

er med til at gøre det specialiserede domæne til et referencepunkt for undervisningen, som 

forudsætter, at eleverne kender til det specialiserede domæne gennem arbejde, praktik eller 

værkstedsophold. I et skolsk domæne gælder en række indarbejdede sociale og 

institutionaliserede normer, som også gælder i dette tilfælde. Bl.a. at læreren besidder magten til 

at regulere det sociale rum og definere hvem, der har ret til at tale og hvornår. I dette tilfælde er 

der tale om relativt traditionel undervisning, hvor denne magt så at sige udleves gennem en 

traditionel IRF-kommunikationsform. En sådan kommunikationsform repræsenterer en måde at 
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 Et præcist tal for antallet af elever, der ikke har en praktikplads, eventuelt procentuelt, er forbundet med stor usikkerhed, men 

tal over 10.000 nævnes i den offentlige debat. Heraf er dog godt halvdelen i skolepraktik (se f.eks: 

http://www.ae.dk/analyser/rekordmange-mangler-praktikplads-i-en-virksomhed). 
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løse rekontekstualiseringskravet på. Læreren stiller spørgsmål til eleverne, som han eller hun 

allerede kender svaret på, og et svar fra en enkelt elev betragtes som et svar fra hele elevgruppen, 

Poulsen kalder det for klassesamtalen (Poulsen, 2003: 52). Denne kommunikationsform er kendt 

fra det skolske domæne, og det er ikke den, jeg her interesserer mig for, det har andre gjort før 

mig (F.eks. Sinclair & Coulthard, 1975. Se flere referencer i mit teorikapitel). De andre genrer, jeg 

har observeret og identificeret i undervisningen, er lærermonologen, lærerfortællingen og 

elevfortællingen. Disse sidste to kalder jeg hhv. lærerrecount og elevrecount. Genrerne fordeler 

sig på følgende måde i løbet af de lektionerne 13-16: 

 

Figur 11: Genreflow gennem fire lektioner 

Jeg interesserer mig i mit studie især for de tekster, der indgår i undervisningen, og for, hvordan 

læreren i sin undervisning håndterer det forhold, at eleverne forventes at have et vist kendskab til 

den praksis, det specialiserede domæne, teksterne situationskontekstuelt refererer til, og hvordan 

han formår at bringe dette domæne sammen med det skolske, der altid er til stede i en 

undervisningssituation (Hetmar, 2004: 47), fordi det netop er her, erhvervsuddannelserne skiller 

sig ud fra mange andre uddannelser. 

4.2 Analyse af en literacyhændelse 

Som udgangspunkt for min analyse af hele CMG'en vil jeg starte med at beskrive og analysere en 

enkelt literacyhændelse. Denne literacyhændelse forekommer i CMG’s 4. modul. Her arbejdes der 

med værnemidler. Selve literacyhændelsen er bygget op som en klassesamtale mellem lærer og 

elever om en plakat udgivet af Bar-ba, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (Plakaten kan 



107 
 

ses i A4-størrelse i bilag 8). Plakaten findes i kompendiet, men blev også udleveret til eleverne ved 

begyndelsen af literacyhændelsen. 

 

 

 

Figur 12: Plakat fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Gengivelse af bilag 8. 

 En specialiseret tekst: ’Personlige værnemidler’82 4.2.1

4.2.1.1 Tekstens retoriske formål 

Plakatens mål er at understøtte arbejdet med at sikre medarbejdere i byggebranchen, og den 

indgår i en række af tilsvarende plakater/flyers omhandlende forskellige forhold omkring 

arbejdsmiljø og sikkerhed. Disse er alle gengivet i kompendiet (bilag 6). Et meget stort antal 

medarbejdere kommer hvert år til skade indenfor netop denne branche, og arbejdet i branchen 

indebærer mange forskellige risici, da der både håndteres tunge ting, man færdes på steder, hvor 

farlige situationer kan opstå, og der arbejdes med farlige maskiner, værktøj og kemikalier. 

Tekstens mål er derfor at reducere antallet af arbejdsulykker og farlige situationer. Dette mål er 

ikke opstillet af Bar-ba alene, men er også et politisk mål, hvorfor der også er lovgivet på området. 

Teksten oplyser i dette tilfælde kun i en enkelt sætning, placeret nederst på plakaten, om de 
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 Her gengives en del af analysen af teksten. Denne findes også sammen med de andre analyser af enkelttekster i bilag 43. 
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lovgivningsmæssige forhold, nemlig at man skal anvende personlige værnemidler, når der 

forekommer farlige situationer.  

Formålet med teksten er derfor at oplyse om regelsæt og især at oplyse om forskellige former for 

værnemidler og hvilke situationer, de skal bruges i, f.eks. ved brug af bestemte materialer, under 

bestemte forhold osv.  

Brugen af teksten i en undervisningssammenhæng er anderledes i forhold til tekstens oprindelige 

formål. Eleverne er jo ikke allerede på en arbejdsplads, men sidder i en undervisningssituation. 

Formålet med teksten i en sådan situation er derfor primært at informere eleverne om hvilke 

sikkerhedskrav, der findes, og hvilke værnemidler, der kan eller skal benyttes, og lægge op til 

samtale om de forskellige typer af værnemidler, eleverne skal kende. Dette er et helt andet 

formål, end der oprindeligt var tiltænkt teksten. 

4.2.1.2 Tekstgeneriske træk 

Teksten er bygget op omkring figuren i midten, hvorom eksempler på værnemidler er grupperet i 

forhold til, hvad de bruges til. Dens udformning som plakat viser også, at den er beregnet til at 

hænge på selve arbejdspladsen. Billedfrisen forover angiver tydeligt, at teksten henvender sig til 

især byggebranchen, idet de fleste billeder er hentet her fra. Det ser ud til, at et enkelt er hentet 

fra et laboratorium.   

4.2.1.2.1 Genretrin:  

Teksten er ikke genrekategoriseret efter Martin og Roses kategorier, og jeg har derfor ikke 

defineret nogle genretrin.  

4.2.1.2.2 Multimodale forhold 

Der indgår en række modale elementer i teksten. Der er en figur i midten, som udgøres af en 

tegning af en mand iført en række værnemidler. Figuren er placeret i Centrum af plakaten. 

Blokkenes placering i Margin gør, at figuren i midten tiltrækker sig læserens opmærksomhed. Den 

legomand-agtige figur får teksten til at fremstå mindre institutionaliseret, end den måske egentlig 

er, men fungerer som blikfang. 

I Marginposition, findes syv blokke med tekst indeholdende meget domænespecifikke begreber. 

Disse er grupperet under hovedoverskrifter omhandlende forskellige værnemidler som f.eks. 

’beskyttelseshjelm’, ’Fodbeklædning’ osv. med et tilhørende logo. Under hver overskrift er angivet 

en række forhold, de enkelte værnemidler kan anvendes til, uden at ordet ’anvende’ benyttes. 

Under Handsker fremgår det f.eks. at de kan anvendes ved slid, vibrationer, temperaturer og 

kemikalier. Der står ikke direkte, at handskerne beskytter mod slid, vibrationer, temperaturer eller 

kemikalier, og denne viden forudsættes derfor bekendt i forvejen. Dette understreger plakatens 

karakter af ’huskeseddel’. Ud over de syv blokke findes også en blok med udelukkende tekst, som 
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vha. farvet baggrund er bundet sammen med afsendermærkaten og en lille figur af en tegnet 

mand iført blåt tøj. Manden står med løftet, præsenterende højrehånd, og antyder med hånden 

en slags ’se her’. Denne figur er plakatens ’taler’ og man kan læse teksten sådan, at denne mand 

så at sige taler til læseren gennem de forskellige blokke. Det er yderligere understreget af, at den 

lyseblå farve er brugt bag den blok, der er placeret ved figurens hånd, og udformet som en 

taleboble. En tilsvarende taleboble er anbragt bag blokken i øverste, venstre hjørne. Dette viser, at 

blokkene med lister har en projicerende logisk relation til figuren nederst i højre hjørne. Figuren 

kommer derved også til at fremtræde i en forgrundsposition i forhold til tekstblokke og blokken i 

midten. På den måde betragter jeg den lille figur i højre nederste hjørne som projicerende 

informationen i tekstblokkene og blikfangs-figuren i midten. Tekstblokkene fungerer dertil som 

ekspanderende, styrkende elementer i forhold til blikfangs-figuren, der kun antyder 

værnemidlerne, mens tekstblokkene forklarer figurens information.  

Blokken, der handler om høreværn, er i virkeligheden en gengivelse af en anden plakat, der viser 

støjniveauet for en række velkendte ting. Når man ser denne, kan man slet ikke aflæse hverken 

db-tal eller tekst, og billederne er ligeledes svære at læse. Dette viser, at denne plakat forventes 

bekendt af læseren allerede, og understreger igen tekstens funktion som ’huskeseddel’ snarere 

end som informationsgivende. 

Tekstblokkenes placering i Margin rundt om figuren i Centrum forekommer mig at være tilfældig, 

og jeg tillægger det derfor ikke betydning, om de står i Givet eller Nyt og Ideal eller Real-position. 

Overskriften, der imod, fungerer som Givet på den horisontale akse, hvilket igen understreger, at 

plakatens formål ikke er at informere om noget nyt, men at hjælpe læseren med at huske noget, 

han eller hun allerede kender til i forvejen. Samtidig er overskriften placeret i Ideal-position, og sat 

sammen med afsendermærkaten, som er placeret i Givet og Real-position tolker jeg dette som, at 

det at benytte værnemidler er noget, man altid og ideelt set skal gøre, og at Bar-ba, der står i Real-

position, er garant for, at man også støttes i at gøre det i den reale verden. De repræsenterer den 

virkelige verden og den, læseren lever i og forholder sig til, og de sikrer, at det, der er idealet, også 

bliver gjort til virkelighed. Bar-bas position i Givet understreger, at læseren forventes bekendt med 

organisationen. Bar-bas mærke er desuden bundet sammen med ’taler-figuren’ og påbuddet i 

tekst med den lyseblå, udtonede farve. Taleren er dermed ikke blot den lille mand i blåt tøj, men i 

virkeligheden Bar-ba, som er brancheorganisationen, og som videreformidler lovgivning. De har 

altså magt til at påbyde noget. Den lille figur i hjørnet taler så at sige på Bar-bas vegne og er med 

til at afinstitutionalisere og personliggøre det, der jo ellers er en organisation. Bar-ba er også 

mennesker og læseren kan se, at der er tale om mennesker i arbejdstøj. 

Nederst i midten, altså mellem Givet og Nyt er placeret en tekstblok på samme lyseblå, udtonede 

baggrund som afsender. Denne tekstblok indeholder et påbud realiseret gennem brug af 
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modulation (se senere). Dette påbuds sproglige styrke forstærkes af brugen af den lyseblå farve 

som baggrund, da påbuddet kædes sammen med afsender, der indtager en magtposition. 

Blå er den dominerende farve på de udtonede farvefelter bag ren-tekst-tekstblokken og bag to af 

de andre syv tekstblokke samt på logoerne. Logoerne har en mere klar farve, som man som læser 

lægger mærke til, mens baggrundene er udtonede. Den lille, talende mand er også iført blåt tøj, 

men har en jakke ud over sine arbejdsbukser. Dette kunne antyde, at han har en funktion som 

f.eks. arbejdsleder på byggepladsen, og altså på den måde taler med en vis autoritet. 

Sammenkædningen via den udtonede lyseblå farve understreger dette. Figuren i midten er iført 

ganske farvestrålende tøj med grøn kedeldragt, gul hjelm og gule handsker, brune sko med 

metalbeslag, røde høreværn, hvide beskyttelsesbriller og åndedrætsværn og sort sikkerhedssele. 

Den gule farve er genkendelig fra reelt eksisterende produkter på markedet, ligesom de røde 

høreværn. Den grønne dragt er ofte tillagt landmanden, men antydningen af knæ- og 

albuebeskyttere og det andet udstyr viser, at personen snarere arbejder indenfor byggebranchen. 

Figuren i midten har høj saliens, og figuren nederst til højre sammen med den lyseblå baggrund 

øverst til venstre og nederst til højre giver også høj saliens til det verbalssproglige element, der 

ydermere er skrevet med fed skrift. 

Blokkene er ikke adskilt af rammer eller andre farvebaggrunde end de nævnte, og som nævnt er 

den lyseblå baggrund udtonet, og fungerer næsten som en slags skygge, der binder de tre 

nederste blokke sammen, og som ydermere understøtte den projicerende funktion. 

Brugen af logoer giver plakaten et institutionelt og formelt præg, de får tekstblokkene til at 

fremstå formelle og almene. Dette er noget, der alment gyldigt. 

Billedfrisen øverst oppe viser forskellige arbejdspladser indenfor især byggebranchen og viser, at 

det, plakaten handler om, gælder for mange forskellige typer af arbejdspladser. Jeg mener, 

billederne øverst på siden har en vertikal, Ideal-polarisering, hvilket viser, at dette ideelt set 

gælder for mange grupper af medarbejdere på forskellige arbejdspladser, og de fungerer 

logikosemantisk som uddybende i forhold til resten af teksten, da de lægger en række faggrupper 

til. Billedfrisen går i øvrigt igen på andre plakater i serien (De kan ses sidst i kompendium (bilag 6). 

De er ikke analyseret i dette arbejde, da de ikke indgik i undervisningen). 

4.2.1.3 Situationskontekst 

4.2.1.4 Mode  

Der er tale om en masseproduceret tekst i form af en plakat til ophængning på arbejdspladser, 

hvor det er relevant. Teksten er monologisk (dog er den lille figur i nederste højre hjørne en slags 

dialogpartner, idet den tydeligvis skal vise læseren tilrette i teksten: se her, her er de gældende 
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forhold, synes den at sige). Tekstens kontekst er synlig i og med billederne i toppen samt den 

tydelige figur i midten, man er ikke i tvivl om, at der er tale om arbejdspladser indenfor 

byggebranchen. Plakaten er nok mest tænkt som dels et påbud om at iføre sig de fornødne 

værnemidler, dels som en slags huskeseddel, altså som oplæg til refleksion over hvilke forhold, der 

kræver hvilke værnemidler. 

For eleverne under uddannelse indgår teksten her mere som et udgangspunkt for samtale og 

diskussion af de enkelte værnemidler, og punktformen fungerer på den måde som en slags 

disposition af samtalen/undervisningen i området personlige værnemidler. På den måde bliver 

teksten pludselig til et læremiddel, noget, der slet ikke er dens oprindelige formål. 

4.2.1.5 Tekstuel analyse 

Pga. tekstens form med punktopstilling bliver den leksikalske tæthed i tekstmængden stor, og LD-

tekst er 66, den højeste tæthed i mit udvalg af tekster. Læsningen af denne tekst kræver derfor i 

særdeleshed kendskab til det specialiserede domæne, men også i det hele taget et stort og 

brugbart, specialiseret vokabularium. 

4.2.1.6 Tenor  

Afsender af teksten er Bar-ba, som er Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, en 

sammenslutning af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. De skriver om sig selv på 

hjemmesiden: ”Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er sammensat af 8 

arbejdsgiverforeninger, 7 fagforbund og 2 lederorganisationer, der tilsammen omfatter ca. 

150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.” (Bar-ba, 2014). Denne organisation 

laver aftaler, der skal overholdes af parterne på arbejdsmarkedet. Nogle af aftalerne er desuden 

lovgivningsbelagte. Når der er indgået aftaler, er de bindende for parterne, hvilket vil sige, at Bar-

ba har magt til at påpege, at der er forhold, der skal overholdes, således også at der skal anvendes 

værnemidler i de nævnte situationer. Forholdet mellem læseren af teksten, som må formodes at 

være håndværkere på en byggeplads, og afsender er derfor asymmetrisk, og håndværkeren, 

læseren, er forpligtet til at følge de anvisninger, der gives i teksten.  

Teksten kan ydermere betragtes som en art ’huskeseddel’, der skal minde medarbejdere på f.eks. 

byggepladser om, at de skal huske at bruge de nævnte værnemidler, før de går i gang med 

arbejdet. Kontaktformen er på en gang formel og uformel. Den er formel i og med brugen af 

modulation i form af hæftelse (sammenholdt med retten til rent faktisk at påbyde nogen noget), 

brug af nominaliseringer samt afsendermærkaten i nederste venstre hjørne, der indikerer, at 

tekstens afsender er en godkendt organisation (nemlig Bar-ba). Samtidig er tegningen af personen 

i midten og de forskellige billeder i toppen med til at gøre plakaten mindre formel, og man kan 

opfatte tegningen af en person iført en række forskellige værnemidler i midten en smule ironisk. 
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Sådan mener jeg nu ikke, den skal opfattes, jeg mener, den er et forsøg på at illustrere hvilke typer 

af værnemidler, man kan anvende, og hvordan de ser ud. Uformelt virker det også med den lille 

figur i nederste højre hjørne, der præsenterer teksten for læseren med sin opadvendte hånd. Man 

kan sige, at der er en del involvering, idet læserne af teksten er forpligtede på at gøre det, der står, 

og på at sætte sig ind i, hvilke materialer eller maskiner de arbejder med, og sætte sig ind i, om 

sikkerheden er god nok. 

Som elever i en uddannelsessammenhæng er eleverne ikke forpligtede på Bar-bas aftaler, før de 

er på praktikpladsen, så involveringen er for dem meget lavere. I og for sig er de heller ikke i første 

omgang omfattet af det magtforhold, der indgår mellem afsender og modtager, men hvis de 

vælger at positionere sig som håndværkere, og dermed som deltagere i feltet, så vil de opleve den 

samme involvering som de medarbejdere, teksten er henvendt til, oplever, og det samme på én 

gang formelle og uformelle og asymmetriske forhold mellem afsender og modtager. 

4.2.1.7 Interpersonel analyse 

Sproget i teksten er forskelligt, alt efter om der er tale om den ene sætning, teksten har, der 

gengiver et påbud, eller der er tale om opremsningen af forskellige typer af værnemidler. 

Påbuddet realiseres gennem et moduliseret verbum, der udtrykker hæftelse vha. modalverbet ’at 

skulle’, hvilket indikerer, at der er tale om en forpligtelse for læseren, noget han eller hun skal 

gøre. Det efterfølgende verbum står i deklarativ, idet det blot angiver forhold, der eksisterer: når 

det ikke er muligt…og herefter opremses i infinitivform de ting, der ikke er mulige: det, man ikke 

kan ”ændre”, ”udskifte” eller ”fjerne”. I punktopstillingen forefindes en enkelt sætning, ellers er 

der tale om opremsning af en række ting og sager. De få processer, der indgår i denne tekst, findes 

derfor i sætningen i Real-placering på plakaten. 

4.2.1.8 Field 

Teksten indgår i et specialiseret domæne, og vil typisk befinde sig på selve arbejdspladsen, da den 

er direkte informerende om specifikke typer af værnemidler og under hvilke forhold, de kan 

anvendes. Læserne, altså dem, der typisk vil være målgruppen for teksten, er håndværkere på 

byggepladser, i dette tilfælde især tømrere. Dette viser, at det specialiserede domæne, der 

omgiver teksten, og som den indskriver sig i, især er tømrerfaget. Både billeder og en del 

illustrationer er hentet fra dette domæne, ligesom den direkte afsenderangivelse angiver dette i 

form af en mærkat i nederste venstre hjørne, hvorpå der står Branchearbejdsmiljørådet for Bygge 

og Anlæg. Herunder hører tømrerbranchen. Domænet er altså specialiseret. Den korte form gør, 

at læserne af teksten allerede forudsættes at have et vist kendskab til de forskellige materialer og 

værnemidler og forhold, der omtales. Plakaten har en vis regulerende effekt, idet den skal minde 

medarbejdere på byggepladsen om, at de skal anvende værnemidler, hvis det er nødvendigt, og 

minde dem om de situationer, hvor det er nødvendigt.  
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Anvendt i en skolesammenhæng ændres field, idet det specialiserede domæne kun i en vis 

betydning er til stede i undervisningen i form af, at det er noget, man kan referere til. Ligesom 

eleverne ikke er forpligtede på at gøre de ting, plakaten fordrer, så længe de er elever i skolen, 

således har teksten derfor heller ikke nogen regulerende effekt på eleverne. Dens 

informationsværdi er den samme som i det specialiserede domæne, idet eleverne kan læse om 

forskellige værnemidler og deres brug i forskellige situationer, f.eks. ved arbejde med bestemte 

kemikalier. 

4.2.1.9 Ideationel analyse 

Som det fremgår af teksten, er der mange domænespecifikke begreber i teksten, det, jeg kalder 

specialiserede begreber. Over 70 % af begreberne er specialiserede, men af dem er over 65 % 

konkrete. Der er altså en række konkrete ting, læseren skal forholde sig til såsom ”formolie”, 

”cementslam”, ”ankelpuder”, ”værnesål".  

Da disse ikke forklares eller udspecificeres nærmere, må man antage, at afsender forventer, 

læseren allerede kender til disse, hvilket understreger plakatens karakter af huskeseddel. Som 

læser skal man altså på forhånd vide, hvad der er tale om. Ved man f.eks. ikke, hvad øjenværn er, 

hjælper det ikke noget, at der efterfølgende står: ”påvirkning – mekanisk (fx splinter) – kemisk (fx 

formolie, saltsyre og cementslam) − lys (fx- svejsning)”. Som læser skal man altså selv kunne se 

sammenhængen og forstå, at øjenværn beskytter mod påvirkninger fra f.eks. kemiske produkter 

(og man skal kende de nævnte ting, f.eks. formolie). 

 

 

 
Figur 13: Oversigt over begreber i tekst ’Personlige værnemidler’ (Bilag 8) 
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Flere af tekstblokkene har lignende sproglige forhold, der viser, at læseren forventes allerede at 

kende en del til området. Således også f.eks. punktet ”beskyttelseshjelm”, hvorunder der blot står: 

”-klemningsfare, -styrtende/stødende genstande, - farver/synlighed”. Hjelmen beskytter altså mod 

skader, hvis man skulle blive klemt eller blive ramt af ting, hvis de falder ned oppe fra, eller man 

går ind i dem/bliver ramt af en ting, en kollega bærer på. Det tredje punkt omfatter noget helt 

andet, nemlig det, man kunne kalde indirekte sikkerhed, idet det handler om, at hjelmens farver 

giver større synlighed og dermed skabes større sikkerhed.  

I teksten findes nogle få abstrakte begreber, især i form af nominaliseringer, f.eks. under punktet 

”faldsikring”, hvor det beskrives, hvad faldsikringer skal bruges til, nemlig at standse et eventuelt 

fald fra højder (”standsning af fald”) eller til at sænke og løfte personer (”sænkning/løft”) og til at 

hindre fald (”hindring”). Brugen af nominaliseringer i denne tekst gør, at afsender i punktform kan 

opremse forskellige situationer, på lige fod med forskellige ting og sager, værnemidlerne skal 

benyttes til at beskytte imod. 

De begreber, jeg har kategoriseret som hverdagsagtige eller hentet fra et hverdagsdomæne, er 

omvendt abstrakte begreber som f.eks. ”faren, det farlige, risiko, fald”. Dette er et forhold, der gør 

sig gældende for flere af de andre specialiserede tekster, og det viser, at når der skal tales om 

mere abstrakte ting indenfor dette domæne, kan man benytte sprog fra det hverdagsagtige 

domæne.  

De få processer i teksten er alle materielle, dvs., de beskriver handling og gøren. Dette 

understreger, at den ene sætning, teksten indeholder, handler om påbud. Læseren skal handle, 

gøre noget bestemt, under bestemte forhold. Aktøren for processen ”skal anvende” er da også et 

”Du”, der samtidig udgør det ene pronomen, der er i teksten. Der er derfor tale om en meget 

direkte henvendelse til læseren. 

 Den personlige fortælling 4.2.2

Omkring denne tekst foregik en undervisning, der tog udgangspunkt i tekstens blokopbygning. I 

klassen er der på dette tidspunkt otte elever. 

Literacyhændelsen starter umiddelbart efter en kort rygepause. Læreren slår undervisningen an 

med denne sætning83: ”Nu skal I se; vi skal i gang med noget, der hedder personlige værnemidler. 

Jeg vil dele denne her… øhhh… denne her fætter ud” (hentyder til plakaten, der omdeles i A4 til 

alle tilstedeværende elever). Eleverne ser på plakaten, og læreren starter med at læse overskriften 

højt og spørger så:  

”Personlige værnemidler, hvad er det?” Dialogen fortsætter nu i det såkaldte IRE-mønster: 

 

                                                      
83

 Her og i det følgende er alle citater fra lydoptagelsen af undervisningen. Denne findes transskriberet i bilag 51. 
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I (lærer) R (elev(er)) E (lærer) 

Personlige 
værnemidler, hvad 
er det? Ja? 

Det er ting, man kan 
påføre sig selv, for at 
beskytte sig selv. 

Det er ting eller genstande, 
beklædningsgenstande, apparater, tekniske 
installationer, som man kan tage på for at 
beskytte sig selv. JA.  

 

Hvad kan det være 
for noget? 

Det kan være 
sikkerhedssko. 

Det kan være sikkerhedssko, eller, som det 
hedder i sproget: værnefodtøj [tryk på ordet, 
langsom tale]. Jaaa, hehe, det hedder 
værnefodtøj, ja.  

 

 

Som det fremgår, er der her tale om ganske traditionel IRE-struktureret kommunikation, der er 

meget typisk for skoledomænet. Man kan se, at læreren stiller et spørgsmål knyttet til den læste 

tekst, eleverne svarer, og læreren anerkender svaret og uddyber det med brug af mange 

specialiserede begreber. På den måde bruger læreren den traditionelle IRF-kommunikationsform 

til at føre eleverne ind i domænet. Da denne slags kommunikation er beskrevet så mange andre 

steder, vil jeg ikke gå nærmere ind i den her, men i stedet fokusere på en anden kommunikation, 

jeg stødte på i denne CMG, nemlig små historier, som læreren og eleverne fortalte, og som tjente 

til at understrege eller uddybe bestemte værnemidlers funktion og anvendelse samt de erfaringer, 

lærer eller elever havde med brugen af dem. 

Jeg vil trække to af dem frem her (se bilag 12). I forbindelse med værnemidlet handsker starter 

dialogen sådan her (eleverne nævner forskellige værnemidler ud fra tegningen på plakaten): 

Elev: Handsker? (R) 

Lærer: Ja (E), hvad kan handsker bruges til (I)?  

 

Herefter fortsætter dialogen indenfor IRE-strukturen: 

Elev 1: Beskytte hænderne. (R) 

Elev 2: F.eks. de der handsker til at skære filt med. (R) 

Lærer: Ja, de der skærehandsker? ja det er rigtigt, I hører efter! (E).  

 

Men så kommer en elev med sin historie:  

Elev: Jeg kan faktisk komme med et eksempel.  

Lærer: Det kan du? [intonationen antyder, at der er tale om et spørgsmål trods deklarativen] 

Elev: Et meget nyt eksempel. Her forleden dag, da jeg var i gang med at udstykke et fundament i et hus oppe 

i Hellerup, der havde ingeniøren så sagt, at vi skulle først støbe betonen op, uden at støbe det helt op til 
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(ikke hørligt). Og så skal vi proppe ekspanderende beton ind under, så han er helt sikker på, at der er fyldt 

op. Og når man så skal have det der beton ind, og når man har gjort det fire steder, så begynder man altså at 

blive slidt hul på fingrene, når man ikke har handsker på! 

 

Læreren tager elevens tråd op og følger op på historien, spørger ind til den og slutter af med at 

præcisere, hvilke slags handsker, der skal bruges:  

Lærer: Ja? 

Elev: For så får man det der cement ind. 

Lærer: Ja, det gør rigtig ondt. 

Elev 1: Ja det gør edermanme ondt! 

Elev 2: Ja. 

Elev3: Det gør det satme. 

Lærer: Ja.  

Elev 1: Er det så der, man skal have handsker? 

Lærer: Ja det tror jeg, gummihandsker måske i virkeligheden?  

 

Læreren fremkommer selv med lignende historier: 

Ja, jeg har en grim historie om en murer. Han fortalte om, at de skulle bære en tung… de skulle hente en 

betonbjælke, en overligger. Og så da en mand havde løftet den op på ladet af sin arbejdsbil, så kommer en 

af hans fingre ind under den der betonbjælke, han bærer, og han har handsker på. Og han hyler jo op, og de 

andre får så løftet, og han siger, han turde ikke engang tage handsken af, for han er jo ikke sikker på, hvad 

der var inden i. Så man skal jo altså passe på med handsken, der kan man have falsk tryghed, ikk? Og 

handsken kan altså godt… det er jo rart at have handske på, når man løfter sådan en betonbjælke , men de 

kan jo også forhindre en i at flytte hånden, når man skal flytte den, det skal man være opmærksom på. 

 

Sprogligt ligner disse to hinanden, der er brugt en del specialiserede begreber eller begreber, der 

har særlig, specialiseret betydning i denne sammenhæng: ”beton”, ”fundament”, ”betonbjælke”, 

”overligger”, ”arbejdsbil”. Et ord, der i denne sammenhæng har specialiseret betydning, er ordet 

”handsken”. Dette refererer ikke til den hverdagsagtige betydning af ordet handske, men til 

særlige handsker, hvilket læreren understreger ved sin brug af begrebet i bestemt form flere 

gange: ”handsken”. 

Der er også brugt en række hverdagsbegreber, som binder historien sammen, og læreren benytter 

et enkelt begreb, jeg har kategoriseret som abstrakt, nemlig ordet: ”tryghed”.  

De to historier har retorisk samme formål: at gengive erfaringer fra det specialiserede domæne, 

der jo netop kun er med i undervisningen som erfaring eller referenceramme. På den måde bliver 

historierne en vigtig del af undervisningen, som så at sige binder undervisning og det 

specialiserede domæne sammen via personlige erfaringer. 
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4.3 Tre makrogenrer i et erhvervsskoledomæne 

Som tidligere skrevet, fokuserer jeg i denne afhandling på tekster. Jeg vil derfor, efter denne 

analyse af en literacyhændelse, gå over til en samlet analyse af de tekster, jeg har indsamlet på 

tømreruddannelsen, og som jeg har identificeret som tekster i forskellige makrogenrer/genrer på 

baggrund af de opdagelser, denne analyse har bibragt. Jeg fokuserer her på de elementer, jeg har 

beskrevet og diskuteret i mit teorikapitel, nemlig situationskontekst, genre, modalitet og sprog. 

Under analysen af teksten i bilag 8 har jeg nævnt, at teksten er specialiseret. På baggrund af 

analysen af ovenstående literacyhændelse og de analyser, jeg har lavet af alle teksterne (se bilag 

43), har jeg identificeret nogle overordnede genrer blandt de skriftlige tekster. Disse kan opfattes 

som makrogenrer84, og der er tale om følgende skriftlige makrogenrer, som jeg benævner hhv. 

lærerproducerede undervisningstekster, specialiserede tekster og undervisningsregulerende 

tekster. Dertil kommer de forskellige mundtlige tekster, der udgør undervisningen, og som er 

knyttet til de skriftlige tekster, og som indgår i de forskellige literacyhændelser. Dem har jeg opdelt 

i følgende genrer: Lærermonologer, IRF-kommunikation, lærerrecount og elevrecount. De sidste to 

er ikke makrogenrer. I det følgende vil jeg uddybe disse makrogenrer og en enkelt mundtlig genre 

og vise, hvordan de kan karakteriseres genremæssigt og leksikogrammatisk. 

 Undervisningsregulerende tekster (skolske) 4.3.1

Undervisningsregulerende tekster fungerer indenfor skoledomænet som afgrænsende, påbydende 

eller informerende eleverne om, hvad de forventes at gøre, at tilegne sig af viden, at agere på mv. 

i forhold til deres uddannelse. Jeg kalder dem også skolske tekster, fordi de danner en ramme om 

det domæne, skolen udgør indenfor den enkelte erhvervsuddannelse.  

Teksterne i denne kategori er alle tekster, der er produceret til og for skolen og især forefindes i og 

giver mening her. Det drejer sig om to undergrupper af tekster. Den ene gruppe er tekster, der 

a)gengiver lov- og bekendtgørelsesstof eller udmønter dette. Love og bekendtgørelser findes 

selvfølgelig i alle domæner, og kan ikke som sådan siges at høre til et bestemt domæne, men de 

relevante love og bekendtgørelser indenfor dette uddannelsesdomæne er til gengæld netop kun 

relevante her. Den anden gruppe er tekster, der b)udgør test og arbejdspapirer til eleverne. 

Opgaver og test er en teksttype, der meget sjældent ses udenfor et undervisningsdomæne, og 

kategoriseres derfor også indenfor det, jeg kalder skolske tekster. Teksterne er slået sammen her, 

fordi de kan siges til dels at have samme situationskontekst og formål. Begge de nævnte grupper 

af tekster regulerer elevernes adfærd og demonstrerer magt over elevernes måde at deltage i og 

agere på indenfor skolens domæne. Test og arbejdspapirer har desuden den funktion at 
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 Jeg kalder de tre hovedgenrer, jeg har identificeret, for makrogenrer i overensstemmelse med Martin og Rose (Martin & Rose, 

2008: 218). Den sidste genre, jeg arbejder med, recounten, er ikke en makrogenre. 
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kontrollere elevernes viden efter undervisningen, hvor teksterne fra a) kun udstikker rammerne 

for undervisningen.  

4.3.1.1 Multimodale forhold 

Lov- og bekendtgørelsesteksterne består af ren tekst, dog har en enkelt understregninger i form af 

brug af farvet tekst (s. 5 i kompendiet, se bilag 6). Her gengiver læreren bekendtgørelsens tekst og 

forklarer, eller ’oversætter’, den i parentes og markeret med rød skrift, hvilket giver den en højere 

saliens. Den højere saliens fremhæver den tekst, læreren har skrevet og giver indtryk af, at den er 

vigtigere, end den sorte tekst. Samtidig er hele teksten skrevet med fed skrift, hvorfor dens saliens 

i forhold til de andre tekster i kompendiet er højere. Teksten fremstår på den måde som en vigtig 

tekst for læseren, og understreger dens karakter af regulerende tekst. For en analyse af de 

sproglige valg se bilag 40. 

I kompendiet findes også en oversigt over lektionerne, lektionsplanen, som er opsat i skemaform. 

Dette er med til at give læseren et bedre overblik, og opstillingen af lektionerne i skemaform giver 

læseren et visuelt indtryk af CMG’ens opdeling i fire hovedområder, moduler, af fire lektioner. 

Hvert modul er opdelt i et højrefelt og et venstrefelt, men felternes funktion i forhold til hinanden 

er ikke tydelig. I praksis fungerer felterne som et stort felt, der indeholder mere detaljerede 

oplysninger om, hvilket stof, modulet indeholder. Dog fungerer feltet til højre også som en slags 

oversigt over, hvad slags tekster, modulet indeholder, idet det fremgår, at der er tale om f.eks. 

”DVD” eller ”film”, men også over arbejdsformer som ”informationssøgning” eller ”skriftlige 

opgaver”.  

I kompendiet er indsat fotos, som læreren selv har givet udtryk for bare er for at friske siderne 

”lidt op”85 . Billedet s. 8 i kompendiet står dog alligevel som en uddybende og styrkende blok, idet 

det både ved at give et konkret eksempel på forhold, der vedrører arbejdsmiljøet, og ved sine 

informationer om forhold, der ikke er i orden, uddyber teksten ved at lægge nyt til (vha. en 

konkret situation, dvs. læseren går fra det generelle til det konkrete) og styrker den ved at 

forklare, at netop denne slags ting er arbejdsmiljø. Billedet visualiserer og konkretiserer tekstens 

indhold, og giver derved giver læseren et konkret bud på, hvad arbejdsmiljø f.eks. kan omfatte, 

nemlig sikkerhed på arbejdspladsen. Billedet forestiller en tømrer (?), der balancerer på en stige 

opstillet på et uafskærmet stillads.  Personen, der er placeret i centrum af billedet, er ikke iført 

nogle former for sikkerhedsudstyr, ligesom stilladset er rodet og uafskærmet, alle dele noget, 

undervisningen i arbejdsmiljø omfatter. For læsere, der ikke kender til området i forvejen, er især 

billedets styrkende karakter ikke synlig, mens læsere, der kender til området i forvejen, netop 

opfatter, at personen på billedet overtræder en række arbejdsmiljøregler. 
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 Udtalt af lærer under ikke-optaget samtale 
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Testene og arbejdsspørgsmålene (bilag 2-4) er opsat som ren tekst. 

4.3.1.2 Mode 

Teksterne er i dette tilfælde alle skriftlige, men suppleres af en mundtlig undervisning, der kan 

uddybe og forklare eleverne indholdet i teksterne. Det gælder både for testene og for lov- og 

bekendtgørelsesstoffet, der dog primært er repræsenteret for at give eleverne mulighed for at 

kende til det. Hvor lovteksterne har stor distance til læserne, har testene en noget mindre 

distance, i og med de er produceret af læreren, hvilket eleverne ved. Det er dog interessant, at 

lov- og bekendtgørelsesteksterne indeholder en del henvendelser til eleverne i form af 

læserhenvendte pronominer, hvilket kun i begrænset omfang ses i test/arbejdspapirer (Dette er 

uddybet under analysen af de enkelte tekster, se bilag 43). 

4.3.1.3 Tenor 

For lov- og bekendtgørelsestekster kan man sige, at det er samfundet/systemet, der taler til 

eleverne og giver udtryk for forventninger til deres indsats og udbytte af undervisningen. 

Samfundet er i denne sammenhæng en instans, der magtmæssigt set er eleverne overlegen, og 

der er et ulige, asymmetrisk og formelt forhold mellem de to. Kontakten i forhold til en 

uddannelsessammenhæng er formentlig relativt sjælden. Eleverne i den observerede undervisning 

virkede heller ikke interesserede i undervisningens mål og rammer, det eneste formelle, der 

interesserede dem, var, hvad der skulle til, for at de kunne bestå kurset. Samfundet er 

repræsenteret ved læreren, og eleverne så ud til at have et positivt og uformelt forhold til ham, til 

trods for at han jo så at sige repræsenterer en magtfuld instans med mulighed for at pålægge 

eleverne bestemte opgaver og adfærd og endda magt til at afgøre, om de kan bestå kurset eller ej. 

Særligt for teksterne ”arbejdspapir” og ”test” (Bilag 2, 3 og 4) gælder, som ved alle de andre 

tekster, der er udleveret i undervisningen, og som på den ene eller den anden måde er 

producerede til denne, at der indgår det særlige magtforhold, der er mellem lærer og elever, hvor 

lærere har magten til at regulere og bedømme elevernes adfærd, præstationer og handlinger. 

Dette asymmetriske magtforhold afspejler sig i teksterne i og med, at det er læreren, der ved brug 

af interrogativ eller ved brug af imperativ bestemmer, hvad eleverne skal gøre. Dette kan eleverne 

vælge at efterkomme eller ej, men hvis de ikke efterkommer det, vil konsekvensen være, at de må 

tage modulet, eller i sidste ende hele faget, om. Nogen reel valgmulighed er der derfor ikke tale 

om. Involvering mellem lærer og elev kunne umiddelbart forventes at være begrænset, idet dette 

er et lille fag, der afvikles over ganske kort tid. Men eleverne kender tilsyneladende underviseren 

fra andre sammenhænge, og han er desuden dygtig til at etablere et tillidsforhold mellem sig og 

eleverne (bl.a. ved brug af genren recount), så stemningen i lokalet var præget af tillid og 

elevernes tryghed ved både at stille spørgsmål og svare ganske ærligt på mange ting. 
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For arbejdsspørgsmålsarket ses, genrerelevant, brug af interrogativer i form af en enkelt 

polaritetsinterrogativ og 17 indholdsinterrogativer, f.eks. sådan her: ”Arbejdsopgave 1: Hvilke 

arbejdspladser skal lave skriftlige Arbejdspladsvurderinger?” 

 De sidste to spørgsmål er lavet vha. imperativ (mine understregninger):  

Arbejdsopgave 9: Gå ind på www.styrpaastofferne.dk klik på Test din viden og besvar spørgsmålene.  

Arbejdsopgave 10: Du arbejder med pu-skum ved fugning af vinduer.  

Gå ind på leverandørbrugsanvisningen og hent APB-skema. Udfyld det.  

Gå ind på www.bar-ba.dk: Forside > Kemi/støv>APB  

Download APB-skema 

 

Der er altså tale om hhv. opfordringer og spørgsmål stillet til eleverne. Brugen af 

indholdsinterrogativer viser, at læreren ønsker, eleverne skal undersøge noget, og at de ikke kan 

nøjes med at svare ja eller nej på spørgsmålene. 

Test: Her er tale om en tekst, der opstiller en række udsagn i form af deklarativer, eleverne skal 

tage stilling til vha. afkrydsningsmuligheden ”rigtig” eller ”forkert”. Dette er udelukkende defineret 

af læreren og eleverne forventes at indordne sig denne test, da det er en del af beståelseskravet. 

4.3.1.4 Field 

Deltagerne i aktiviteten er først og fremmest eleverne og de undervisere, der er på uddannelsen, 

men forskellige agenter fra domæner udenfor kan spille en rolle. F.eks. kan arbejdsgivere, 

lovgivere og andre samfundsrepræsentanter spille en rolle på erhvervsuddannelserne. Det skolske 

domæne er på erhvervsuddannelserne en institutionaliseret arena, hvor elevernes tilknytning til 

arbejdsmarkedet er en del af uddannelsen, og der er mange og tydelige referencer hertil. 

Domænet er derfor skolsk, men der er mange referencer til det specialiserede domæne. Teksterne 

hører til i det skolske domæne, hvor disse tekster kan ses som regulerende og styrende for, 

hvordan eleverne skal agere indenfor domænet, og hvilke opgaver de skal påtage sig. Love og 

regler har altid denne funktion direkte, mens det er min påstand, at test og arbejdspapirer får 

denne funktion, fordi der er møde- og afleveringspligt for at bestå kurset.  

De opgaver, eleverne bliver stillet i disse test og arbejdspapirer, er derfor med til at regulere deres 

adfærd. De er nødt til at løse opgaverne på den anviste måde for at bestå. Før eleverne læser 

denne slags tekster forudsættes det, at de allerede ved noget om området og således forstår den 

regulerende og kontrollerende effekt, teksterne skal have. Denne form for kontrol er ikke 

usædvanlig indenfor et undervisningsdomæne og kan siges at være en karakteristisk del af dette. 

Man kan på den måde sige, at sådanne tekster regulerer elevernes færden og handlinger, idet de 

bestemmer, hvad eleverne skal lave igennem lektionerne. At eleverne skal arbejde alene, fordi 

arbejdspapiret også indeholder en form for kontrol af elevens arbejdsindsats, understreger dette.  



121 
 

Arbejdsspørgsmål og test udleveres til eleverne efter endt stofgennemgang og diskussion i 

klassen. Det er meningen, eleverne skal svare på de stillede spørgsmål på arbejdspapirerne ved at 

søge på nettet, i kompendiet eller andre udleverede materialer eller bøger, der er til stede i 

lokalet. I praksis benytter de fleste elever nettet på lånte bærbare computere, og i praksis kopierer 

eleverne det meste tekst direkte fra nettet. Dette er læreren vidende om og indforstået med. For 

ham er det centrale, at de stifter bekendtskab med indholdet, og ved at søge og kopiere fra nettet 

finder de i det mindste ud af, hvor de kan finde informationerne86. Læreren forlanger, at eleverne 

arbejder selvstændigt, da besvarelsen af disse arbejdsspørgsmål indgår som en del af 

beståelsesmålingen. Besvarelsen afleveres til læreren for godkendelse. Hvert arbejdsark 

indeholder 10 spørgsmål, der knytter sig til modulets stof. Testen fungerer på næsten samme 

måde og ligger i direkte forlængelse af arbejdspapiret, og eleverne arbejdede da også med de to 

umiddelbart efter hinanden. 

I det følgende vil jeg gengive nogle af de forhold, der gør sig gældende mht. leksikogrammatikken i 

de opgave- og tekstark, der er lavet af læreren selv, da disse, efter min mening, har en særlig 

betydning, fordi de skal kontrollere elevernes indlærte viden87.  

Arbejdsspørgsmål: Leksis består af en del specialiserede begreber, der refererer til det behandlede 

indhold: ”Arbejdspladsvurdering, APV, arbejdspladsbrugsanvisning, APB, 

Leverandørbrugsanvisningen”. Dertil kommer brugen af pronominer, fordi spørgsmålene er gjort 

personlige ved direkte henvendelse: ”Når du arbejder med farlige stoffer…”(min understregning). 

Jeg har kategoriseret begreber som ’arbejdsopgave 1’ som skolske i denne kontekst, da det er 

dette tekstkonstituerende træk, der netop kendetegner tekstens tilknytning til det skolske 

domæne. Der vil ikke være mange andre steder, hvor man vil finde en tilsvarende 

kommunikationsform, hvor en (vidende) person (læreren) stiller spørgsmål, som personen 

allerede kender svaret på, med det formål alene at kontrollere læserne/brugerne af teksten. Der 

er derfor en del begreber knyttet til det skolske domæne i denne tekst. 

Test: også denne tekst indeholder mange specialiserede begreber samt begreber, jeg har 

kategoriseret som skolske: ”test”, ”spørgsmål 1”, ”lektion 3”. Dertil kommer en mere udpræget 

brug af pronominet ’du’, idet den direkte læserhenvendelse er brugt til at skabe en vis nærhed 

mellem lærer og elev. 

 Specialiserede tekster 4.3.2

Denne betegnelse benytter jeg om tekster, der er hentet fra det specialiserede domæne, i dette 

tilfælde især tømrerfaget. Disse er tekster, der benyttes i sammenhænge indenfor et specialiseret 
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 Dette er udtalt af læreren under en samtale, der desværre ikke er optaget. 

87
 Analyse af de andre tekster i denne makrogenre kan ses i bilag 43. 
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domæne, og som knytter sig til aktiviteter herfra. De er i denne sammenhæng så at sige trukket 

ind i en undervisningssituation, hvor de fremstår løsrevet fra det domæne, de er producerede til 

og for, og som de forventes brugt indenfor.  

Generelt kan man sige om tekster fra dette domæne, at de fungerer på en speciel måde, når de 

bliver brugt som tekster i et skolsk domæne. Feltet er et, eleverne skal lære at kende, og dette 

begrunder, at teksterne bruges i undervisningen, men de interpersonelle forhold, altså 

kommunikationens tenor, bliver vanskelig, idet teksterne i mange tilfælde henvender sig til læsere, 

der står med et akut eller konkret problem, der skal løses, eller som i hvert fald arbejder indenfor 

områder, hvor den slags problemer kan opstå og kræver en løsning, eller hvor man kan bruge de 

informationer, teksterne indeholder. Eleverne i skolen har jo ikke nogle konkrete problemer, der 

skal løses vha. de ting, måder eller skemaer, de specialiserede tekster omtaler eller stiller til 

rådighed. Disse tenorforhold gør teksterne krævende at læse og gør samtidig adgangen til 

kommunikationsfeltet vanskeligere, idet de mange specialiserede begreber både skal forstås og 

samtidig kræver en tænkt involvering for at kunne forstås.  

Field og tenors tætte sammenkobling bliver i særdeleshed tydelig, når denne slags tekster trækkes 

ind i det skolske domæne. Man kan tale om en slags domænesammenblanding, eller om, at man 

skal have kendskab til det specialiserede domæne, for at kunne agere fuldt ud i det skolske 

domæne, som det tager sig ud på erhvervsuddannelserne. Dette viser netop den særlige situation, 

erhvervsuddannelserne er i, at de forudsætter en vekselvirkning mellem teori og praksis. Kravet 

afspejlet sig i brugen af tekster og er med til at komplicere literacyforhold for eleverne, i 

særdeleshed elever, der ikke kender til det specialiserede domæne, f.eks. fordi de ikke har en 

praktikplads88 eller på anden måde er i kontakt med det specialiserede domæne. Læreren 

understreger desuden selv, at det for ham er vigtigt, at eleverne får et kendskab til disse 

specialiserede tekster, som jeg kalder dem, fordi de ikke kun uddanner sig til et bestemt fag, men 

også er samfundsborgere. Han mener, det er vigtigt, at de derfor ser tekster, der ikke kun er 

lærebogstekster, det jeg ville kalde skolerelaterede tekster, men også ser tekster, der 

repræsenterer samfundets interesse i, at eleverne (som medarbejdere) undgår arbejdsskader. Han 

kalder dem tekster fra ’det virkelige liv’ (interview med lærer). 

Et andet forhold, der kendetegner disse tekster, er det, Dias m.fl. nævner omkring skriftlighed på 

arbejdspladser, nemlig at teksterne indgår som dele af en anden og større helhed, når de fungerer 

i det specialiserede domæne. Her er der ikke fokus på teksten som tekst, men på tekstens funktion 

(Dias et al., 1999: 3). Altså, når en medarbejder på en arbejdsplads står med et APV-skema og skal 
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 Kan man erhverve sig den samme forståelse af det specialiserede domæne i skolepraktikken? Og i så fald, kan det så give en 

støtte til elevernes skriftsprogsudvikling? En undersøgelse af, om et skolepraktikophold kan udvirke dette, ville være relevant i 

forlængelse af disse spørgsmål. 
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udfylde det, er fokus ikke på om eller hvilken læring, der finder sted i forbindelse med at udfylde 

det, men på det resultat, udfyldelsen af skemaet afføder. 

Teksternes situationskontekster kan til en vis grad generaliseres, men selvfølgelig er deres 

situationskontekster ikke nødvendigvis helt de samme. I det følgende vil jeg gøre rede for de 

situationskontekstuelle, generiske og leksikogrammatiske fællestræk, teksterne i denne 

makrogenre har, og i øvrigt henvise til noter til analyser og resultater af enkeltanalyser af hver 

tekst i f.eks. bilag 1, 29, 40 og 43. 

4.3.2.1 Multimodale forhold 

Ud over plakaten, jeg tidligere har vist, har jeg også analyseret andre, specialiserede tekster. Disse 

kan, mht. multimodalitet, groft sagt deles i to grupper. Den ene gruppe udgør tekster med 

illustrationer, den anden udgøres af skemaer.  

Teksterne med illustrationer udgøres bl.a. af ovennævnte plakat men også af teksten i bilag 5: 

”Faktablad om APV”. Denne tekst har en række illustrationer, og jeg vil her diskutere forholdet 

mellem de forskellige modaliteter. 

Teksten indeholder tekst i form af overskrifter, løbende tekst, tekst i punktform, tekst i skemaform 

og tekst i en model. Der er altså et kompliceret samspil mellem forskellige tekstblokke, der 

yderligere kompliceres af illustrationer i form af tegninger af mænd, der håndterer forskellige 

hjælpemidler og konkrete varer fra tømrerfaget samt en model over et forløb og Bar-bas logo. 

Da jeg senere fokuserer på tekstens lingvistiske træk, vil jeg her især fokusere på forholdet mellem 

tekst, model og illustrationer, især saliensforholdet. 

Logoet fra Faktaarkets afsender, Bar-ba, er placeret i Givet og Ideal-position, hvilket indikerer, at 

afsender forventer, læseren kender Bar-ba i forvejen, men her positionerer Bar-ba sig altså som 

Ideal, altså som dem, der står for det ideelle i forhold til at lave arbejdspladsvurderinger.  I 

modsætning til plakaten, hvor Bar-ba kunne tolkes til at være garanten for, at det Ideale blev 

udført i virkeligheden, står Bar-ba her for det, der opstilles som det ideale. Dette kan måske 

forklares med, at der ikke findes nogle faste rammer for at udføre en APV, og at Bar-bas forslag 

derfor er et blandt mange, og at de herved positionerer sig som dem, der kan tilbyde den optimale 

måde at gøre det på.   

Høj saliens har på side et visualiseringen af forløbet i en APV, idet den er placeret i midten på en 

vertikal akse, og samtidig tiltrækker sig opmærksomhed pga. farvevalget, hvor de blå piles 

illustrering af et fremadskridende og cirkulært tidsforløb understreges af tekst i Centrum af cirklen 

i komplementærfarven gul89. Modellens brug af tekst og figurer i komplementære farver 

tiltrækker sig stor opmærksomhed. Modellens logikosemantiske relation til den ovenforstående 

tekst er ekspanderende i form af en elaborerende gentagelse.  

                                                      
89

 Set som Centrum af selve modellen som én blok. 
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I modsætning hertil ses illustrationen af en person i blåt arbejdstøj, der håndterer en gipsplade 

med et hjælpemiddel. Denne illustration fungerer logikosemantisk som en ekspanderende, men 

uddybende, blok, idet den viser den generelle teksts indhold som noget helt konkret. Eksemplet er 

ikke nævnt i teksten. Alle tre illustrationer med personer i arbejdstøj i teksten fungerer faktisk 

logikosemantisk som ekspanderende, uddybende blokke i forhold til tekstblokkene. De er placeret 

i midten på en vertikal akse, og selvom de for så vidt er placeret marginalt i forhold til Centrering, 

betyder dette ikke, at noget andet er i Centrum, da der ikke er et Centrum i forhold til Centrering. 

Personerne er iført arbejdstøj i form af hhv. blåt arbejdstøj med hvide (knop-?)handsker og rød 

hjelm (gipstransport), bukser med knæbeskyttere (gulvlægning) og kedeldragt med handsker 

(dørmontage).  

Personernes påklædning betyder, at læserne, der er tømrere, let kan identificere sig med 

personerne i teksten og dermed forstå, at teksten henvender sig til dem. Som jeg senere vil vise, er 

nogle af teksternes modtagerforhold svære at forstå, idet denne tekst faktisk er henvendt til 

ledere på arbejdspladsen. Illustrationerne er med til at sløre dette forhold, lige som også teksten 

er. Personerne, der udfører forskelligt tømrerarbejde har ganske høj saliens, dels fordi de er 

farvelagte i forhold til den sort/hvide tekst, dels fordi der er en slags bevægelse i dem, da de alle 

tre udfører noget arbejde. To af dem er i øvrigt tilføjet den samme iøjnefaldende, gule farve som 

er brugt bag nogle tekstblokke. 

Side to består af et skema uden linjer, som brugeren af faktaarket kan tage notater på. Her er en 

række tekstblokke placeret i Givet samt en overskrift markeret med gult. Pga. markeringen med 

gul farve, er det her overskriften, der har størst saliens. 

Set i en erhvervsskolesammenhæng må eleverne i høj grad identificere sig med erhvervets 

udøvere, tømreren, for at forstå tekstens budskab. 

APV-skemaet, eleverne på tømreruddannelsen fik, har en traditionel skematisk opbygning med en 

række søjler og rækker, hver indeholdende tekst (Bilag 7). Rækker med overskrifter skiller sig ud i 

dette APV-skema, idet rækken er fuldfarvet i en skarp, orange farve. Dette giver disse rækker 

særlig høj saliens og det er derved dem, der tiltrækker sig læserens opmærksomhed i første 

omgang. Hovedoverskriften øverst på skemaet er yderligere fremhævet ved brug af hvid skrift på 

den orange baggrund. På den måde fungerer farvebrugen som støtte for tekstens opdeling i 

hovedemner. 

4.3.2.2 Mode 

Teksternes mode-forhold kan ikke generaliseres, idet nogle af teksterne direkte akkompagnerer 

sociale processer, mens andre er af mere informativ karakter. Nogle tekster, f.eks. dele af teksten 

fra Faktablad fra tømreruddannelsen (Bilag 5), har informativ karakter, dvs., der lægges især op til 

refleksion og introduceres bestemte, lovgivningsbelagte forhold, mens f.eks. et APV-skema (Bilag 
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7) direkte lægger op til bestemte handlinger, nemlig at udfylde skemaet. Brugt i et skolsk domæne 

skifter teksterne karakter, idet de nu optræder som undervisningstekster. De har derfor ikke 

længere nogen handlingsanvisende karakter, men skal ses som eksempler på tekster, man kan 

møde ’i det virkelige liv’, og lægger dermed især op til, at eleverne skal reflektere over, hvad der 

skal og kan gøres, lægges mærke til eller reflekteres over på en byggeplads. Alle de indsamlede 

tekster er i skriftligt mode og monologiske, om end nogle illuderer en form for dialog, f.eks. 

Faktablad om APV fra tømreruddannelsen (Bilag 5), hvor der i teksten stilles spørgsmål til læseren, 

som teksten selv besvarer. Den fremstår kunstigt dialogisk, i og med den spørger både sig selv og 

læseren på én gang med brugen af ordet vi. I en undervisningssituation kan man sige, at en sådan 

monologisk tekst skifter karakter, idet læreren kan træde ind og indgå i dialog med eleverne om 

tekstens indhold, besvare spørgsmål osv. Monologiske tekster kan derfor fungere dialogisk i 

undervisningssituationen. 

4.3.2.3 Tenor 

Generelt kan man sige, at det, for tekster fra det specialiserede domæne, er uklart, hvem der er 

teksternes modtagere, når teksterne benyttes i en skolesammenhæng. Tekstens oprindelige 

modtager, håndværkeren på arbejdspladsen eller byggepladsen, er jo ikke den samme som eleven 

i en undervisningssituation. Eleverne skal altså så at sige positionere sig som håndværkere, altså 

som teksternes egentlige målgruppe, når de læser teksterne, og på den måde opleve, at teksten 

henvender sig til dem, som om de allerede var håndværkere eller tømrere på en byggeplads. Et 

eksempel kunne være teksten Faktablad om APV fra tømreruddannelsen (se bilag 5), som er et 

såkaldt faktablad udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (Bar-ba  

Det kan benyttes på arbejdspladser i forbindelse med, at ledelse og medarbejdere skal lave en 

arbejdspladsvurdering (APV). Når teksten fungerer i det specialiserede domæne, henvender den 

sig til arbejdsgivere og håndværksmestre, idet teksten er formuleret, som om den primært 

henvender sig til ejere af/ledere i byggevirksomheder, men der er alligevel formuleringer, der ser 

ud som om, de henvender sig til medarbejderne/håndværkerne på byggepladsen. Illustrationerne 

medvirker til dette. Som helhed er tekstens brug af pronominer og processer i bydeform med til at 

positionere læserne, som altså også er håndværkere uden ledelsesansvar, som nogle, der er 

ansvarlige for de arbejdsmiljømæssige forhold, der er på arbejdspladsen, selvom dette juridisk set 

er ledelsens ansvar. Dette fremgår også direkte i fjerde afsnit: ”Alle virksomheder har pligt til at 

lave en APV. Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet APV”, ligesom det s. 2 fremgår, at man skal 

”Gennemgå arbejdspladsen og de forskellige arbejdsopgaver sammen med de ansatte” (min 

understregning). Alligevel er teksten altså også henvendt til håndværkeren selv, idet brug af især 

materielle processer understreger, at læseren, der betegnes ved inkluderende pronominer som I, 

vi og jeres, skal handle på de omtalte forhold (der blot og bart eksisterer, udtrykt ved brug af 
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relationelle processer), og i og med illustrationer med høj saliens skaber identifikation mellem den 

arbejdende håndværker som læser og tekstens arbejdende håndværkere.  

Desuden er det en måde at fremme involvering på: vi er i samme båd og gør det her sammen. 

Ansvaret er dog ledelsens, og de ansatte håndværkere er kun ’med på råd’. Som henvendelse til 

arbejdsgivere er teksten autoritær, og magtforholdet mellem afsender og modtager er skævt, idet 

afsender med lovgivningen i ryggen kan pålægge modtager at agere på visse, bestemte måder, når 

bestemte situationer opstår. Der henvises da også eksplicit til regler og bestemmelser på området 

nederst i teksten. Samtidig er Bar-ba ikke i direkte kontakt med læserne af teksten. Bliver teksten 

relokaliseret ind i et skolsk domæne, bliver målgruppen utydelig, og teksten kræver i så fald høje 

literacykompetencer, der bl.a. indebærer, at eleverne kan forestille sig forskellige 

domænespecifikke forhold. De opgaver, der pålægges en arbejdsgiver, er ikke opgaver, 

medarbejdere skal tage på sig, slet ikke når læserne bliver til elever på erhvervsuddannelserne, 

der ikke er den tænkte målgruppe. Alligevel forventes det, at teksten på en eller anden måde 

læses med en vis involvering, fordi læreren ønsker, at eleverne skal kende og kunne bruge de 

informationer, teksten indeholder.  

Når teksten indgår i en undervisningskontekst, placeres eleverne altså også som ansvarlige 

håndværkere på en byggeplads, og en tekst som denne vil være vanskeligere tilgængelig for 

elever, der ikke har noget som helst kendskab til domænet på forhånd, eller som identificerer sig 

mere som elever end som håndværkere. Dette er et generelt forhold, der gælder for alle de 

tekster, jeg har kategoriseret som specialiserede, at den autoritet, hvis stemme taler i teksten, ikke 

kan fungere som nogen egentlig magtinstans i forhold til eleverne. De skal vælge at positionere sig 

som deltagere i det specialiserede domæne. Tekstens informative formål er bragt ind i 

undervisningssituationen af læreren, der har netop denne mulighed og kan pålægge eleverne at 

sætte sig ind i det. Elevernes involvering kan derfor være meget lav, uden at det har konsekvenser. 

Da flere af de specialiserede tekster er handlingsanvisende og med lovkrav som magtfaktor, 

benyttes modalitet til at gengive forpligtelse i form af modulation som 3. persons hæftelse: ”skal 

sikre”, ”skal meddele”, ”skal bruge”, ”må ikke bruges”. Andre steder ses mindre grad af 

forpligtelse i form af ”kan være”, ”kan fastgøres” (eksempel fra bilag 9). 

4.3.2.4 Field 

Generelt har teksterne i denne makrogenre en tilknytning til det specialiserede domæne. De 

introducerer fagets områder og en række fagbegreber, der er relevante for sikkerhed på 

arbejdspladsen indenfor tømrerfaget. De fleste teksters tilknytning til domænet understreges af 

illustrationer og eksempler, der er hentet fra dette domæne. 

Det er altså tekster fra et specialiseret domæne, der fungerer indenfor dette, og som refererer til 

ting og forhold, der har med et sådant at gøre. Målet med teksterne er at sikre, at medarbejdere 
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på arbejdspladserne undgår at komme til skade, og deres formål er derfor at anvise, hvordan 

medarbejdere eller ledelse håndterer forskellige problemstillinger eller især konkrete materialer, 

hjælpemidler eller værnemidler og identificerer disse. Der er altså tale om tekster, der har en høj 

grad af specialisering, men som samtidig også primært beskriver, klassificerer, identificerer, 

informerer om og anviser anvendelsen af en række konkrete ting fra et specialiseret domæne. 

Gennemsnitligt er over 60 % af begreberne specialiserede, men de fleste af begreberne er netop 

konkrete begreber. Det er begreber som (eksempler fra alle specialiserede tekster): ”Seletøjet, 

Linen, D-ringe, skridtrem, stigearbejde, trækgener, sikkerhedsgruppen, beton- og træstøv, epoxy, 

faldsikringsudstyr, arbejdskurve, adgangsveje, faktablad, branchearbejdmiljørådet, gipsplader, 

teleskoplæsser, arbejdsplatforme, tagunderlaget, afsugning, sugekopsystem, vindueselementer, 

stilladset, partikler, åndedrætsværn, høreværn, ankelpuder”. Der er også brugt abstrakte begreber 

i teksterne såsom f.eks. (Eksempel fra bilag 5):” arbejdsmiljø, arbejdsproces” eller ”apv-metode, 

oplæring, forebyggelsesmetoderne”, men de udgør kun en mindre del af de specialiserede 

begreber.  

Sproget er i flere tilfælde ret formelt og fagspecifikt, f.eks. ved brug af en række nominaliseringer 

(Maagerø & Tønnessen, 2006: 69): ”anskaffelse, vedligeholdelse, renholdelse, påbegyndelse” og 

brug af passiv. Andre steder er der valgt almindelige deklarativer såsom ”Linen skal fastgøres”… i 

stedet for ’Fastgørelsen af linen’. Det formelle sprog er ikke gennemført, enkelte steder ses 

sætninger, der ikke fungerer: ”Sænkning eller løfte personer” eller ”Anvendes f.eks. ved 

stigearbejde eller hvor langt man kan bevæge sig til en tagkant” (alle eksempler fra bilag 9). 

Abstrakte begreber er der derimod flere af blandt de begreber, jeg har kategoriseret som 

hverdagsagtige begreber som (Bilag 5): ”problemer, ansvar, krav, fokus”. Disse er derfor begreber, 

man kan forvente, eleverne kender fra deres hverdagsliv, så selvom de er abstrakte, er de ikke 

nødvendigvis sværere at forstå end de mange, konkrete, specialiserede begreber, teksterne 

indeholder. Til gengæld kan konkrete begreber læres ved, at man rent faktisk kan tage dem i 

hånden, se billeder af dem eller tale om dem, således at man kan opnå erfaring med deres brug 

eller i hvert fald få kendskab til dem. 

Overordnet set er der tale om tekster, der dels identificerer og definerer disse konkrete ting, dels 

opfordrer til at benytte dem på en eller anden (rigtig) måde. Dette stemmer fint overens med 

procesbrugen, hvor man kan se, at der især er brugt materielle processer i de specialiserede 

tekster. Dette viser, at teksterne handler om at agere og gøre noget. Det er tekster, der 

omhandler, hvordan man laver en arbejdspladsvurdering, eksempler på skemaer til at udfylde og 

en tekst, der er navngivet ”handlingsplan”, som direkte angiver, at den handler om, hvad der skal 

eller kan gøres. Der anvises både handlinger, der skal eller bør udføres, og handlinger, der ikke kan 

undgås, og som derfor medfører andre, forpligtende handlinger (Bilag 5): ”Gennemgå 

arbejdspladsen, … Lav en plan for, hvordan I vil løse de problemer, I har fundet…”eller (Bilag 23): 
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”Du skal anvende personlige værnemidler, når det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen helt 

sikkert, ændre arbejdsprocessen, udskifte det farlige eller fjerne faren, hvor den kan opstå” (mine 

understregninger). Ydermere ses interpersonel opfordring ved brug af imperativer : ”gennemgå, 

lav”. 

Det handlingsanvisende er somme tider henvendt meget direkte til læseren ved brugen af 

pronominer i form af afsender/læserhenvendelser: ”Har du svaret A eller B – så angiv 

arbejdsmiljøproblem” (Bilag 7). Brugen af pronominer fungerer nogle gange involverende og 

etablerer en form for samhørighed mellem afsender og modtager: ”Hvordan fjerner vi årsagerne 

og løser problemerne? Har vi gjort, som vi aftalte? Og virker det?” (Bilag 5). 

Mange tekster indeholder desuden definition, klassifikation eller identifikation af disse ting og 

sager, hvilket afspejler sig i leksikogrammatiske valg såsom brug af relationelle/eksistentielle 

processer (eksempler fra alle specialiserede tekster): ”tilbudsgivning er…, De vigtigste ved snedker- 

og tømrerarbejde er…, APV er jeres vigtigste værktøj... Faldsikring er en nødløsning…, Seletøjet 

kan være et bælte med D-ringe... ”. 

 Lærerproducerede undervisningstekster  4.3.3

Dette er tekster, læreren selv har skrevet eller klippet sammen på den måde, at han har kopieret 

fra andet materiale, eller, som han selv udtrykte det: ”stjålet med arme og ben” fra tekster 

relateret til det specialiserede domæne. Uanset om læreren selv har skrevet, eller han har hentet 

tekstdele fra andre, specialiserede tekster, er teksterne især præget af det specialiserede 

domænes vokabular, og de to typer adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. Jeg har derfor valgt 

ikke at skelne mellem lærerens helt egne produktioner og de tekster, han har lavet ved at 

sammenklippe diverse materiale fundet på nettet og andre steder, og de to kategorier er derfor 

slået sammen. De har også alle samme retoriske funktioner, idet de først og fremmest indeholder 

viden og informationer, eleverne forventes at tilegne sig mhp. at kunne agere på deres fremtidige 

arbejdspladser. Lærerens sigte med undervisningen er jo både, at eleverne kan opfylde fagets 

krav, og at de kan begå sig sikkerhedsmæssigt på en arbejdsplads. Dette sidste ligger underviseren 

meget på sinde (fra lærerinterview).  

Man kan indvende, at tekster i denne genre også relaterer sig til det skolske domæne. Det gør de 

også, men deres karakteristika er alligevel af en anden art. De ligner, sprogmæssigt, i høj grad 

informerende tekster, som man finder både i og udenfor skolen, og jeg mener derfor, de tilhører 

en anden genre end teksterne fra det skolske domæne. Teksterne fungerer i og er lavet til 

undervisningen, men kunne principielt fungere som informerende/instruerende tekster i andre 

sammenhæng også. Deres formål adskiller sig derved fra dem, jeg kalder skoleregulerende tekster, 

i og med disse undervisningsteksters formål ikke er at regulere og kontrollere elevernes adfærd i 
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skolen, men snarere at informere, forklare og instruere eleverne i og om forskellige forhold 

relateret til faget og emnet arbejdsmiljø.  

Især to tekster er meget lange, og jeg vil derfor især hente eksempler fra disse to, når jeg beskriver 

denne makrogenre, nemlig afsnittene fra kompendiet om ”Arbejdsulykker og APV” og ”Personlige 

værnemidler” (se bilag 6, s. 12-21 og 27-31). Disses situationskontekstuelle og leksikogrammatiske 

forhold ligner hinanden. Andre tekster vil dog også blive inddraget. 

For alle tekster i denne kategori gælder, at deres formål er at introducere eleverne for 

arbejdsmiljøområdets forskellige dele og begreber og for hvem, hvilke opgaver påhviler. 

4.3.3.1 Multimodale forhold 

Teksten om ulykker s. 12-20 er især præget af den løbende tekst. Men denne er afbrudt af blokke 

med indsatte fotos, modeller, rammer med fremhævet tekst, farvet tekst og nogle eksempler på 

faresymboler.  

Ifølge læreren selv er de indsatte fotos, af hvilke der er to i denne tekst, primært sat ind for at 

bryde monotonien. 

De to indsatte fotos har høj saliens, fordi de har så kraftige farver i forhold til tekstens sort/hvide. 

Især fotoet s. 17 udgør også, pga. sin størrelse og placering i Real-position, et virkningsfuldt 

element på siden. De visualiserer så at sige tekstens teoretiske indhold og konkretiserer det ved at 

knytte det til et bestemt domæne. Teksten omhandler generelle forhold, billederne omhandler 

særligt tømrerdomænet. Samlet er de to indsatte fotos altså med til at gøre en tekst, der er meget 

generel, til noget, tømrerlærlinge og –elever kan relatere til, og fotos fra ’det virkelige liv’ er med 

til at skabe identifikation mellem eleverne, der er læsere af teksten og det teoritunge stof (En 

længere analyse kan ses i bilag 43). 

Teksten er opdelt i afsnit vha. overskrifter i større skrift eller i fed. Læreren gør brug af farvet tekst 

for at fremhæve visse forhold omkring teksten. Den gule farve markerer, at eleverne kun behøver 

at orientere sig i teksten, mens den røde betyder, de skal lære teksten udenad. På denne måde 

understreges det tekstuelle budskab af farvebrug og dette er med til at øge tekstens saliens, og til 

at støtte læserens fokus på tekstens indhold netop her. Et enkelt tekststykke er fremhævet med 

dobbeltindramning, nemlig et påbud. Denne ramme er placeret midt i på den vertikale akse og 

påkalder sig opmærksomhed grundet indramningen. Overskriften oven over hele teksten er 

desuden markeret med rødt ’udenadslære’. På den måde har denne side høj saliens og påkalder 

sig høj grad af opmærksomhed.  

Endelig er der indsat to modeller i teksten, der begge visualiserer arbejdet med at lave en APV. 

Den ene er den samme som modellen i teksten i bilag 5, den anden er mere teksttung udgave af 

det samme indhold. De er begge knyttet til teksten, idet der eksplicit henvises til dem: 
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”Nedenunder ser du to figurer…” (bilag 6, s. 15). Især den første model har lidt højere saliens end 

teksten, især pga. farvebrugen, mens den anden, der også primært består af tekst, ikke har samme 

høje saliens. 

Afsnittet sluttes af med en oversigt over faresymboler, og også disse ikoniske symboler er der 

henvist til i selve teksten: ”…som vist på tegningen på næste side”. I dette tilfælde er det dog 

snarere teksten, der fungerer logikosemantisk som en elaborerende, styrkende blok i forhold til 

symbolerne, der for nogles vedkommende nok er bekendt. Teksten forklarer simpelthen 

symbolernes generelle betydning. Symbolerne er alle orange, hvilket er standard. De har ret høj 

salien, også fordi de er placeret i Ideal-Centrum af siden med helt tom Margin- og Realposition. 

Det andet afsnit, s. 27-31 har et enkelt indsat foto, der logikosemantisk fungerer ekspanderende 

og uddybende, og på samme måde som de tidligere fotos, især er med til at gøre tekstens 

generelle karakter konkret og relateret til tømrerfaget. Collagen s. 30 viser forskellige fotos fra 

reklamer for arbejdstøj, og fylder det meste af siden. Idet kurset udelukkende havde mandlige 

elever, tiltrak billederne af de lidt letpåklædte kvinder sig nogen opmærksomhed. Ser man på 

collagen og tekstblokken med diverse links som én tekst, der handler om tøjproducenter, hvilket 

overskriften siger, kan man se, at linksene står i Ideal- og Givet-position. Hvor teksten indeholder 

den praktiske information, så er billederne en konkretisering af enkelte tøjgenstande, og 

logikosemantisk fungerer de to ting ekspanderende og elaborerende i forhold til hinanden. Igen 

kan billederne dog siges at have en uddybende funktion, idet de især henvender sig til unge. 

Billederne af de to unge kvinder er i forgrund, mens billederne af tøjet, der er beregnet til mænd, 

er sat i baggrund. Disse to bagerste billeder tiltrækker sig ikke så meget opmærksomhed grundet 

deres placering i baggrund, men især det bagerste billede er også ret mørkt. Som samlet collage er 

det især pigen i forgrund og Real-Nyt-placering, der med sine orange farver tiltrækker sig 

opmærksomhed, mens pigen i Ideal-Nyt-placering tiltrækker sig opmærksomhed, fordi hun står 

med halvnøgen overkrop og støtter sinde bryster på et værktøj. De to billeder af pigerne har 

derfor høj saliens, mens især det bagerste billede og teksten, der i øvrigt er blå, så læseren kan se, 

der er tale om links, har lavest saliens. Billederne er afgrænsede i forhold til hinanden med hvide 

rammer for to af billedernes vedkommende. De to billeder af pigerne afgrænses grundet deres 

lyse baggrundsfarve mod den mørke baggrund på de to andre billeder.  

Ser man på de enkelte billeder, ses det, at pigen på det nederste billede er placeret i 

Centrumposition og hun ser direkte ud på beskueren. Fokus rettes derved på hendes blik, der lyser 

blåt i modsætning til de klare, orange farver på vest og hjelm. Det er svært at afgøre, hvad det 

egentlig er, billedet reklamerer for. Også pigen på det øverste billede er placeret i 

Centrumposition, men ser ned i jorden. Her er fokus ikke på pigens blik, men på hendes bryster, 

der ikke blot støttes af en kæmpe tang, men også er det eneste med anden farve end hudens, på 

den øverste del af billedet. Bukserne, som er reklamens vare, er i baggrund, de er dækket af 
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tangen og i Real-position i forhold til pigens bryster, og det bliver tydeligt, at brysterne er billedets 

egentlige blikfang. De to andre billeder viser unge (lærlinge?) i noget af det tøj, der sikkert kan 

findes på de nævnte hjemmesider.  

 

 

Figur 14: Eksempel på illustration fra kompendiet (Bilag 6, s. 30) 

 

Jeg vil her yderligere fremhæve lærerens brug af to tabeller, s. 26-27, som visualiserer, hvor 

meget, man må løfte. Her vises først i tabel/tekstform, hvor meget den enkelte må løfte, dernæst 

vises i en farvelagt tabel, altså i grafisk form, med brug af røde, gule og grønne felter, hvad der er 

forsvarligt at løfte med byrden hhv. tæt ind til kroppen, i underarmsafstand og i ¾-armsafstand (se 

Figur 15). Denne figur fungerer logikosemantisk som en ekspanderende, elaborerende blok, der 

faktisk gentager det samme, som der står i tabellen, men på en mere overskuelig og tekstfattig 

måde. Her bliver det med farver (rød som forbudt, grøn som tilladt) og tegninger (af de tre 

afstande) tydeliggjort, hvad der står i teksten. En sådan ekspansion støtter i høj grad læserens 

læsning af en ellers vanskeligt tilgængelig tekst med mange faglige begreber. Det er meningen, 

eleven skal kunne aflæse kombinationen af vægt og afstand i skemaet, hvilket kræver, at eleverne 

er trænede i at læse andet end fortløbende tekster. 

Denne figur blev af læreren anset for meget vigtig og blev ydermere gennemgået i lektionen. 
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Figur 15: Illustration fra kompendiet (Bilag 6, s.25) 

4.3.3.2 Mode 

Teksterne er skriftlige og monologiske i deres udgangspunkt. Sproget spiller en afgørende rolle for 

formidlingen af information, delvist suppleret af illustrationer, der udvider teksten, og teksten er i 

undervisningssammenhængen suppleret af undervisning, diskussioner og bearbejdning af det 

læste stof, dels mundtligt, dels skriftligt. Teksternes monologiske karakter opløses da, i og med de 

også fungerer dialogisk, de er genstand for undervisning og dermed for diskussion og samtale. De 

dele af teksterne, der gengiver lovgivning og bekendtgørelser, er konstituerende for sociale 

processer, idet de direkte angiver, hvem der skal gøre hvad. Qua den undervisningssituation, 

teksterne indgår i, er der mulighed for hurtig feedback, da eleverne kan spørge læreren, og 

områder/emner kan diskuteres. Brugt i denne situationskontekst er distancen derfor både stor 

(overordnet set) og lille. Tekstens status er på samme måde både bindende og forpligtende for 

den arbejdende håndværker, hvilket forbliver uklart, når det ikke eksplicit fremgår, hvem den 

egentlige afsender er, og samtidig blot er påpegende for eleverne i en undervisningssituation. 

Teksterne er generelt skrevet i ret stor fond, og idet teksterne er produceret af læreren selv ved 

sammenskrivning og indkopiering af tekststykker fra forskellige tekster fundet på nettet, er 

teksternes generiske struktur ikke konsistent, hvilket i øvrigt er typisk for tekster, der ikke er 

konstruerede med henblik på at lære bestemte genrers generiske træk (Martin & Rose, 2008: 

218), men er hentet fra ægte kommunikation. Et eksempel er teksten ”Personlige værnemidler” 

(se bilag 6, s. 28-31), der derfor har flere forskellige genretræk. I teksten indgår elementer af 

forklaring og klassificering (af værnemidler), f.eks. i indledningen: ”Personlige værnemidler er 

udstyr (beklædning), som skal beskytte dig i dit arbejde mod en eller flere farer, der kan true dit 



133 
 

helbred”. Der er tale om konkrete ting og sager, der efterfølgende defineres ved hjælp af en 

relationel, identificerende proces. Herved får man defineret, hvad personlige værnemidler er, 

hvilket yderligere defineres i parentesen med endnu en (konventionaliseret) nominalisering: 

beklædning. Dette er med til at specificere, at der er tale om noget bestemt udstyr i denne tekst, 

nemlig beklædning (selvom teksten først til sidst faktisk specificerer, at der er tale om beklædning 

som værnemidler).  

Begreberne er mange i sætningen: ”værnemidler, udstyr, dit arbejde, en eller flere farer, dit 

helbred”. Der er tale om en relationel eksistentiel og to materielle processer, hvilket peger på, at 

den indledende sætning introducerer emnet ved hjælp af definitioner (den relationelle proces) og 

forklaringer på, hvad der skal gøres (materielle processer). Men hele teksten ligner alligevel ikke 

en report90, og dens hovedformål er da også at gøre rede for pligter og ansvar i forbindelse med 

anskaffelse og brug af værnemidler, hvorfor teksten primært består af elementer, der kan 

karakteriseres som en blanding af protokol og procedure, altså opremsning af påbud, og hvordan 

brugeren skal agere i bestemte situationer.  

Som procedure kan teksten især betegnes som en cooperative procedure, hvis formål yderligere 

er at identificere de forskellige aktører i proceduren, således at hver tilskrives de opgaver, der 

hører under de respektives ansvarsområder:  

Arbejdsgiveren skal sørge for, at: 

- brugeren er forsynet med de personlige værnemidler. Værnemidlerne anskaffes og betales af 

arbejdsgiveren, og de er arbejdsgiverens ejendom 

- værnemidlerne ikke er til unødigt gene for den, der skal anvende dem 

- værnemidlerne er tilpasset den, der skal anvende dem 

- værnemidlerne bliver brugt ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet 

- brugeren får instruktion i brugen af værnemidlerne og bliver oplyst om farerne ved ikke at anvende dem. 

Instruktionen skal som regel også omfatte tilpasning, vedligeholdelse og opbevaring 

- der er en brugsanvisning på dansk 

Brugeren: 

- har pligt til at anvende værnemidlerne straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele arbejdet 

- skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten 

- skal anmelde fejl og mangler til arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen. 

 

I dette tilfælde er agenterne hhv. arbejdsgiver og arbejdstager, og teksten beskriver hvem, der har 

ansvaret for at anskaffe, betale, benytte og vedligeholde værnemidlerne (alle eksempler bilag 6, s. 

28-31).  

 

                                                      
90

 Genrebetegnelser fra (Martin & Rose, 2008). 
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4.3.3.3 Tenor 

Da læreren har sammensat disse tekster ved hjælp af andre, mere autoritative tekster, er der så at 

sige to autoriteter til stede i teksterne på én gang. Den ene er de forskellige lovgivere eller 

aftaleparter, der har ret og magt til at angive, hvorledes arbejdsmiljøet skal håndteres, hvilke 

opgaver, der skal udføres osv., og som taler i de dele af teksten, læreren har hentet andre steder 

fra. Samtidig er læreren også en autoritet i skolen, og han har ret og pligt til at pålægge deltagerne 

i domænet forskellige former for ansvar, arbejdsopgaver og pligter. Det ligger ham meget på 

sinde, at eleverne forstår, at der er tale om vigtigt stof, hvorfor det i nogle tekster er understreget 

med rød markering, når der forventes udenadslære. Dette understreger desuden det magtforhold, 

der er mellem læreren (på vegne af samfundet) og eleverne. Læreren har mulighed for at pålægge 

eleverne at lære noget udenad, der hvor han vurderer, at det er nødvendigt. I flere tekster har 

læreren fravalgt at støtte sine tekster på den egentlige autoritet på området, fordi han har udeladt 

referencen til de tekster, han har klippet fra. I stedet kommer han selv til at fremstå som 

autoriteten, da teksten er sammensat, bliver gennemgået af og er rammesat af ham, bl.a. er den 

jo rammesat som tekst, der skal læses og læres udenad.  

Et eksempel er teksten ”Personlige værnemidler” nævnt ovenfor (bilag 6, s. 28-31), der benævner 

og tilskriver opgaver til forskellige aktører på byggepladsen. Den slags tekst skal læses, som om 

læseren allerede deltager i dette specialiserede domæne, idet den først bliver relevant, når 

læseren så at sige tilhører en af de kategorier, teksten klassificerer og definerer (”Arbejdsgiver, 

Arbejdsledere, Ansatte”). Tilhører man en af disse kategorier, er teksten til gengæld bindende og 

handlingsanvisende, i fald læseren er bevidst om, at teksten faktisk fremstiller 

lovgivning/bekendtgørelser på området.  

For at læse teksten som en bindende og handlingsanvisende tekst er læseren nødt til at se sig selv 

som deltager i det specialiserede domæne, f.eks. se sig som håndværker, der har fået udleveret 

personlige værnemidler, fordi det er påkrævet, og derfor er forpligtet til at bruge dem. De indsatte 

fotos af arbejdende tømrere understreger muligheden for identifikation. Andre steder fordrer 

teksten, at læseren reflekterer over de stillede spørgsmål, men i relation til en tænkt eller konkret 

situation. F.eks. afsnittet om nærved-ulykker i kompendium, der stiller refleksionsspørgsmål til en 

situation, der kunne have ført til en ulykke, men ikke gjorde det. Som læser må man reflektere 

over situationen for at involvere sig i tekstens indhold:  

Hvad skete der?  

Hvorfor kom ingen til skade?  

Hvad ville konsekvenserne af en mere omfattende ulykke have været?  

Er en lignende nærved-ulykke sket før?  
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Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt?  

Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger?  

Fejl i vedligeholdelse eller service?  

Fejl i instruktioner? 

 

Desuden ses brug af finite modale operatorer, f.eks. i form af hæftelse, 3. personsforpligtelse 

(Bilag 6): ”Arbejdsgiveren skal sørge for, skal medvirke til at udstyret virker efter hensigten…, …skal 

anmelde fejl og mangler til arbejdsgiveren”. Brugen af denne ressource viser, at der er tale om 

påbud, og ordet ’kan’ er brugt på samme måde som påbud/forpligtelse og er sammenligneligt med 

ordet ’bør’: ”Værnemidlet er normalt personligt, og kan først anvendes af andre, når det er blevet 

forsvarligt rengjort”. Teksten understreger derfor ved sin brug af disse finite modaloperatorer sin 

grad af påbud realiseret som hæftelse. Hæftelsen er kun i enkelte tilfælde gradueret eller 

moduleret, f.eks. ses ”…instruktionen skal som regel omfatte…”, hvor der er brugt graduering. 

4.3.3.4 Field 

Teksternes domæne er det specialiserede, men samtidig spiller det skolske også en vis rolle, da 

teksterne jo skal læses i en skole-/undervisningssammenhæng. Da teksten omhandler forhold, der 

kan være farlige eller livstruende, er området belagt med lovgivning og bekendtgørelser. Dette 

fremgår imidlertid ikke eksplicit af flere af teksterne, som nævnt ovenfor, da de ikke refererer 

direkte til lovgivning eller bekendtgørelser, men en google-søgning på f.eks. tekst 6a viser, at f.eks. 

den tekstdel, der handler om ansvar og pligter, er en let forenkling af bekendtgørelser på området 

(Civilstyrelsen, 2012). Feltet er altså specialiseret og reguleret ikke blot af forventninger, men også 

af lovgivning, hvilket samtidig gør det institutionaliseret. En fuld forståelse af teksten kræver, at 

man er bekendt med det specialiserede område, teksten skal relateres til, i dette tilfælde især 

byggefaget. Nogle af teksterne er ret generelle og refererer ikke direkte til byggefaget, men 

eleverne skal kunne omsætte den generelle information til de konkrete situationer, der er 

gældende indenfor deres område. Dette er en svær opgave, som læreren hjælper dem med ved 

dels, i teksten, at bruge illustrationer med høj saliens fra faget, dels i sin undervisning at referere 

til konkrete hændelser, der i mange tilfælde relaterer sig til netop byggefaget. Men også eleverne 

bliver opfordret til at fortælle om deres konkrete erfaringer med arbejdsmiljø og overholdelse 

(eller manglende overholdelse) af gældende regler.  

Teksterne benytter en række specialiserede begreber, og ligesom for de specialiserede tekster 

gælder det, at de især er konkrete: f.eks. grupper på arbejdsmarkedet som ”ansatte”, 

”arbejdsgivere” eller ”arbejdsledere”, men også ”sikkerhedsgruppen (SIG)”, ”medarbejdere” og 

”virksomheden”, der hver især sættes i forbindelse med forskelligt ansvar eller konkrete ting og 

sager som: ”arbejdstøj, knæbeskyttere, termotøj, kemikalier, arbejdsgiver, brugeren, 

handlingsplan, stoffer, materialer, kemikalier”, nogle af dem udvidet med beskrivere eller 
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tilføjelser som ”særligt farlige kemikalier, farlige stoffer, effektiv ventilation, nødvendig oplæring, 

dårlige stilladser, farlige udgravninger, klare, velkendte regler” (alle mine understregninger) eller 

det meget lange nominale ”Sundhedsfarlige, eksplosionsfarlige, brandfarlige eller miljøfarlige 

stoffer” (Alle eksempler fra kompendium). Dette viser tekster, der benytter mange konkrete og 

præcist beskrevne begreber fra et specialiseret domæne. 

Også abstrakte begreber findes, dog ikke mange: ”arbejdsmiljø, nedstyrtningsfare, oplæring”. 

Dertil kommer, at der er brugt en del nominaliseringer i forbindelse med opremsning af forhold, 

der skal gøres. Brugen af nominaliseringer er et grammatisk valg, der tillader de processer, der 

ligger bag, at fungere som begreber, og på den måde kan de fremstilles i en liste eller i punktform 

(min markering): 

Alle arbejdspladsvurderinger skal indeholde disse fem punkter:  

I. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold  

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer  

3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens 

arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet  

4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens Arbejdsmiljøproblemer  

5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

  

Der ses direkte læserhenvendelse, f.eks. i kompendiet ”Arbejdsmiljø på Grundforløb”, hvor 

personlige værnemidler defineres, og der kort gøres rede for ansvarsforhold. Dette bevirker, at 

læseren oplever at blive talt direkte til. Det er faktisk det eneste sted i denne tekst, hvor brugen af 

personlige pronominer finder sted, og det har den funktion, at læseren bliver meget direkte 

involveret i tekstens indhold:  

Personlige værnemidler er udstyr (beklædning), som skal beskytte dig i dit arbejde mod en eller flere farer, 

der kan true dit helbred. Hvis dit arbejde ikke kan planlægges og tilrettelægges og udføres, uden at dit 

helbred trues, skal din arbejdsgiver udstyre dig med de fornødne værnemidler (se bilag 6). 

 

En tekst, der skiller sig lidt ud, er teksten om ergonomi og tunge løft (bilag 6). Her er der brugt 

færre begreber hentet fra det specialiserede domæne, som ergonomi ellers kan siges at være. Det 

skyldes formentlig, at der er et afsnit i den indledende del af teksten, der refererer til 

hverdagsoplevelser med smerter og besvær i bevægeapparatet, og som derfor benytter en række 

begreber fra et hverdagsdomæne. Teksten refererer derfor primært til konkrete ting fra 

hverdagsdomænet: ”ryg, lænd, nakke, skuldre”, og disse og andre kropsdele går igen ned gennem 

teksten: ”knæ, muskler, sener”. Dertil kommer en række andre konkrete begreber, der kan læres 

gennem erfaring, men som jeg også mener, er hentet fra et hverdagsdomæne, som ”smerter, 

ømhed og lidelser”. Idet disse lidelser bliver benævnt, bliver teksten mere specialiseret, og 

lidelsernes medicinske navne benyttes, med en enkelt undtagelse: ”iskias, diskusprolaps og 
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slidgigt”, men også ”hekseskud”. De fleste deltagere har ikke nogen bestemmere, beskrivere eller 

numeralier knyttet til sig, men disse findes dog: fra det specialiserede domæne f.eks. ”tunge løft, 

gentaget arbejde, danske arbejdspladser, svær slidgigt” eller fra hverdagsområdet: ”arvelige 

tendenser ”eller ”små forbedringer ”(Alle eksempler fra bilag 6, mine understregninger).  

Samlet om disse tekster kan siges, at de, ligesom de specialiserede tekster, introducerer til et 

fagområde, og der benyttes derfor en række af de fagbegreber, der hører til i domænet. Andelen 

af konkrete begreber er en anelse mindre end den tilsvarende andel i de specialiserede tekster, 

hvilket muligvis kan tilskrives, at lærerens tekster handler om nogle ting, der er mere abstrakte 

også. Andelen af hverdagsbegreber er en anelse større i disse tekster, hvilket kan være med til at 

understrege teksternes funktion som ’oversætter’ mellem det specialiserede domæne og 

elevernes hverdagsdomæne. Læreren gør sig i sine egne tekster nogle overvejelser over 

sprogbrugen og forsøger til en vis grad at tilpasse teksterne til eleverne. Han kalder det selv at lave 

en pixibogsudgave91 .  

Også de lærerproducerede tekster definerer og identificerer konkrete ting og sager eller opfordrer 

til eller beskriver handlinger. De materielle processers andel er næsten den samme som for de 

specialiserede tekster, mens andelen af relationelle/eksistentielle processer er lidt større. Dette 

viser, at lærerens tekster netop er en slags ’oversættelse’ af det specialiserede domænes tekster, 

fordi han altså bruger lidt mere tid/plads på at forklare, hvad ting og sager er for noget. Han 

forudsætter ikke så meget viden bekendt, hvilket understreger, at teksterne er produceret til en 

undervisningssituation.  

De to tekstkategorier Specialiserede tekster og Lærerproducerede tekster repræsenterer samlet et 

specialiseret domæne, som eleverne skal føres ind i. De spiller en temmelig stor rolle i arbejdet 

med arbejdsmiljø på uddannelsen, idet de danner grundlag for undervisningen, der ikke udføres i 

relation til det praktiske arbejde, eleverne ellers også formodes at have på en erhvervsuddannelse. 

Man kan derfor sige, at sprog spiller den største rolle i indlæringen af de forhold, der gør sig 

gældende på området, og at arbejdsmiljø derfor er abstraktgjort i forhold til det, der rent faktisk 

finder sted ude på arbejdspladserne (Martin & Rose, 2008: 15). Læreren forsøger i sin mundtlige 

undervisning at gøre indholdsstoffet mere konkret med brug af genren recount, hvilket jeg 

uddyber nedenfor. 

 Mundtlige tekster – recounts 4.3.4

I den mundtlige del af undervisningen forekommer der, ud over IRE-sekvenserne, genrer som 

f.eks. lærermonolog og de historier, lærer og elever fortalte, der gengav deres erfaringer fra det 
                                                      
91

 I så fald er det nogle ganske svære pixibøger, idet forskellen mellem de specialiserede tekster og lærerens egne tekster på 

leksikogrammatisk niveau ikke er stor. Dette er dog med vilje, netop fordi læreren ønsker at forberede eleverne på de tekster, de 

vil støde på i det specialiserede domæne. 
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specialiserede domæne. Disse historier var genfortællinger af egne eller andres erfaringer med 

diverse forhold, der havde skabt farlige situationer eller deciderede arbejdsulykker eller andre 

forhold omkring arbejdsmiljø. Jeg har klassificeret disse historier som ’personal recounts’ (herefter 

blot recounts) (Martin & Rose, 2008: 53). Denne genre beskrives af Martin og Rose som en genre: 

”…(which) record a sequence of events without significant disruption” (Martin & Rose, 2008: 51). 

Denne type recounts har ikke nødvendigvis noget tydeligt evalueringstrin, dvs., at teksten ikke 

indeholder et eksplicit (moraliserende) sigte, men det betyder ikke, skriver Martin og Rose, at de 

ikke har nogen pointe for tilhørerne. Snarere end at moralisere fungerer de som en mulighed for 

netop at dele erfaringer med hinanden, og det er en genre, der fungerer i mange forskellige 

sociale sammenhænge92. Den personlige recount er en genre, der også, eller måske især, hører 

hjemme i et hverdagsdomæne. 

Recounten fungerer her med det mål at give eleverne kendskab til det specialiserede domæne i 

form af andenhåndsviden/erfaringer. Dens formål er at gengive erfaringer og oplevelser med 

arbejdsulykker, med mange detaljer, og med udgangspunkt i konkrete ting og sager eller 

hændelser, så eleverne bliver bragt tættere på den virkelighed, der findes på arbejdspladserne. 

Læreren selv udtrykte i et interview, at han benytter disse recounts, fordi han mener, at eleverne 

på grundforløbet, hvor den observerede undervisning fandt sted, kun stifter bekendtskab med en 

’som-om’-verden i form af værkstedsbesøg. Først når de kommer ud i selve praktikken, oplever de 

den komplekse verden, som præger arbejdsmiljøet. Han mener, de ikke lærer selve 

arbejdsmiljøkulturen at kende i værkstederne, fordi alt er tilrettelagt efter gældende regler i en 

skolesituation, og fordi mange forhold slet ikke er til stede i et skoleværksted (f.eks. sådan noget 

som adgangsveje). Derfor ønsker han at vise nogle ’billeder’ fra den virkelige verden, eleverne skal 

ud i efter endt uddannelse. Han ønsker ikke at skræmme eleverne, men vil gerne pege på, at der 

er farlige forhold. Han mener, eleverne oplever de farlige og ægte, konkrete uheld som en slags 

’spil’, altså ikke virkelige. Samtidig er deres arbejdspladserfaring beskeden, og det at kunne knytte 

teorien til praktisk erfaring er derfor vanskeligt for eleverne. Dette mener han, han kan nå udenom 
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 Nogle af de historier, jeg har fundet i mit materiale, kunne måske snarere klassificeres som exemplum. Exemplum adskiller sig fra 

recounten ved, at de har en mere klar og eksplicit morale. Forskellen på de to er: “… recounts record an expectant sequence of 

events, while the others involve a counterexpectant stage” (Martin & Rose, 2008: 81). Således er i hvert fald en af elev-

fortællingerne snarere et exemplum end en recount, da eleven selv afslutter med en morale. Denne vil jeg senere vise en analyse 

af. Forskellen kommer også til udtryk i teksternes generiske struktur, hvor recounten har trinene: orientation>record>reorientation, 

hvorimod exemplum har trinene: orientation>incident>interpretation. Nogle af de fortællinger, læreren benytter, har måske flere 

træk til fælles med exemplum end med personal recounts, fordi de har en moraliserende afslutning, mens andre ikke har, idet de 

slutter med en reorientering. Ser jeg på genrens retoriske formål, er det imidlertid recountens, nemlig at dele erfaringer, der 

tydeligst træder frem. Jeg har derfor valgt at kalde dem alle for personal recounts, selvom det muligvis er en forenkling. For at få et 

større tekstkorpus at arbejde med, har jeg valgt at samle alle disse recounts til en samlet tekst (lærerens og elevernes for sig, trods 

det, at de har mange ens træk. Sprogligt er de imidlertid meget forskellige, og denne forskel ville jeg gerne kunne se, derfor har jeg 

to forskellige grupper af recounts). 
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ved at fortælle meget konkret og detaljeret om oplevede uheld og andres erfaringer (Fra samtale 

med lærer. Ikke optaget). Disse recounts tjener derfor til dels at knytte teorien om arbejdsmiljø til 

en virkelighed i praksis, dels fungerer de som bindeled mellem det skolske og det specialiserede 

domæne. 

4.3.4.1 Field 

Undervisningen foregår indenfor et skolsk domæne præget at de særlige forhold, der gør sig 

gældende på erhvervsuddannelserne, og som er beskrevet tidligere.  

4.3.4.2 Tenor 

I undervisningssituationen er der et asymmetrisk og hierarkisk forhold mellem lærer og elever, 

hvor læreren er den magtfulde part, men i de timer, jeg har observeret, gav han eleverne rum til 

at fortælle om deres egne erfaringer, som var erhvervede ved praktik, fritidsarbejde, 

værkstedsarbejde og lignende. Disse fortællinger tjente samme formål som hans egne recounts, 

og skulle endda styrke lærerens egne fortællinger, fordi han regnede med, at eleverne i hvert fald 

ville lytte til hinandens erfaringer, men var samtidig med til på en måde at nedbryde 

magthierarkiet mellem lærer og elever. Som jeg tidligere har beskrevet, var der en uformel og 

positiv tone mellem de elever, der deltog i undervisningen, og læreren. 

4.3.4.3 Mode 

Disse tekster er mundtlige med de karakteristika i form af ufuldendte sætninger, lange 

sætningskonstruktioner og mere dybe sætningshierarkier, det medfører (Halliday & Matthiessen, 

2004: 654). Der er tale om dialogisk kommunikation, om end læreren udfylder en ret stor del af 

taletiden, dels fordi han bruger mange og lange recounts, dels fordi han dertil forklarer mange 

forhold med egne ord. Disse sidste passager har jeg kaldt for lærermonologer. For læreren selv har 

recounts’ene ganske høj status, da de skal formidle ’den virkelige verden’, altså det specialiserede 

domæne, for eleverne, mens de befinder sig i en skolsk kontekst. Analysen af disse recounts 

gengives her i forkortet form, men ses i dens fulde længde i bilag 43. 

4.3.4.4 Ideationel analyse af lærerrecount fra tømreruddannelsen93 

Teksten indeholder en næsten lige så stor andel af specialiserede begreber som de skriftlige 

tekster, læreren selv har skrevet eller sammensat. Hvad angår selve begrebsbrugen, benytter 

læreren altså også mundtligt mange fagtermer. Dette skal ses i forhold til lærerens formål med 

sine fortællinger. De skal understøtte elevens læring og kendskab til området, og han understreger 

endda, at de skal lære de relevante ord: ”…hvis de skal søge på teksterne, så vil de komme til at 
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 Analysen af disse recounts er lavet på baggrund af alle optagne recounts (se bilag 42). 
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støde på ord…og det er jo lige så meget italesættelse af ord…at de vænner sig til at det her ord, 

det betyder det her….”(samtale med underviser på tømreruddannelsen). 

Begreber hentet fra det specialiserede domæne udgør lidt over 50 % af alle begreber: 

”værksteder, udsugning, wand, håndrundsav, betonbjælke, luftindtag, lufthammer”, mens 

begreber fra hverdagsdomænet udgør ord som: ”bordplader, badeværelser, trapper”. I en tekst 

som denne er brugt en del henvendelser til lytterne, hvilket afspejler sig i pronomenbrugen: ”jer, 

jeg, I”. En lille andel af begreberne er kategoriserede som skolske, hvilket viser, at disse recounts 

fungerer i en skolsk kontekst, så læreren trækker en smule på vokabularet herfra: ”paragraf 9-

opgave, kursus, foredrag”. Dette er f.eks., fordi nogle af hans fortællinger er nogle, han har fra 

tidligere elever på skolen, der har skullet arbejde med arbejdsmiljøopgaver. Fordelingen mellem 

abstrakte og konkrete begreber er også anderledes i recounten. Andelen af konkrete begreber er 

så høj som 95 % for de specialiserede begrebers vedkommende, hvilket viser en tekst, der 

refererer et specialiseret felt, men også at historierne refererer konkrete forhold og konkrete 

hændelser, hvor nogle har undladt at bruge de fornødne værnemidler eller hjælpemidler og 

derved er kommet til skade. For hverdagsbegreberne er andelen af konkreter, i lighed med de 

fleste tekster, knap så høj, og abstrakte begreber som : ”problem, erfaring” viser, at teksten 

fokuserer på elevernes og andres erfaringer og opfordrer eleverne til at reflektere over forhold, de 

ellers ikke kender til. Alt i alt er der derfor tale om en tekst, der i meget høj grad er specialiseret, 

men konkret, og derfor til at forholde sig til. De ting, læreren fortæller om, er konkrete hændelser 

med konkrete deltagere94, og typisk for den mundtlige genre er der faktisk ikke brugt 

nominaliseringer (bortset fra en enkelt, nemlig ”køkkenmontage”).  

Brugen og graden af specialiserede begreber kan diskuteres. I en af recounts’ne fortæller læreren 

om et tilfælde, hvor en person er kommet til skade ved brug af handsker (se bilag 11). 

Underviseren bruger konsekvent begrebet ’handsker’, men jeg har alligevel kategoriseret det som 

specialiseret, fordi der i konteksten ikke er nogen tvivl om, at der er tale om arbejdshandsker af en 

bestemt art. Dette er et valg, jeg har gjort med baggrund i grundantagelsen indenfor SFL om, at 

sproget først og fremmest skal skabe betydning. Og her er betydningen på semantisk niveau en 

arbejdshandske, fordi alt andet i konteksten ville være utænkeligt. Underviserens måde at afslutte 

fortællingen på antyder også dette:  

Så man skal jo altså passe på med handsken, der kan man have falsk tryghed, ikk? Og handsken kan altså 

godt, det er jo rart at have handske på, når man løfter sådan en betonbjælke, men de kan jo også forhindre 

en i at flytte hånden, når man skal flytte den, det skal man være opmærksom på. 

 Brugen af ’handsken’ i bestemt form, endda to gange, antyder netop, at der her er tale om en 

bestemt handske, nemlig en arbejdshandske beregnet til at benytte, når man skal løfte. At det så 

på andre måder er uhensigtsmæssigt ikke at præcisere, hvad for en slags handske, der er tale om, 
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 I SFL’sk forstand. 
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er en anden sag. Eleverne lærer på denne måde ikke, at der findes en række fagbegreber for 

hansker, ligesom elever, der ikke kender til domænet i forvejen, måske associerer ordet ’handske’ 

med det, de kender fra et hverdagsvokabularium, og som ikke ville være passende til formålet her. 

Omvendt vil elever, der er bekendte med domænet, sikkert se den ganske bestemte handske for 

sig, når de hører historien. På den måde er sådan en fortælling med til at etablere et fællesskab 

mellem dem, der er inden for domænet, og signalere, at læreren kender til domænet95.  

På en erhvervsuddannelse kan man forvente, at eleverne har et vist kendskab til domænet, men 

for det første er undervisningen placeret på grundforløbet, som er første del af uddannelsen, for 

det andet er der jo en række elever, der ikke har en praktikplads eller anden erfaring fra 

arbejdspladsen, det specialiserede domæne. Disse har brug for at blive præsenteret for og lære 

præcise fagtermer og få dem forklaret. I forbindelse med netop denne recount var der, udenom 

selve fortællingen, en samtale om forskellige typer af arbejdshandsker, så derfor kan man sige, at 

fagtermen her allerede var introduceret, og læreren kunne derfor bedre tillade sig at henvise til 

dem blot ved at benytte begrebet ’handsken’. 

Brugen af processer understreger recountens formål, nemlig at få eleverne til at forstå og tænke 

over arbejdsmiljøforhold. Der er brugt mange relationelle processer, som viser, at underviseren 

forklarer, at noget er på en bestemt måde, eller at noget står i forhold til hinanden på en bestemt 

måde: ”det er et firma, der var ingen flugtveje, der var ingen udsugning, der skal være dagslys” 

(Minde understregninger). Han beskriver simpelthen forskellige forhold. De materielle processer 

viser, at historierne handler om gøren og laden:  

Han fortalte om, at de skulle bære en tung, de skulle hente en betonbjælke, en overligger. Og så da en mand 

havde løftet den op på ladet af sin arbejdsbil, så kommer en af hans fingre ind under den der betonbjælke, 

han bærer, og han har handsker på.  

Den ret høje grad af verbale processer viser, at læreren også italesætter, at han fortæller og 

genfortæller forhold: ”Jeg kan fortælle jer en morsomhed… ”. 

En konkret recount kan illustrere, hvordan læreren i disse så at sige må sætte en scene for at 

genfortælle sine historier96. Det ses, at der i begyndelsen er flest eksistentielle/relationelle (gule) 

processer, hvor scenen sættes, og forhold, der allerede eksisterer, beskrives, mens der senere ses 

flest materielle processer (røde), hvor læreren beskriver handling: 
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 Hvilket han faktisk kun gør på anden hånd, og i øvrigt også italesætter. På et tidspunkt i løbet af undervisningen siger han netop, 

at han jo ikke selv er tømrer, men at han samler på historier fra ’det virkelige liv’ for at kunne videreformidle dem. 

96
 Teksten er med vilje sat småt op, således at det er muligt at fokusere på de farvekoder, jeg har brugt, som er: 

relationelle/eksistentielle processer: gule, materielle processer: røde, mentale processer: blå, verbale processer: grønne. 
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Jeg havde en af de mest fantastiske oplevelser, jeg har haft. Det var en tømrer, det var på paragraf-9-kurset, han fortalte om, at de 

havde haft et nyhusbyggeri i KBH gennem tre måneder, og så havde de skullet gå oppe i lejlighederne og montere gerigter og 

fodlister og køkkener. Og de havde sådan deres kompresser med op, til deres pistoler med trykluft og sådan noget. Og så hver 

morgen gik de så op ad sådan en trappe, af terrazzo, hvor der lå en terazzomurer med sådan en stor..han havde aktivt luftindtag 

på, fordi det der terrazzo, kender I det? Kender I godt terrazzo? Det er sådan noget, det er sådan noget stenmel, man ser i gamle 

badeværelser, man har også nogle bordplader, dem kender I jo godt. Det er sådan noget, der er lagt ned i noget cement, og så er 

det slebet, ikke? Det er sådan nogle sorte og hvide og gråt og rødtnistret − det er egentlig meget flot - men der lå sådan en 

terrazzomurer og sleb de der trapper. Og stenstøvet, det stod jo rundt om ham, men han havde jo luftværn på, de der tømrere, de 

kom gående op, og de skulle gå forbi ham. Det gjorde de så i tre måneder, i forskellige opgange, indtil de fandt ud af, at deres 

lungekapacitet gik jo rent faktisk ned. JA, bare ved, han kunne mærke, og firmaet havde ti mand, der var nogle, der ikke var i 

firmaet mere, de blev indkaldt til en legemsundersøgelse nede på BST i Køge, for at få tjekket deres lungekapacitet. Og den der 

unge tømrer der, han har vel været 25, han sagde, at han var altså alvorligt bange. Men han sagde: jeg tænkte da ikke over...jeg 

skulle bare op i lejlighederne. Han tænkte da ikke over, at han bare skulle forbi den der terrazzotømrer. Det kunne da ikke være 

noget problem. Og det var ikke nogle af de andre gamle tømrersvende, der havde tænkt over eller gjort anskrig eller sagt: det vil vi 

ikke, eller kan vi ikke lige prøve på at koordinere arbejdet, sådan så vi ikke skal gå forbi ham? Sådan så at den dag, hvor han sliber 

den trappe, så tager vi nogle af de andre lejligheder. Det havde de ikke tænkt over.  

 

Relationelle/eksistentielle processer bruges til at forklare ting og sager med, og de forekommer 

derfor også i løbet af fortællingen, hvorimod de materielle processer bruges til at fortælle om 

deltagernes handlinger og gøren og laden. Men disse recounts skal på samme tid få eleverne til at 

reflektere over situationerne/hændelserne, og derfor ses dette realiseret ved brugen af mentale 

processer. Læreren fortæller eleverne om hvilke refleksioner, deltagerne i historien har gjort sig 

(og dermed kan han også signalere, at det er sådan noget, eleverne skal tænke over). De verbale 

processer viser, at læreren genfortæller en historie, andre har fortalt ham. Tekstens proces-flow 

viser, at læreren udtrykker både iscenesættelsen (relationelle processer/gule) og refleksion 

(Mentale processer/blå) såvel som at han udtrykker deltagernes gøren og laden med brug af 

materielle processer (røde) (Fig. 16): 
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Figur 16: Proces-flow i en recount (fra Bilag 11). Tiden forløber ud ad x-aksen, mens forholdet mellem de forskellige 
processer ses op ad y-aksen. Som tidligere nævnt gælder, at : relationelle/eksistentielle processer er gule, materielle 
processer er røde, mentale processer er blå, verbale processer er grønne 

 

En sidste ting, jeg vil understrege omkring lærerens fortællinger, er, at der er brugt en del 

adjektiver, ”tonstunge, faste, smarte, lille, alvorlige, fantastiske”, hvilket skaber en farverig og 

billedrig fortælling, hvormed han forsøger også på den måde at trække eleverne med ind i det 

specialiserede domæne. 

4.3.4.5 Ideationel analyse elevrecounts 

Elevfortællingerne minder om lærerens fortællinger på den måde, at der er tale om samme genre. 

Men deres sproglige karakteristika placerer dem endnu længere mod det hverdagsagtige og 

konkrete end lærerrecounts’ne. De specialiserede begreber udgør omkring 36 %: ”firma, 

afvandingssystem , fundament”, mens begreber hentet fra et hverdagsdomæne udgør knap 54 %: 

”eksempel, efteråret, et hus” (Bilag 12). I begge tilfælde er der tale om udelukkende konkret 

begrebsbrug. Eleverne bruger simpelthen ikke abstrakte begreber eller nominaliseringer i deres 

mundtlige sprog97. De fravælger, eller kender ikke til, så mange specialiserede begreber endnu, 

hvorfor deres sprog også er præget af et hverdagsvokabularium: ”…det kan altså godt være noget 

lort…men de kunne ikke høre noget som helst,… Så hvad kan man konkludere? Flere 

kaffepauser!”98 (Bilag 12).  

Dertil kommer også en vis brug af pronominer, men disse er, i modsætning til lærerens brug, især 

pronominer, der betegner ubestemthed: ”De der med musik i”, ”de der med radio i” eller ”da der 

kom en eller anden ovre fra kontoret med noget kaffe”. Dette viser et mere upræcist sprogbrug. 

Alt i alt viser elevernes recounts en tekst, der er præget af ubestemthed/manglende præcision, og 

som er hverdagsagtig og meget konkret. Elevernes erfaringer på dette tidspunkt i deres 
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 Ud over at tale med i undervisningen, har eleverne også besvaret diverse test og opgaveark, men da de stort set udelukkende har 

benyttet sig af at kopiere tekst fra internettet, siger disse ikke ret meget om elevernes skriftsprogskompetencer eller vokabularium. 

Det vidner til gengæld om, at der er tale om en elevgruppe, der ikke har et stort skriftsprogligt beredskab, men også, at der heller 

ikke stilles krav om det i denne undervisning. 

98
 Et eksempel på en tekst, hvor diskussionen om, hvorvidt der er tale om exemplum eller recount er relevant. Dette sidste: ”flere 

kaffepauser!”, kunne opfattes som en form for morale og kunne betyde, at teksten snarere skulle kategoriseres som exemplum, 

hvis jeg udelukkende fokuserede på de generiske træk. Fokuserer man på tekstens retoriske formål, at dele sine erfaringer med 

andre, er der derimod tale om en recount. 
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uddannelsesforløb er ganske beskedne, og de har derfor ikke endnu udviklet det særlige fagsprog, 

som professionen egentlig kræver.  

4.4 Opsamling 

Indenfor et skolsk domæne er en ganske særlig kontekst gældende, i og med der indenfor skolen 

er specielle rammer, magtforhold og kommunikationsformer til stede, som man ikke genfinder ret 

mange andre, om overhovedet nogle, steder i samfundet. Ser man specifikt på 

erhvervsuddannelserne, med deres vekselvirkning mellem skole og praktisk uddannelse i 

samarbejde med erhvervslivet, kompliceres disse forhold yderligere. Disse særlige forhold kan 

beskrives indenfor situationskontekstvariablene. En sammenligning af makrogenrernes/genrernes 

leksikogrammatiske forhold (begreber og processer) kan ses i bilag 1. 

 Field i et erhvervsskolsk domæne 4.4.1

Det skolske domæne er generelt (stærkt) institutionaliseret, i og med at mange forskellige 

interessenter har et ønske om, at eleverne er i besiddelse af en række kompetencer efter endt 

uddannelse. Dette gælder også på erhvervsuddannelserne. Samtidig foregår en 

erhvervsuddannelse ideelt set i en vekselvirkning mellem skoleuddannelse og praktik på en 

arbejdsplads med tilknytning til den uddannelse, eleven er i gang med. Institutionaliseringen på en 

erhvervsskole er derfor både præget af samfundets forestillinger om, hvordan man driver skole, 

udtrykt gennem love, regler og bekendtgørelser, men på samme tid også præget af de krav, et 

erhvervsliv kan stille. De kan forvente, at uddannelsen forbereder eleverne på de særlige forhold 

omkring både love, regler og bekendtgørelser, men også giver dem viden om og kompetencer til at 

udføre det erhverv, uddannelsen uddanner til. Dette betyder, at der ud over det skolske domæne 

også er specialiserede domæner på spil i løbet af uddannelsen. Disse domæner har f.eks. deres 

eget særlige fagsprog, ganske som fag har det i skolen, men også deres eget særlige 

kommunikationsfelt, som kommer til at spille en rolle på skolen. Her kan f.eks. lovgivning, der 

egentlig er henvendt til arbejdsmarkedets parter, blive relevant stof på erhvervsuddannelsen, 

fordi eleverne skal have kendskab til netop dette, før de kan fungere på en arbejdsplads.  

De(t) specialiserede domæne(r), f.eks. i form af tekster, billeder, konkrete maskiner eller andre 

ting, der benyttes på arbejdspladsen mv., trækkes ind i det skolske domæne for at understøtte 

undervisningen og gøre den i stand til at pege frem mod den praksis, eleverne skal forberedes på. I 

denne analyse har jeg særligt fokuseret på teksterne. Sådanne tekster har jeg kaldt specialiserede 

tekster, og de er i første omgang skrevet til agenter på arbejdspladsen, og bliver først rettet til 

elever på erhvervsskolerne i det øjeblik, de bliver brugt i en undervisningssammenhæng her. Deres 

situationskontekstuelle forhold er derfor blandede. Dette vil afspejle sig i leksikogrammatikken, 
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idet der ikke vil være taget særlige hensyn til læsere, der ikke i forvejen kender til domænet, fordi 

teksterne henvender sig til mennesker, der allerede begår sig indenfor dette. Dette understreges 

af brugen af andre modaliteter end skriften, f.eks. brugen af billeder, der logikosemantisk fungerer 

som ekspanderende, uddybende eller styrkende elementer, der kan medvirke til at skabe 

identifikation. Fokus for en række af de specialiserede tekster, der forekommer på uddannelserne, 

ligger derfor på det ideationelle niveau, idet det er indholdet og stoffet, der er interessant. Der er 

derfor ikke særlig fokus på de interpersonelle eller tekstuelle forhold. 

De lærerproducerede tekster, der også har til formål at lære eleverne om forhold og ting, der er 

knyttet til faget, har også overvejende ideationelt motiv og ligner de specialiserede tekster en hel 

del, både hvad angår situationskontekst og leksikogrammatik. Dette skyldes primært, at læreren 

faktisk har hentet en stor del af sine tekster i specialiserede tekster, men han har dertil omskrevet 

eller tilrettet dem, så de bliver mere passende for eleverne, og der er derfor flere 

hverdagsbegreber i disse tekster. Mine optællinger peger på, at lærerens tekster i lidt højere grad 

forsøger at lægge op til eleverne refleksioner, i og med de har en lidt større brug af abstrakte 

begreber og mentale processer. Læreren benytter også andre modaliteter end skriftens, og gør 

det på næsten samme måde som de er anvendt i de specialiserede tekster, nemlig hvor de 

logikosemantisk fungerer som ekspanderende, uddybende eller styrkende. Her, men i mindre grad 

i de specialiserede tekster, er billederne med til at gøre det generelle konkret og fagspecifikt. 

Anderledes er det for de tekster, jeg har kaldt skolske. De har, ud over et ideationelt motiv, også til 

formål at etablere interesse eller nysgerrighed overfor selve feltet og på den måde involvere og 

indkulturere eleverne i både skole, uddannelse og fag. Samtidig skal de introducere eleverne for 

selve skolens formål, og regulere og evaluere deres indsats og adfærd, og alle disse forhold 

afspejler sig i det leksikogrammatiske valg, hvor mange flere skolske begreber dominerer 

teksterne. 

De mundtlige tekster, der udgør selve undervisningen, har andre foki. I selve undervisningen er 

læreren interesseret i at etablere et forhold til eleverne, ligesom det ligger ham på sinde, at de 

faktisk forstår, hvor vigtigt netop dette fag er for deres personlige sikkerhed. Derfor er der her 

også tale om et interpersonelt fokus, noget, der bl.a. kan ses i brugen af pronominer, der fungerer 

som direkte henvendelser til eleverne. Recounts’ne fungerer desuden som mødested mellem det 

specialiserede domæne og skolen, og dette ses i leksikogrammatikken. Begrebsbrugen er konkret 

og specialiseret, og i teksten ses flere relationelle processer i begyndelsen, hvor feltet sættes, 

materielle, når handling gengives, og mentale i slutningen, hvor læreren opfordrer til, at eleverne 

reflekterer over de erfaringer, han gengiver eller han gengiver andres refleksioner. 



146 
 

 Tenor i et erhvervsskolsk domæne 4.4.2

Også relationen mellem parterne er påvirket af, at flere forskellige domæner spiller en rolle på 

erhvervsuddannelserne. Dels er der en ulighed mellem lærer og elev, der altid er i en skole, hvor 

læreren har ansvaret for at kunne dokumentere elevernes kompetencetilegnelse og samtidig har 

magten til og pligten til at regulere og styre deres adfærd, kommunikation og i det hele taget 

sætte rammerne for samværet. Denne ulighed forstærkes af, at læreren kan betragtes som 

repræsentant for samfundet, både i forhold til skolens krav, men samtidig også i forhold til de 

krav, der stilles til eleverne på arbejdspladserne. Han bliver på den måde stedfortrædende for 

lovgivningsmagten, der laver love, regler og bekendtgørelser både for skolen og for sikkerhed på 

arbejdspladserne, men også for de forskellige parter og institutioner99, der i tillæg laver 

vejledninger, handleplaner og diverse skemaer, der skal udfyldes på en arbejdsplads. Læreren 

påtager sig denne rolle. Samtidig er undervisning også et samarbejde mellem lærer og elev, og han 

forsøger derfor i undervisningen på en gang at repræsentere en magthaverrolle og på samme tid 

etablere interesse, tillid og tryghed i undervisningen.  

Den kontakt, eleverne har med arbejdsmarkedets parter, er både sjælden, formel og præget af lav 

involvering. Dette forhold skal helst være anderledes i en undervisningssituation, hvor læring 

bedst foregår, hvis der er relativt hyppig kontakt og en forholdsvis uformel og involveret 

samværsform. Helt uformel er den dog ikke, og skal vel heller ikke være, idet læreren, som netop 

samfundets repræsentant, er nødt til at rette sig efter de krav, der stilles til f.eks. dokumentation 

af elevernes videns- og kompetencetilegnelse. 

 Mode i et erhvervsskolsk domæne 4.4.3

I forhold til kommunikationsmåde er der et skel mellem på den ene side de skriftlige tekster, der 

er distancerede i tid og rum, og de mundtlige tekster, der har lav distance. Samtidig er de skriftlige 

tekster akkompagneret af undervisningens face-2-face, hvilket gør distancen mindre. 

Monologiske, skriftlige tekster kan derfor fungere dialogisk, i og med eleverne kan spørge til 

forhold i teksten, de ikke forstår. Læreren kan naturligvis kun i et vist omfang indgå i dialog med 

eleverne om og med teksterne, i og med han ikke er reel afsender af dem alle, men som 

repræsentant for afsenderen må han påtage sig rollen som stedfortrædende afsender, hvorved 

han kan etablere en form for dialogisk ’samtale’ mellem elever og tekster. I det specialiserede 

domæne er der nogle af teksterne, der direkte akkompagnerer sociale processer, dvs., de er 

involverede i konkrete handlinger. Dette gælder f.eks. skemaer, der skal udfyldes. Sådan fungerer 

den slags tekster ikke i det skolske domæne, idet de her bruges primært for, at eleverne dels skal 

stifte bekendtskab med begreber og situation, dels for at lægge op til, at eleverne reflekterer over 
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 F.eks. branchesikkerhedsorganisationer og fagforeninger. 
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disse. Sproget bruges derfor i en undervisningssituation snarere konstituerende i forhold til disse 

tekster. 

Sammenligner jeg de forskelige, definerede makrogenrer og genrer, kan man se, at teksternes 

sproglige karakteristika viser, at specialiserede tekster og lærerproducerede undervisningstekster 

har meget høj brug af specialiserede begreber på den ene side, og at elevernes sprog på den 

anden side er præget af et hverdagsvokabular. Lærerens recounts fungerer som en medierende 

genre og har også sproglige karakteristika, der placerer dem midt mellem disse to yderpunkter. De 

specialiserede tekster repræsenterer den ene ende af spektret, med en høj andel af specialiserede 

begreber, mens elevernes egne tekster repræsenterer den anden, med en lige så høj andel af 

begreber hentet fra et hverdagsdomæne. Mellem de to placerer lærerens tekster sig, de skriftlige, 

men især de mundtlige recounts (se sammenligning af leksikogrammatikken i bilag 1). Andelen af 

specialiserede begreber ligger mellem de to yderpunkter. Men også andelen af konkreter er større 

i lærerens tekster end i de specialiserede, og også på den måde kan hans tekster siges at danne 

bro mellem på den ene side det specialiserede domæne og på den anden side elevernes mere 

hverdagstilknyttede erfaringer. 

De specialiserede tekster forklarer, anviser brugen af og ansvarspålægger brugen af en række 

specialiserede ting og sager med udgangspunkt i, at læseren allerede har et kendskab til 

domænet, da de henvender sig til håndværkere og andre, der allerede er på arbejdsmarkedet. 

Læreren ønsker i højere grad i sine tekster at introducere, identificere og forklare, hvad tingene er, 

og benytter derfor flere konkreter og hverdagsbegreber. 

 



148 
 

  



149 
 

5 Didaktiske konsekvenser af mine analyser – 
en diskussion 

Som det fremågr af tidligere kapitler, har jeg valgt at undersøge literacies på 

erhvervsuddannelserne ved at fokusere på tekster og tekst i kontekst. Jeg har derfor undersøgt 

situationskontekst, generiske og visuelle, multimodale træk og leksikogrammatik med fokus på 

begreber og processer. 

Jeg har i mine analyser af tekster fra erhvervsuddannelserne defineret flere forskellige genrer. 

Disse kan i hovedsagen betegnes som makrogenrer, altså genrer, der igen består af en række 

forskellige genrer i Martin og Roses forstand. Karakteristisk for en del af disse tekster er, at de skal 

forstås indenfor et specialiseret domæne100. Det er tekster, der altså så at sige er kontekstuelt 

funderede i domæner, der ligger udenfor skolen. Med min genretænkning, hvor genrer (og 

makrogenrer) dels forstås som tekster, der er kontekstuelt funderede i domæner, og derfor skal 

forstås indenfor disse, dels forstås som tekster der kan have bestemte generiske træk, må man 

betragte sådanne tekster som hørende til specialiserede domæner, der ligger udenfor skolens 

umiddelbare rækkevidde. Hvis teksterne skal forstås indenfor disse domæner, så er det netop ikke 

muligt blot at bringe dem ind i skolens domæne og bruge dem meningsfuldt der, idet de så tages 

ud af deres kontekst og dermed pr. definition vil være vanskeligere at forstå, som de er tænkt.  

I det følgende vil jeg diskutere denne problemstilling og komme med mulige forslag til, hvordan 

man kan undersøge, hvilke begrundelser, muligheder og begrænsninger der er for at introducere 

disse tekster fra specialiserede domæner for elever i grundskolen mhp. at give eleverne et 

kendskab til dem og dermed lære dem bedre at kende, så de er for beredt på flere typer af 

tekster. Først vil jeg give en kort, udvalgt litteraturgennemgang for at vise, hvilken forskning, der 

er lavet indenfor området. 

5.1 Undervisning i genre  

De fleste studier, der fokuserer på genre, har udgangspunkt i engelsk som andetsprog, og mange 

af dem arbejder netop med den systemfunktionelt inspirerede genrepædagogik. Nogle 

undersøger blot, hvordan man kan læse/arbejde med forskellige genrer, mens andre undersøger 

egentlig undervisning i genrekendskab, igen ofte med et SFL-teoretisk ståsted, som regel den 

                                                      
100

 Det er her nødvendigt at pege på, at der også i mit indsamlede materiale er flere tekster, jeg har karakteriseret som skolske, 

altså som tekster, der hører til i et skoledomæne. Dette er der ikke noget underligt i, da erhvervsuddannelserne jo, trods det at de 

er fokuserede på en praktisk uddannelse, også rummer mange elementer af, og perioder med, helt traditionel skoleundervisning i 

klasser. 
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australske genrepædagogik. Af disse findes mange studier. Der, hvor jeg mener, disse adskiller sig 

fra det, jeg vil undersøge, er, at den australske genrepædagogiks genreopfattelse ofte udmøntes 

på en måde, hvor genreopfattelsen virker tættere på en strukturalistisk end en funktionel 

genreopfattelse, og de fleste studier af genrebaseret undervisning fokuserer på genrens struktur. 

Jeg vil her blot fremhæve nogle få og gøre opmærksom på, at listen ikke på nogen måde er 

udtømmende, f.eks. Martin, Christie, Cullip, Macken-Horarik, Love, Lerdpreedakorn, Kongpetch, 

Rozimela m.fl., og af nordisk funderede undersøgelser kan nævnes Hedeboe, Mulvad og Johansson 

og Ring (Christie, 2012; Christie & Derewianka, 2008; Christie & Dreyfus, 2007; Christie & Misson, 

1998; Cullip, 2009; Johansson & Ring, 2012; Johansson & Sandell Ring, 2010; Kongpetch, 2006; 

Lerdpreedakorn, 2010; Love, 1999; Macken-Horarik, 2002; Martin, 1989; Martin & Rose, 2008; 

Mulvad, 2009; Rozimela, 2005). Dertil kommer litteratur, der baserer sig på de samme teorier, 

som jeg selv gør, og som udgør forskning og udvikling af selve genrepædagogikken, f.eks. de 

ovenfor nævnte Hedeboe, Martin og Rose og Macken-Horarik samt f.eks. Martin og Veel og 

Martin og Halliday (Halliday & Martin, 1993; Martin & Veel, 1998). Sprogets betydning for læring 

ligger implicit i mit studie, når jeg undersøger lingvistiske forhold, og et udvalg af studier med 

fokus på netop dette er f.eks. Edling, Folkeryd og Lund m.fl., sidstnævnte med fokus på elevers 

muligheder i erhvervsuddannelserne (Edling, 2006; Folkeryd, 2007; Lund et al., 2006). 

Andre fokuserer mere på, hvordan genrer kan formidles, end på, hvad der er væsentligt at 

formidle. Eksempelvis undersøger Haria (Haria, 2010), hvordan svage læsere kan profitere af 

genrespecifik læsning, men benytter et strukturalistisk genrebegreb og fokuserer desuden mere 

på, hvordan en bestemt genre kan fungere og undervises i, end hun fokuserer på elevernes mere 

overordnede genrekendskab. 

Atter andre undersøger, om undervisningen skal være implicit eller eksplicit, eller om 

tekstarbejdet skal knyttes til mere ’autentiske’ situationer udenfor skolen, eller det kan foregå i en 

skolebaseret kontekst. Purcell-Gates m.fl. undersøger netop sammenhængen mellem det, de 

kalder autentiske tekstmiljøer og mere skolebaserede tekstmiljøer med eksplicit undervisning i 

genrespecifikke forhold (Purcell-Gates, Duke, & Martineau, 2007). Igen opfattes genre 

strukturalistisk, men forskergruppen kommer frem til, at tekster præsenteret i et autentisk miljø 

læres bedre end tekster brugt traditionelt i et skolemiljø. Autentisk betyder her, at teksten har et 

formål uden for skolen. Papoulia-Tzelepi (Papoulia-Tzelepi, 2004) undersøger, hvordan 

undervisning i viden om emnet (fieldopbygning) forbedrer fjerdeklasseelevers skriftlige 

kompetencer indenfor argumenterende tekster, men uden eksplicit undervisning i tekststrukturen 

knyttet til genren. Dette studie ligger derfor metodisk tæt på mit eget pilotstudie.  
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5.2 Genrer og genreundervisning i grundskolen. Kan man? 
Skal man? 

Flere diskussioner kan udfoldes omkring arbejdet med genrer i en didaktisk sammenhæng. Den 

første går på hvilken genreopfattelse, der lægges til grund for genreundervisningen101. Her 

repræsenterer Sydneyskolens genreforståelse, som det ses præsenteret og gennemført både her i 

Danmark og i f.eks. Australien eller Sverige p.t. en genrepædagogik, der ofte fokuserer på at lære 

eleverne teksters generiske og leksikogrammatiske træk102 (F.eks. Johansson & Ring, 2012; Martin 

& Rose, 2008; Mulvad, 2012), mens en pædagogik funderet i det retoriske genrebegreb snarere 

ville fokusere på at lære eleverne at forstå retoriske situationer og tilpasse deres kommunikation 

dertil (Chen, 2008; Devitt, 2008). En tekstfokuseret forståelse af genrer, som kommer til udtryk i 

genrepædagogikken, kan opfattes som statisk og i den sidste ende også begrænsende, og genrer 

bliver på denne måde dekontekstualiserede, hvilket må siges at være genrepædagogikkens 

udfordring 103 (Johns, 2002c: 5; Mulvad, 2012: 267).  

En anden diskussion, der kan føres i forbindelse med undervisning i genre i klasserummet, er, på 

hvilket niveau det er muligt eller ønskeligt at indføre og arbejde med genrer i undervisningen. 

Johns anfører forskellige positioner gående fra, at man kan og skal nøjes med at undervise i 

makrogenrer, til at man snarere skal og bør undervise i diverse subgenrer, eventuelt i helt 

bestemte, udvalgte skolerelevante subgenrer, der kan siges at være påkrævede for, at elever kan 

klare sig godt i skolen, noget som f.eks. er Sydneyskolens udgangspunkt (Johns, 2002b: 4;  Love, 

1999;  og Mulvad, 2012). I så fald vil man også på denne måde som underviser eller som 

undervisningssystem komme til at fungere som konservativt bevarende i stedet for at antage et 
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 De forskellige genreopfattelser er diskuteret i mit genreafsnit (2.4), og jeg henviser her til den opfattelse, at genre først og 

fremmest handler om generiske træk overfor den opfatteles, at genre først og fremmest handler om retoriske og 

situationskontekstuelt funderede tekster. 

102
 Se også Mulvad, der dels redegør for forskellige måder, SFL-pædagogikken praktiseres på i Danmark, dels redegør for, at netop 

Martins genrebegreb er blevet forsimplet og dekontekstualiseret i mange undervisningsmaterialer i en dansk kontekst (Mulvad, 

2012:267). 

103
 Her er det vigtigt at pointere, at genrepædagogikkens mål om, at elever skal stilles mere lige i forhold til at kunne genkende og 

bruge de forskellige skolegenrer, kan opfattes som det helt modsatte. Genrepædagogikken kan derfor ses som en praktisk og 

konkret måde at give elever en mere lige adgang til skolens genrer på og dermed til mere magtfulde positioner, noget, også f.eks. 

den kritiske literacy egentlig står for (Perry, 2012: 60; Street, 2006: u.p.). Jeg ønsker heller ikke her at underkende de resultater, 

den her skitserede traditionelle genrepædagogik, hvor elever undervises eksplicit i fastlagte, generiske teksttræk (såkaldte 

tekstaktiviteter, som svarer til det, Martin og Rose kalder genrer), har fået. Dette giver sandsynligvis dygtige elever et bevidst og 

eksplicit kendskab til teksttypers generiske træk, de allerede bruger og kender, og et metasprog til at tale om dem med. For de 

svage elever, der ikke af sig selv umiddelbart har genkendt eller formår at gengive disse teksttræk, kan genrepædagogikken 

muligvis give dem en mulighed for at indlære en række tekstskabeloner, som kan bruges i passende situationer. Faren ved denne 

undervisning opstår ved, at det bliver konserverende, hvis eleverne ikke er i stand til at undersøge situationskonteksten og 

analysere, om en bestemt tekstskabelon også er den eneste og mest passende til situationen. Som Holmberg viser, kan andre, 

måske mindre kendte, genrer vise sig at have større, retorisk gennemslagskraft i bestemte situationer (Holmberg, 2012). 
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kritisk syn på både genrer, magt og genrekrav104 (Mulvad, 2012: 258). Som jeg læser det, ligger 

denne kritiske tilgang egentlig i Sydneyskolens genreopfattelse og ønske om at undervise i genrer, 

om end det synes langt væk i f.eks. hovedværket Genrerelations, af Martin og Rose, der primært 

demonstrerer genrers generiske træk105 (Martin & Rose, 2008. Se f.eks. s. 18).  

Som et alternativ til dette findes f.eks. The Teaching-Learning-Cycle, et pædagogisk redskab 

udviklet på baggrund af Sydneyskolens genreopfattelse, som forsøger at tage konsekvensen af 

genre forstået som både tekst – med bestemte, generiske og leksikogrammatiske træk − og som 

situationskontekstuelt funderet. Ifølge Johns kan eleverne, når de har lært genrens formål og 

tekststrukturer at kende, diskutere både indhold af genren og strukturen (Johns, 2002b: 5). 

Dermed er der ikke tale om en konservativ pædagogik, men om en kritisk og genreudfordrende 

pædagogik, mener Johns, og så skulle didaktikken principielt fjerne sig fra det konserverende og 

ukritisk bevarende. Man kan spørge, om det i en dansk sammenhæng i praksis er lykkedes. 

En tredje diskussion i forlængelse heraf udfolder sig over, hvorvidt man overhovedet skal 

undervise eksplicit i genrer eller ej, og om det kan gøre mere skade end gavn at gøre det. 

Freedman viser, i sit efterhånden ældre studie baseret på empiriske undersøgelser, at det ikke er 

nødvendigt med eksplicit undervisning, da elever tillærer sig genrers retoriske såvel som generiske 

forhold uden. Hun refererer Krashen for at mene, at det endog slet ikke er muligt at undervise 

eksplicit i genrer, da det er alt for komplekst (Freedman, 1993). Martin og Roses argumenter om, 

at der findes et afgrænset antal genrer, og at de kan beskrives både generisk og sprogligt, skal ses 

som et svar på netop denne påstand. Også Devitt mener, at Freedmans konklusioner er for rigide, 

idet hun henviser til, at Freedman først og fremmest fokuserede på genrestrukturer og sekundært 

på genrers retoriske forhold. Devitt anbefaler det modsatte, nemlig at hvis man skal undervise i 

genrer, skal man undervise i genrens retoriske forhold og ikke fokusere på de tekstgeneriske træk 

(Devitt, 2008: 193). 

Freedman konkluderer dog, at der er visse situationer, hvor eksplicit genreundervisning er både 

mulig og nødvendig, nemlig i situationer, hvor eleverne i forvejen er i en situationskontekstuel 
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 Det er vigtigt for mig at understrege, at en genrepædagogisk tilgang ikke nødvendigvis behøver at være reproducerende. 

Tværtimod kan man anskue netop genrepædagogikken som kritisk, med dens arbejde på at eksplicitere for eleverne, hvordan 

tekster kan læses, tolkes og formuleres indenfor en sproglig ramme, der gør dem bedre i stand til ikke blot at forstå, men også 

forholde sig kritisk til tekster. At indføre et metasprog for eleverne giver netop de elever, hvis kulturelle kapital ikke ækvivalerer 

skolesystemets, som det ser ud i dag, mulighed for at deltage i kommunikationen på lige fod med dem, hvis kulturelle kapital 

hjælper dem til at forstå teksters kommunikative udtryk, uagtet at det ikke ekspliciteres i undervisningen: ”Those students who are 

not able to master technicality, abstraction and nominalisation, whose teksts appear to be colloquial, concrete and immature, are 

the very ones who would benefit the most from having access to a metalanguage…” (Love, 1999: 212).  

105
 Se dog s. 47, hvor de erkender, at deres værk forsømmer at se genrer netop realiseret gennem field, tenor og mode. Det er 

derfor interessant, at netop dette værk har dannet baggrund for så mange praksisudøvelser af genrepædagogikken. 
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sammenhæng, hvor de har brug for bestemte genrer (Freedman, 1993: 245). Altså det, nogle ville 

kalde ’autentiske situationer’ (se min diskussion af dette i afsnit 5.4). 

Hyons viser, at elever kan lære bedre genrebevidsthed ved at blive undervist eksplicit i genre. 

Eleverne lærer at få bedre genrekendskab, de bliver bedre til at identificere vigtig information, de 

øger deres læsehastighed, og de bliver bedre til at organisere deres egen skrivning. Hyons studie 

viser desuden, at elever bedst lærer genretræk og retoriske forhold vedr. genrer ved at blive 

undervist i korte undervisningsforløb og med simple tekster, der har klare træk (Hyon, 2002)106. 

Pang (Pang, 2002) har lavet et lille studie, hvor de to undervisningsfoki sammenlignes. Her viser 

hun, at både undervisning i kontekst og undervisning i leksikogrammatiske træk giver gode 

resultater, men at fokus på tekstgeneriske træk giver en lidt større fremgang, mens fokus på 

kontekstuelle forhold giver en større spredning. Denne spredning tilskriver Pang elevernes 

andetsprogsindlæring, der traditionelt har været fokuseret på at indlære regler og systemer, 

noget, der understøtter den tekstgeneriske genreindlæring. Omvendt udviser hendes resultater 

god læring, hvad angår genrens egentlige, retoriske formål, hvor eleverne før undervisningen 

fokuserede på det formål, de kendte fra deres egen kultur, mens de efter undervisning i genre, på 

begge måder, blev bedre til at følge de normer, genren krævede på målsproget/målkulturen. 

Dette studie giver derfor anledning til at afprøve, hvordan man kan undervise i genrens 

kontekstuelle forhold, og hvordan eleverne bruger det, de lærer, eller trækker på det, de ved i 

forvejen, og hvordan det kan ses i deres tekster.  

Swales kommer, på baggrund af en kort gennemgang af forskellige opfattelser af genre, frem til:  

…that it is indeed possible to use genres for teaching purposes without reducing courses to narrow 

prescriptivism or formalism and without denying students opportunities for reflecting upon rethorical or 

linguistic choices (Swales, 1990: 45). 

I hvert fald er der meget, der taler for, at de didaktiske konsekvenser af et retorisk baseret 

genresyn skal tage et andet udgangspunkt. Når f.eks. Chen derfor argumenterer for, at teksters 

generiske og leksikogrammatiske karakteristika er vigtige, men ikke det eneste, der skal undervises 

i, er jeg enig. Det er en del af genreundervisningen, men dertil må komme inspiration fra NGS, som 

lægger vægt på genre som situeret, kontekstualiseret og svar på genkommende udfordringer eller 

kommunikationssituationer. Man skal, med Chens ord, ikke kun lære sig de genkommende 

generiske former, men også forstå måden at skabe mening på indenfor diskursen eller genren, 

som Chen ville kalde det (Chen, 2008). Berkenkotter og Huckin taler for en eksplicit 

genreundervisning, men baseret på et retorisk grundlag, og opstiller således et alternativ til den 
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sydneyskolebaserede genrepædagogik. For dem er eksplicit genreundervisning både nødvendig og 

en del af sprogundervisningen: ”…we would argue, that genres are essential elements of language, 

just as are words, syntactic structure, and sound patterns” (Berkenkotter & Huckin, 1995: 161). De 

mener, som jeg også gør, at i en genrepædagogisk tænkning er det vigtigt at fastholde, at genrer 

ikke er rigide skabeloner, men snarere nogle retoriske bud på, hvordan man kan løse en bestemt 

retorisk opgave. Som sådanne kan de derfor også tilpasses til den situation, de skal indgå i. Derfor 

skal man ikke undervise i genreform, men i genreformål: kontekst, formål, mål(gruppe) osv. Devitt 

mener direkte, at man skal: “…teach contextualized genres, situated within their contexts of 

culture, situation, and other genres” (Devitt, 2008: 191). Det er centralt, at genrer ikke ender med 

at blive betragtet som lænker for den, der skal skrive (eller læse), men som muligheder, og det er 

vigtigt, at elever bliver eksponerede for mange forskelige genrer og deres situationelle kontekst. 

Den måde at forstå genrer og genreundervisnings på passer derfor godt til en forestilling om, at 

skolen skal inddrage tekster og genrer fra mange forskellige domæner. 

Dette fordrer, at man skaber situationer i undervisningen, hvor eleverne har brug for den/de 

genrer, man vil lære dem, og ikke blot at de lærer genrens formalistiske kendetegn i en 

dekontekstualiseret sammenhæng (Chen, 2008: 204). For mig at se er det den store udfordring. 

Det er nok muligt at skabe situationer, der kræver brug af og evt. undervisning i både en genres 

tekstuelle og formmæssige træk OG dens situationskontekst, så længe der er tale om genrer, der 

er funderede i et skolsk domæne, eksempelvis typiske skolegenrer107 som ’fysikrapport’, ’dansk 

stil’ osv. Her kan man inddrage situationskonteksten, fordi det allerede er der, nemlig den 

skolesituation, hvor eleven i og for sig skriver til og for læreren. Sværere er det måske med de 

genrer, der er funderede i domæner udenfor skolen, det være sig et hverdagsdomæne (som 

huskesedler, henvendelser til læreren eller andre offentlige myndigheder, læserbreve, udfyldelse 

af forsikringspapirer osv.) eller i det specialiserede domæne (sikkerhedsanvisninger, 

brugsanvisninger på maskinel, afrapporteringer, arbejdstidsangivelser osv.). Tekster, der hører til i 

et hverdagsligt domæne, kender eleverne måske allerede, og arbejdet med deres 

situationskontekst kan trække på de erfaringer, eleverne har fra deres hverdagsdomæne. De 

tekster, der kommer fra et specialiseret domæne, har omvendt en situationskontekst, der hører til 

udenfor skolen, og som ikke ligger lige for i forhold til skolen. Udfordringen bliver da, hvordan man 

kan trække specialiserede tekster ind i grundskolen uden at fjerne dem fra deres kontekst. At lære 

eleverne at forstå domænespecifikke situationer de ikke på forhånd kender eller har erfaring med, 

så de kan gennemføre en læsning eller tekstproduktion, hvor teksterne forstås ind i konteksten. 

I direkte forlængelse heraf er der en anden væsentlig problemstilling i forbindelse med at 

undervise i specialiserede genrer i skolen, som såvel Hetmar som Holmberg påpeger (Hetmar, 
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2004, 2008b; Holmberg, 2012: 233), nemlig at der altid er mindst to situationskontekster til stede i 

klasserummet. Hetmar skriver i ovenstående, at skolens domæner altid er til stede i skolen. (Se i 

øvrigt afsnit 2.3 om kulturformer og domæner). Det betyder ikke, at der ikke kan være andre 

diskurser til stede samtidig, men tekster herfra vil altid være rekontekstualiserede i en eller anden 

grad (Christie, 1994: 18 og 118). I f.eks. fysikundervisningen er der, foruden skolens domæne, også 

et fagdomæne til stede, og dettes rekontekstualiserede tekster findes f.eks. i form af 

fysikrapporter. Disse er repræsentanter for fagdomænet ’fysik’, men er tilpasset skolens domæne. 

Graden af rekontekstualisering kan diskuteres, mener jeg, idet formålet med teksten kan være 

meget skolsk, dvs. med et formål, der kun giver mening indenfor skolens domæne, eller det kan 

være mindre skolsk. At skrive en fysikrapport til sin lærer er et tekstarbejde, der er skolsk, idet 

formålet ikke er at vise andre fagfæller, at man har gjort nogle opdagelser indenfor fysik, men 

snarere at vise læreren, at det gennemgåede stof er afprøvet og forstået. Hvis det samme arbejde 

i fysiktimen blev lavet som en arbejdsanvisning til andre elever, ville tekstarbejdet være mindre 

skolsk, og dermed repræsenterer en sådan tekst en mindre grad af rekontekstualisering. Det bliver 

en udfordring at undgå, at eleverne fokuserer på skolekonteksten, nemlig at de egentlig reelt 

skriver til og bedømmes af læreren, og i stedet fokuserer på den specialiserede kontekst, som de i 

en eller anden grad og form præsenteres for. 

Sammenfattende vil jeg derfor mene, at mit pilotprojekt skal tage udgangspunkt i, at genrer skal 

ses som retorisk funderede, og at det, eleverne skal, er at opnå ’virkelige genrekompetencer’, 

hvilket for Johns betyder, at de kan forhandle og forstå, at genrer er retoriske svar på 

genkommende situationer, men at genrer udvikler sig hele tiden med medlemmerne af en 

’community’ og derfor er til forhandling og i udvikling (Johns, 2002a: 240). Eleverne skal 

undervises i at kunne genkende og forstå komplekse situationskontekster, samtidig med at de altid 

og hele tiden befinder sig indenfor en skole- og undervisningskontekst. Hvordan det lader sig gøre 

at etablere situationer, hvor bestemte genrer fra andre kontekster er påkrævede indenfor en 

skolekontekst, er derfor en væsentlig problemstilling. 

5.3 Mush fake – gamebased learning 

En mulig måde at løse problemstillingen på er, at man inddrager nogle af de tekster, der benyttes 

på EUD og arbejder med at forstå deres retoriske og situationelle kontekst og kun subsidiært deres 

tekstgeneriske træk, så eleverne både lærer de specifikke tekster og genrer at kende, men især, at 

de oparbejder en analytisk evne til at forsøge at genskabe eller forestille sig de retoriske eller 

situationskontekstuelle forhold, der danner baggrund for tekster, uanset om de skal skrive eller 

læse disse tekster.  
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Da man jo ikke kan hente selve det specialiserede domæne ind i klassen, idet det altid allerede er 

noget andet, er det derfor nødvendigt at forsøge at tænke nogle anderledes 

undervisningsscenarier ind i skolen, scenarier, hvor det på en eller anden måde bliver muligt at 

etablere en form for kontakt med disse specialiserede domæner, således at skolen kan præsentere 

andre domæner end det skolske.  

Et muligt bud på dette kunne være at gøre det, Gee omtaler som mushfake, at etablere som-om-

situationer, der f.eks. illuderer det specialiserede domæne, eleverne skal lære at kende (Gee, 

1996: 147). Dette må trækkes ind i undervisningssituationen på en relevant måde og under de 

betingelser, der nu engang er mulige. Dette sidste er en del af begrebets indhold og er derfor også 

centralt. Man må gøre nogle forsøg, der gør det bedst mulige under de givne betingelser. Disse 

betingelser er, at undervisningen skal foregå i skoleregi, dvs. at uanset, hvad man forsøger at 

etablere udefra, så foregår det hele stadig i et skolsk domæne med de implikationer, det har for 

fordelingen af magt, autenticitet, undervisningsmål osv. 

5.4 Mush fake, som-om-situationer eller leg og spil. En 
afklaring af begreberne. 

Gee anviser ikke selv nogle konkrete måder at gøre108 mush fake på, og jeg har derfor valgt at ty til 

andre, der efter min mening fortolker måder at gøre dette på. Her læner jeg mig især op ad 

Hanghøj (Hanghøj, 2008), der baserer sine antagelser om leg og spil i undervisningen på Dewey. 

Jeg vil i det følgende gøre rede for Hanghøjs forståelse af spil/leg (games/play) i undervisningen, 

og hvordan disse eventuelt kan forstås ind i Gees mush fake-begreb. Derefter vil jeg, på baggrund 

af dette, argumentere for, hvordan jeg mener, en undervisning, der skal undersøge, hvordan 

specialiserede tekster kan føres ind i skolen, kunne se ud.  

For Hanghøj er ’games’ især defineret essentialistisk, dvs., som han selv skriver, at ’games’ (som 

jeg fremover vil oversætte til spil) betragtes som noget, der repræsenterer bestemte, 

selvafgrænsende ontologier, hvilket han giver flere eksempler på (Hanghøj, 2008: 6). En af dem er 

det at betragte spil som systemer eller at kategorisere spil i forskellige kategorier.  

Med Wittgenstein hæfter Hanghøj sig også ved, at på de skandinaviske sprog og på engelsk, findes 

der to forskellige ord for hhv. leg og spil, mens det på fransk og tysk er et og samme begreb, der 

dækker begge betydninger, sproget virker derfor begrænsende, og man kan følgelig ikke lave en 

universel definition på spil (Hanghøj, 2008: 17). Hanghøj vælger derfor at sige, at leg og spil er det 

samme, og at fænomenet som sådan ikke kan defineres entydigt og universelt. Hanghøj definerer 

derfor selv spil, i sin afhandling især ”educational game scenarios”, som pragmatiske målsætninger 
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(”means”), der skal bruges for at opnå uddannelsesmæssige mål (”ends”), hvilket er refereret fra 

Dewey (Hanghøj, 2008: 19). Desuden vælger Hanghøj at betragte spilscenarier som “world-

building activities” og “dialogical spaces” (Hanghøj, 2008: 19), hvorved spilscenarier skal 

analyseres og forstås i relation til den måde, spillerne rent faktisk udøver dem på i en bestemt 

undervisningspraksis. Herved siger Hanghøj, at spillet skal forstås og analyseres i sin egen 

(undervisnings)kontekst. Der gives altså ikke nogen klar definition på, hvad spil overhovedet er for 

noget, men læner man sig op ad Hanghøj, kan man sige, at spil brugt i undervisningen først og 

fremmest er et fænomen, der har et undervisningsformål, og som må forstås og analyseres 

indenfor den kontekst, det bliver brugt i. Hanghøj taler her specifikt om læringsspil-scenarier, og 

ikke om spil i al almindelighed, men som jeg fortolker det, kan læringsspil-scenarier være alle 

former for set-ups, der inddrager spil i en eller anden form med det mål, at eleverne skal lære 

gennem scenariet. 

For Hanghøj er spil noget, der kan fungere i undervisningen for at støtte elevernes læring, ud fra 

en antagelse om, at spil er meningsfulde aktiviteter, og som følge deraf kan de tilføre 

undervisningen samme, f.eks. i form af muligheden for at udforske forskellige scenarier, som 

Hanghøj udtrykker det: ”…that game scenarios can be used to create meaningful contexts for the 

exploration of particular problems and knowledge aspects in contrast to passive forms of teaching 

and learning” (Hanghøj, 2008: 32). 

Som jeg ser det, er der flere mulige måder at trække udefrakommende domæner ind i 

undervisningen på. En af dem har jeg tidligere omtalt og selv observeret, nemlig det, at man 

benytter en særlig tekstgenre som et mødested mellem flere domæner (se afsnit 2.4.3). En anden 

mulighed er at benytte sig af teknologier, f.eks. computersimulerede situationer eller spil 

(Bundsgaard, 2009, 2013; Hanghøj, 2008; Shaffer, 2004). Her etableres der situationer i 

computerspillet, hvor eleverne skal benytte sig af deres faglige viden, erhvervet før og under 

spillet, for at løse problemer, der opstår i spillet (Se f.eks. Hanghøj, 2008; Shaffer, 2004 for 

eksempler på computersimulerede situationer). Dvs., at eleverne gennem spillet tilegner sig viden 

på en måde, der alene findes og giver mening indenfor deres eget univers, fordi hele 

vidensopbygningen og evalueringen af denne finder sted indenfor spillets/legens univers. Der er 

ikke nogen konkret tilknytning til en ’virkelig’ verden udenfor spillet og skolen/undervisningen, og 

hele projektet er et spil, hvorunder spilleren/spilgruppen ikke interagerer med andet/andre end 

spillet selv og dets univers. Hermed ikke sagt, at eleverne ikke lærer noget, der også kan benyttes 

udenfor spillet, det kan de sagtens gøre, men min skelnen går på, om der så at sige inddrages 

noget fra en virkelig verden, eller det hele er forestillet. Hele læringen foregår altså indenfor 

spillets univers, det man kunne kalde in-game. Eksempler på dette kunne være Spillet om magten, 

Vismandsspillet eller Drabssag Melved (Brodersen, 2003; DREAM, 2005; Finansrådet, Unknown). 

Man kan også gøre det ved at etablere situationer, der ganske vist er konstruerede, men som i et 
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eller andet omfang knytter an til situationer udenfor spillet, f.eks. ved at have ægte modtagere, 

der skal bedømme eller gennemføre/udføre det, eleverne i et tænkt spil har lavet. Dette er f.eks. 

set gennemført i form af avisproduktioner, hvor eleverne producerer aviser, der rent faktisk skal 

læses af andre end forældrene og læreren, læsere, der er oprigtigt interesserede i produktet. Et 

eksempel er Redaktionen, hvor produktet bliver vurderet af Ekstrabladet, før det kan sættes i 

produktion (Bundsgaard). Her laver eleverne rent faktisk en rigtig avis, men hele forløbet op til det 

færdige produkt er en slags rollespil, sat op i et virtuelt, og ganske vellignende, redaktionsmiljø, 

men en del af spillet foregår in-real-life109. Forskellen, som jeg ser den, er, at der kommer et 

konkret, fysisk produkt ud af arbejdet, som får virkelige læsere.  

Et scenario, der er tættere på virkeligheden, er, at eleverne laver tekster, der rent faktisk har 

læsere, og kontekster, der rækker ud over undervisningssituationen, og som alt sammen foregår 

in-real-life. Det kunne være elever, der laver anvisninger til yngre elever, læserbrevsskrivning mv. 

Et eksempel på dette er Purcell-Gates m.fl.s studie, hvor elever skriver vejledninger for hinanden 

(Purcell-Gates et al., 2007). Her er der tale om kontekstuelt funderede situationer, der rækker ud 

over klasserummet, og ikke om som-om-situationer, om end situationen er iscenesat af 

underviseren.  

Disse forskellige måder at trække domæner ind i skolen på er, efter min mening, beliggende på et 

kontinuum, hvor legen/spillet udøves fuldt ud i en forestillet verden ved den ene pol, mens man 

på den anden pol finder situationer, hvor legen/spillet har deltagere med interesser, der rækker 

ud over skolen, selvom situationen er etableret indenfor skolen. 

 

 
Figur 17: In-game eller in-real-life 

 

Bundsgaard betegner dette sidste som autentisk læring og mener med det, at deltagerne 

konstruerer viden gennem deltagelse i praksisfællesskabet om projektet eller læringsspillet 

(Bundsgaard, 2013). Som jeg forstår Bundsgaard, fordrer han ikke nødvendigvis, at eleverne skal 

kommunikere med virkelige mennesker i virkelige situationer, men netop at spil/leg kan udgøre 

denne autentiske situation, idet en simulering af situationen er godt nok (vel netop Mush fake). I 
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det øjeblik, der ikke er virkelige situationer, befinder man sig midt på mit skitserede kontinuum 

(Bundsgaard, 2013). Shaffer uddyber, hvad han forstår ved autentisk undervisning, og beskriver 

det som en kombination af en række forhold, der skal være gældende for det, han kalder thickly 

authentic:  

Authenticity is an alignment between activities and some combination of (a) goals that matter to the 

community outside of the classroom, (b) goals that are personally meaningful to the student, (c) ways of 

thinking within an established domain, and (d) the means of assessment (Shaffer, 2004: 1406). 

Sammenfattende kan man altså sige, at det at inddrage forestillede verdener eller situationer kan 

sammenlignes med at benytte spil i undervisningen, og at dette er en måde at præsentere og 

autentisk-gøre udefrakommende domæner i skoledomænet på. På denne baggrund definerer jeg 

som-om-situationer i undervisningen som situationer, hvor man etablerer en forestillet verden 

eller situation, der legitimerer det arbejde, undervisningen omfatter. Med begrebet thickly 

authentic mener jeg derfor, at en undervisning skal have mål, der rækker ud over selve 

undervisningssituationen, det skal være ”ægte” kommunikation (Bundsgaard, 2013), og på samme 

tid skal det være et personligt mål for eleven. Samtidig skal eleverne lære at forstå måden at 

tænke på indenfor det specialiserede domæne, der er forsøgt bragt ind i klasserummet, og 

evalueringen af arbejdet skal være på en måde, som ville kunne have været gjort i det 

specialiserede domæne også110. Jo flere af disse forhold, der opfyldes, des længere bevæger man 

sig mod højre på mit kontinuum. 

5.5 Tekster på erhvervuddannelserne – didaktiske 
konsekvenser 

De makrogenrer, jeg har identificeret på EUD, har en række kendetegn, som jeg har beskrevet i 

analysekapitlet (se kapitel 4). I sig selv kan teksternes lingvistiske karakteristika godt siges at pege 

på de domæner, teksterne skal forstås indenfor, men jeg vil påstå, at det især er den 

situationskontekstuelle sammenhæng, der afgørende peger på, om en tekst især skal forstås 

indenfor et skolsk hhv. specialiseret domæne. Tekster, sådan som jeg forstår begrebet, er netop 

tekster knyttet til domæner, og de fungerer bedst indenfor de domæner, de hører til i. Men for 

Halliday gælder jo, at en situationskontekst realiserer en konkret tekst, og samtidig er der et 

dialektisk forhold mellem de to, som gør, at teksten også peger tilbage på situationskonteksten. En 

tekst kan altså sige noget om situationskonteksten, og situationskonteksten siger samtidig noget 

om teksten. Det tydeligste og synligste eksempel på dette er nok, for de specialiserede teksters 

vedkommende, brugen af især det, jeg har defineret som specialiserede begreber. Disses antal i en 

tekst vil pege på, at teksten hører til i et specialiseret domæne, og de specialiserede begrebers art 
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vil pege på hvilket domæne. Selvfølgelig er det ikke muligt at danne sig et komplet billede af 

situationskonteksten på baggrund af teksten alene, men den kan give et fingerpeg om, hvad man 

skal forestille sig.  

I skolen bliver eleverne bekendt med tekster og genrer i forbindelse med traditionelle 

lærebogstekster, som kun sjældent er en del af hverken hverdagslivet eller arbejdslivet111. Tekster 

fra de specialiserede domæner ses sjældent eller aldrig. Men netop den slags tekster er, for nogles 

vedkommende, af en ganske anden art. De er, som jeg har vist, præget af mange specialiserede 

begreber og er skrevet ind i en kontekst, der fordrer et vist kendskab til et specialiseret domæne. 

At introducere eleverne for disse tekster og genrer må derfor være en opgave for grundskolen, 

dvs. at inddrage disse tekster i undervisningen, og det er et fokus for denne del af min afhandling 

at pege på mulige måder at gøre dette på. 

Grundskolens opgave er at danne eleverne til samfundslivet, og til dette hører også, at eleverne 

opnår relevante og fremtidssikrede literacykompetencer. Dvs. eleverne skal kunne agere i og 

kritisk indgå i et demokratisk samfund med, hvad det indebærer af muligheder for aktiv deltagelse 

i samfundslivet i forskellige situationer. Ifølge Hetmar er det væsentligste formål med 

literacyundervisningen i skolen, at eleverne opnår literacykompetencer, de kan bruge i alle slags 

perspektiver og situationer, det, hun kalder funktionelt og pragmatisk literacy (Hetmar, 2008a: 

590). At være literacykompetent betyder, for Hetmar, at man er i stand til at orientere sig i sociale 

og kulturelle kontekster (Hetmar, 2010: 322). Med det mener Hetmar for det første, at man skal 

kunne kende det specialiserede sprog, der findes indenfor domænet. Det kan være ord og 

vendinger, der ikke bruges i andre domæner, eller det kan være ord, der har anden betydning end 

i andre domæner eller i et hverdagsdomæne. Som jeg læser dette, er det netop det, jeg kalder for 

specialiserede begreber eller begreber, der bruges specialiseret. For det andet mener hun, at man 

skal kunne agere indenfor og forstå de domæner, sproget fungerer i (Hetmar, 2008a: 585). 

Purcell-Gates m.fl. definerer det sådan her: “authentic, learner-centered instruction means using 

print materials used in ways that they would be used in the lives of learners outside of their adult 

education classes” (Purcell-Gates, Jacobson, & Degener, 2004: 1). Problemet med at benytte 

begrebet autentiske situationer er, at ‘autentisk’ ikke betyder det samme i forskellige situationer 

og domæner. Man skal kende de enkelte domæner for at vide, hvilke literacies der er autentiske 

(Perry, 2012: 63). Alt literacyarbejde er, efter min mening, autentisk, der hvor det bliver lavet, og 

det giver derfor bedst mening at tale om literacy som noget, der er passende i forhold til domæne 
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forklaringen på, hvorfor op mod 70 % af en ungdomsårgang i dag vælger de gymnasiale ungdomsuddannelser (Pedersen & Elias, 
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og situation, og om literacykomptencer som noget, der er tilpasset domæne og situation. At 

definere, hvad literacykompetencer er for noget, og i forlængelse af dette komme med bud på, 

hvordan man giver eleverne i grundskolen muligheder for at tilegne sig de ønskede 

literacykompetencer, er derfor ikke en enkel opgave.  

Sammenholdt med de overvejelser, jeg tidligere har gjort mig, fører det mig frem til, med det 

fokus, jeg har på tekster, at jeg vil fokusere på, hvordan literacykompetencer kan udvikles med 

brug af tekster. Min vinkel bliver altså, hvordan eleverne kan udvikle kompetencer til at forstå og 

bearbejde og dernæst agere domænerelevant på tekster fra forskellige domæner. At kunne forstå 

og bearbejde tekster skal forstås bredt som at have kompetencer til at genkende deres retoriske 

situation og derfor kunne fremstille og læse tekster, så de passer til denne. Sådanne tekster vil 

ofte, men behøver ikke, have bestemte, genkendelige generiske træk, der igen afstedkommer 

bestemte leksikogrammatiske forhold. Det er en pointe, at en retorisk situation ikke på forhånd 

fastlægger tekstgeneriske træk eller en bestemt leksikogrammatik, men at man i en kultur ofte har 

udviklet sådanne. Eleverne skal derfor lære, at tekster skal læses på bestemte måder, hvis disse 

læsninger skal forstås og genkendes som domænerelevante. Dvs., at man må tage hensyn til den 

tekst man har, hvilken situation den er skrevet i, hvilket domæne den refererer til, og hvilket 

socialt formål den har.  

Det må betyde, at man i skolen må arbejde med tekster, der kommer fra semiotiske domæner 

udenfor skolen. Tekster betragtet som retoriske genrer, der har bestemte situationskontekstuelle 

forhold og derfor muligvis også bestemte tekstgeneriske og leksikogrammatiske træk. At arbejde 

med teksters retoriske forhold betyder for mig, at eleverne skal introduceres til den 

situationskontekst, teksten hører hjemme i. 

I samfundet er der så mange forskellige domæner på spil, at skolen umuligt kan forberede til dem 

alle ved at give eleverne et dybt kendskab til dem. I hvert af disse domæner indgår genrer og 

tekster, der skal forstås indenfor domænet, og det er umuligt at præsentere eleverne for et utal af 

genrer, hvis genre her forstås som genkommende situationer, der fordrer bestemte tekster og 

læsninger. Da der ydermere er et dialogisk forhold mellem tekster, genrer og domæner, vil tekster 

og genrer også forandre sig, ligesom også situationer forandrer sig, og domæner hele tiden 

forandres i takt med, at brugerne agerer indenfor dem. Det kan derfor synes at blive en næsten 

umulig opgave for grundskoleundervisningen at introducere tekster eller genrer, der er i evig 

forandring, på samme måde som det derfor også kan blive meget vanskeligt at give eleverne et 

kendskab til de specialiserede domæner, de kan komme til at møde udenfor en skolevirkelighed, 
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idet disse for det første er af et næsten uendeligt antal, for det andet også er under evig 

forandring112.  

 I stedet for at lære eleverne et endeligt antal generiske genrer (eller genretræk) må man derfor 

lære dem at forestille sig og siden nærmere forstå domæner og de genrer, de indebærer. Dvs., 

eleverne skal i grundskolen først og fremmest lære at være forestillingsparate. De skal kunne 

forestille sig, hvilke genrer der er på spil, og hvordan domænet fordrer disse genrer. Kan de blot 

forestille sig nogle ting, må de, ved at få erfaring med domænet (f.eks. i form af at de indgår i en 

uddannelse eller på en arbejdsplads), efterhånden lære domænet nærmere at kende og dermed 

dybere forstå hvilke genrer, der er passende. Grundskolen kan jo nemlig ikke uddanne til alle 

domæner, men den kan gøre eleverne klar til at leve sig ind i dem, de skal begå sig i, ved at 

forestille sig.  

Det, jeg mener, man skal gøre, er at forsøge at give eleverne en form for situationskontekstuel 

parathed, en analytisk evne til at forudsige situationskontekster eller genkende dem og fremstille 

passende tekster til dem. Dias m.fl. taler om noget lignende, når de anbefaler, at elever skal lære 

at tilpasse sig forskellige retoriske situationer/kontekster og derved opnå en stilistisk fleksibilitet 

og sensitivitet (Dias et al., 1999: 232). Jeg antager, at eleverne kan få et beredskab til at analysere 

situationskontekster, ved at man fokuserer på netop disse, og at eleverne på den måde kan 

trænes til at vælge tekster, der er egnede til at nå de mål, de vil opnå i bestemte situationer. På 

den måde bliver undervisningen netop mere fremadrettet og rækker længere end til en her-og-nu-

situation, så eleverne kan bruge de erhvervede kompetencer flere år fremover i forskellige 

situationer og domæner113.  

En del at det at have gode tekstkompetencer, er derfor at have en veludviklet 

situationskontekstuel parathed, dvs., at man har kompetencer til at forestille sig teksters 

situationskontekst forstået som tekstens formål og field, tenor og mode. Det er derfor min 

antagelse, at elever, der kan dette, bedre kan læse og skrive tekster, der passer til forskellige, 

domænerelevante situationer, det være sig i skolen eller i domæner udenfor skolen114. 

Jeg vil i det følgende skitsere, hvilke krav jeg mener, der skal stilles til en undersøgelse af, hvordan 

domænespecifikke tekster kan bringes ind i grundskolen og benyttes til at give eleverne kendskab 

til andre domæners tekster ved at udvikle deres situationskontekstuelle parathed. 

                                                      
112

 Jeg mener altså, at Martin og Rose altså næppe har ret, når de postulerer, der er et endeligt antal genrer i skolen, og at disse kan 

læres (i øvrigt tilsyneladende uafhængigt af en kontekst – i hvert fald ikke i en retorisk forståelse) (Martin & Rose, 2008) 

113
 Det er netop en af den nuværende genrepædagogiks svagheder, mener jeg, at man risikerer, at eleverne bliver gode til at 

genkende en række skolegenrer, men ikke vil kunne kende eller bruge dem i deres liv udenfor skolen, fordi de er trænede i at 

genkende generiske træk og ikke situationskontekstuelle træk. 
114

 Dette vil samtidig også styrke forberedelsen af eleverne til at begå sig på erhvervsuddannelserne, hvor flere af de specialiserede 

domæner inddrages. 



163 
 

5.6 Didaktiske spændingsfelter 

Min pilotundersøgelse kan ses som et første skridt på vejen mod at undersøge, hvordan min 

skitserede domænemodel (Figur 8) kan tænkes ind i en folkeskolesammenhæng, og hvilke 

didaktiske implikationer det kan have. Som skitseret i teorikapitlet og beskrevet i analysen af 

tekster og genrer på erhvervsuddannelserne, er tekster tæt knyttet til det domæne, teksterne er 

tænkt til. Jeg har vist, at man skal kende til domænet for at få den fulde forståelse af en tekst, og 

derfor mener jeg, det er nødvendigt, at man i grundskolen introducerer eleverne for domæner, 

der findes udenfor skolen. Ikke for at eleverne skal kende til en række konkrete domæner, f.eks. 

tømrerdomænet, eller fordi eleverne skal være tømrere, men fordi eleverne allerede i skolen er 

nødt til at lære, at der udenfor skolen findes en række domæner med egne literacies og dermed, i 

min optik, egne tekster. Skolen må derfor introducere eleverne for en række forskellige domæner, 

der ikke er skolens egne, og de tekster, der kan tænkes at høre til i dem. Samtidig stræber jeg efter 

at opnå det, Bundsgaard kalder autentisk læring (se afsnit 5.4), dvs. læring, hvor formålet med 

skolearbejdet ikke kun er at lære en bestemt genre (eller genres træk) at kende, men også rækker 

ud over dette og får et socialt formål, således at eleverne ikke kun opnår kompetencer, der kan 

bruges i skolen, men også lærer at genkende situationer, disse genrer indgår i, så de kan bruge 

deres erhvervede kompetencer senere i livet. Denne del er vanskelig at opnå i skolen, fordi 

arbejdet altid først og fremmest er skolearbejde. Etableringen af en som-om-situation kan skabe 

en forestillet situation og dermed mulighed for i større grad at forestille sig situationskontekster. 

Det vil være relevant og interessant at undersøge, hvordan eleverne griber en sådan opgave an, og 

det afføder en række spørgsmål, hvoraf jeg kun har mulighed for at undersøge nogle: 

 Hvad indebærer det at have situationskontekstuel parathed? 

 Hvilke forhold spiller en rolle for udviklingen af situationskontekstuel parathed? 

 Hvordan kan eleverne arbejde med at få et kendskab til domænet?  

 På hvilke måder kan man introducere et ukendt domæne for eleverne, hvilke tekster kan 

bruges?  

 Kan sådanne tekster bruges som modeltekster, hvis eleverne selv skal fremstille lignende 

tekster, og har de brug for modeltekster? 

 Hvordan vil det fungere, hvis eleverne præsenteres for tekster fra et specialiseret domæne? 

 Hvordan forestiller eleverne sig udvalgte teksters situationskontekst, og hvilken viden og 

erfaringer kan de trække på? 

 Kan man etablere relevante som-om-situationer, der befordrer elevernes arbejde med at 

forstå et ukendt domæne og dets tekster, med andre ord, kan eleverne forestille sig 

situationskonteksten? 

 Hvordan forstår eleverne domæner, der hører til udenfor skolen, og hvordan forestiller de sig 

dem? Hvilken eksisterende viden trækker de på?  
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 Kan eleverne herefter selv producere domænerelevante tekster på baggrund af samtaler og 

diskussioner af en forestillet teksts situationskontekstuelle forhold og formål?  

 Hvordan arbejder eleverne med at fremstille deres egen tekst, og hvilken rolle spiller 

modelteksten for dette arbejde? 

 Hvilke træk udviser de elevproducerede tekster i forhold til en eventuel modeltekst? 

 Kan mit analyseapparat benyttes til at undersøge sådanne teksters leksikogrammatiske og 

generiske træk? 

 I hvor høj grad må man relatere til domæner, eleverne allerede har et kendskab til, f.eks. 

skolens? 

 Hvis man introducerer et domænes arbejdsformer, kommunikationsformer og tekster i 

skolens domæne ved hjælp af som-om-situationer, i hvor høj grad formår eleverne så at spille 

med på som-om-situationen, og hvordan fungerer dette indenfor et skoledomæne? 

 

Alle disse spørgsmål danner baggrund for at igangsætte et pilotprojekt i grundskolen for at belyse 

et eller flere af dem. Som Pangs undersøgelse viste, er der anledning til at prøve, hvordan man kan 

introducere teksters situationskontekst for eleverne ved at undersøge, hvordan eleverne trækker 

på forskellig viden for at forestille sig for dem ukendte kontekster (Pang, 2002). I min teoretiske 

optik betyder det, at man må tilrettelægge et forløb, hvor eleverne præsenteres for tekster fra et 

fremmed domæne og forestiller sig ukendte situationskontekster forstået som field, tenor og 

mode samt tekstformål. Dette fremmede domæne skal i min sammenhæng være et, der er 

relevant i en erhvervsuddannelsessammenhæng. 

Mit pilotprojekt tager, på baggrund af Feez (Feez, 2002), afsæt i et forløb, hvor man i grundskolen 

arbejder med tekster fra forskellige domæner, som man giver eleverne et situationskontekstuelt 

billede af, f.eks. ved at benytte videooptagelser, reklamer, konkrete tekster og grundige samtaler 

om situationskontekstuelle forhold. På den måde må eleverne forestille sig, hvordan domænet og 

situationen tager sig ud, og hvordan en tekst så vil være passende til det formål, den skal have i 

den konkrete situation indenfor domænet. Intentionen er, at eleverne præsenteres for, at der 

uden for skolen findes tekster og domæner med helt andre situationskontekstuelle forhold og 

formål, end skolens tekster har, og jeg antager, at dette kan støtte dem i at forsøge at udvikle 

situationskontekstuel parathed i andre situationer. For at undersøge, om de rent faktisk gør det, vil 

jeg herefter introducere en ny situation for eleverne, som de skal forestille sig og dernæst 

producere en passende tekst indenfor. 

Forløbet behøver ikke at være langt, idet Hyon netop har vist, at korte forløb omkring 

genkendelige tekster giver gode resultater. Det vil derfor være en fordel, hvis den tekst, eleverne 

selv skal producere, er genkendelig både retorisk og generisk (Hyon, 2002).  
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Jeg vil i pilotundersøgelsen fokusere på at undersøge de forhold, jeg finder grundlæggende, nemlig 

forhold, der relaterer sig til, hvordan eleverne arbejder med tekster fra andre domæner, og i hvor 

høj grad disse sætter sig spor i elevernes eget tekstarbejde. De spørgsmål, jeg mener, kan opfange 

dette, er: 

 Hvordan forestiller eleverne sig udvalgte teksters situationskontekst, og hvilken viden og 

erfaringer kan de trække på? 

 Hvordan arbejder eleverne med at fremstille deres egen tekst, og hvilken rolle spiller 

etableringen af en som-om-situation og brug af en modeltekst for dette arbejde? 

 Hvordan kan jeg karakterisere elevernes færdige tekster i forhold til modelteksten? 

 Hvilke forhold spiller en rolle for udviklingen af situationskontekstuel parathed? 

 

Formålet med pilotundersøgelsen er altså at undersøge, i hvor høj grad eleverne er i stand til at 

forestille sig en tekst fra et ukendt domænes situationskontekst, og at undersøge, hvilken viden de 

så trækker på. Dernæst at undersøge, hvordan eleverne, når de stilles overfor en ny ukendt 

situationskontekst, er i stand til at fremstille en passende tekst, og på hvilket grundlag de 

fremstiller teksten. For at undersøge den fremstillede tekst vil jeg dernæst sammenligne den med 

andre, specialiserede tekster, jeg har indsamlet fra andre domæner, mht. generiske og eventuelle 

visuelle/multimodale træk samt leksikogrammatik. 

For at opnå et arbejde, der kan karakteriseres som autentisk læring, med Bundsgaards ord (se 

også afsnit 5.4), skal eleverne ikke kun skrive for skolen eller læreren, men opleve, at de selv har et 

mål med deres tekstarbejde. Dette kan man forsøge at opnå ved at etablere en som-om-situation, 

hvor eleverne skal forestille sig, at de indtager en anden rolle end elevrollen. 

På den baggrund udviklede jeg et kort pilotprojekt til grundskolens 8. klasse. Det konkrete 

undervisningsforløb beskrives og analyseres i næste kapitel. 

Der er altså et dobbelt læringsmål med pilotprojektets undervisningsforløb, dels at opøve 

elevernes situationskontekstuelle parathed, så de fremover bedre bliver i stand til at fremstille og 

forstå tekster fra forskellige domæner ud over skolens, dels at lære eleverne, på den baggrund, at 

fremstille passende tekster mht. genre og leksikogrammatiske valg.  

Især opøvelsen af den situationskontekstuelle parathed kræver, at eleverne kan forestille sig 

andre domæner, hvilket jeg altså vil undersøge, om man kan fremme ved at benytte som-om-

situationer. 
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6 Beskrivelse og analyse af pilotundersøgelse 

I dette kapitel vil jeg først give en begrundet beskrivelse af det undervisningsforløb, der udgør mit 

pilotprojekt. Dernæst vil jeg beskrive og analysere udvalgte didaktiske spændingsfelter, som jeg 

har fundet, var de mest iøjnefaldende i dette undervisningsforløb i forhold til mit teoretiske afsæt. 

Det drejer sig om, i hvilket omfang eleverne kan forestille sig teksternes situationskontekst og 

genre, hvilke kilder de benytter til dette, og i hvor høj grad deres brug af disse ekspliciteres i det 

forberedende arbejde og under selve arbejdet med APV-skemaerne. Dertil kommer en 

leksikogrammatisk analyse af de færdige elevtekster, der sammenlignes med tilsvarende analyser 

af tilsvarende tekster fra EUD. Elevernes færdige APV-skemaer vil danne udgangspunkt for 

analysen. Sidst i kapitlet peger jeg bl.a. på, hvad situationskontekstuel parathed kan omfatte, og 

laver en opsamling af mine analyser. 

6.1 Begrundet beskrivelse af undervisningsforløb 

Hele pilotprojektet består af en introduktion til den fremmede situationskontekst og det ukendte 

domæne, eleverne skal lære at kende115, elevernes arbejde med at fremstille en specialiseret 

tekst, der passer til dette domæne, samt fælles refleksion og kritik af de fremstillede tekster.  

Formålet med at introducere eleverne for et nyt, ukendt domæne og tekster derfra er, at eleverne 

skal lære at genkende og forestille sig ukendte tekster situationskontekst og forestille sig 

domænet. Gennem diskussion og samtale om forskellige tekster fra domænet skal en forståelse 

for situationskonteksten udvikles. Her valgte jeg en let genkendelig og tydelig tekst både mht. 

situationskontekst og leksikogrammatik så vel som generiske træk, nemlig et APV-skema (Jf. Hyon, 

2002). Dette har et klart, konkret og præcist formål i arbejdslivet, uanset hvilket specialiseret 

domæne, der er tale om . Tekstgenerisk kan det se ud på flere måder, men ofte vil det være 

opstillet i skemaform, som det eksempel fra tømreruddannelsen, der blev brugt som modeltekst. 

 Eleverne skulle dernæst selv skrive en tilsvarende, specialiseret tekst med skolen som domæne. 

På den måde var domænet kendt for eleverne, og deres opgave blev da at producere en passende 

tekst, dvs. en tekst, der passede til den situationskontekst, den skulle fungere indenfor, nemlig 

den situation, at der skulle laves en arbejdspladsvurdering med elevperspektiv på en skole. 

Eleverne kunne trække på den situationskontekstuelle forestilling, de havde gjort sig med 

tilsvarende tekster fra tømrerdomænet og skulle nu forsøge at forestille sig situationskonteksten 

for deres egen tekst. 

                                                      
115

 Nemlig et specialiseret domæne som tømrerfaget, herunder særligt de farlige situationer, der kan opstå, hvordan man kan 

fokusere på arbejdsmiljø, og hvordan der arbejdes med dette indenfor et specialiseret domæne. 
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For at støtte elevernes forståelse for teksten, både mht. situationskontekst og for de generiske, 

multimodale og leksikogrammatiske træk, afsluttedes med en kritisk diskussion af det færdige 

produkt. Den del, hvor eleverne skulle nå at afprøve hinandens skemaer, nåede jeg desværre ikke. 

Jeg betragter det samlede interventionsprojekt bestående af i alt 11 lektioner som en samlet 

CurriculumGenre bestående af en række faser, hvori indgår arbejde med tekster på forskelig vis. 

De enkelte, sammenhængende passager med tekst involveret betegnes literacyhændelser, og det 

er især disse, jeg vil fokusere på i min analyse. 

Eleverne fik først tid til i grupper at diskutere begrebet arbejdsmiljø, fordi jeg gerne ville 

undersøge, hvad de troede, arbejdsmiljø overhovedet dækkede over. I mit oprindelige oplæg var 

der ikke lavet spørgsmål, der skulle strukturere elevernes samtale, men læreren havde, på 

baggrund af mit undervisningsoplæg, selv fremstillet en række spørgsmål, eleverne brugte som 

udgangspunkt for samtalen. Dette begrundede han i, at opgaven ellers var for svær for 

elevgruppen, hvilket jeg respekterede116. Denne del af pilotprojektet var først og fremmest 

tilrettelagt for forskningsprojektets skyld, og derfor var formålet primært et forskningsmæssigt 

sigte, nemlig at afdække elevernes forhåndsviden. Denne del er ikke indregnet i 

CurriculumGenren. 

CurriculumGenrens fase et bestod af en introduktion til arbejdsmiljø som arbejdsområde og til et 

ukendt, specialiseret domæne, der skulle fungere som eksempel på, hvordan arbejdsmiljø og 

overvejelser over dette fungerer på en arbejdsplads. Eleverne introduceres for tømrerdomænet 

og de farlige arbejdsopgaver, faget har, via tekster, der demonstrerer dette, f.eks. videoer af 

forskellige art, en plakat om værnemidler og et APV-skema og dets brug (tekster kan ses i bilag 6 

og 7, links til videoer i bilag 32). Der lagdes igennem introduktionen vægt på de 

situationskontekstuelle forhold, og kun i mindre grad på APV-skemaets tekstuelle forhold 

(generiske og leksikogrammatiske træk). Formålet med denne fase var, at eleverne kunne øve sig i 

at forestille sig en situationskontekst. Valget af et helt fremmed domæne er delvist foranlediget af 

mit projekts opdrag og delvist af, at det at bruge et helt fremmed domæne som eksempel 

formodes at gøre det lettere for eleverne at kunne se på domænet udefra og således øve sig i at 

komme med bud på situationskonteksten. Det var godt nok, hvis eleverne blot forestillede sig 

field, tenor og mode, samt formålet med teksterne, idet det jo netop er en sådan 

forestillingsparathed, jeg mener, arbejdet med domænespecifikke tekster skal udvikle.  

Efter nogle introducerende videoer og en klassesamtale om arbejdsulykker fik eleverne den 

medbragte plakat med værnemidler og skulle i grupper reflektere over tekstens 

situationskontekst. Dette skulle endnu en gang opøve elevernes fornemmelse for sammenhængen 

                                                      
116

 De første gange lavede læreren selv spørgsmålene ud fra mit undervisningsoplæg, mens jeg selv fremstillede spørgsmål til de 

sidste to diskussionsrunder. 
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mellem en tekst og dens situationskontekst. Også dette var oprindeligt tænkt som et arbejde, der 

blot skulle udvikle sig over elevernes egen, frie tale, men også her havde læreren lavet nogle 

spørgsmål, eleverne skulle tage udgangspunkt i. Den sidste tekst, eleverne så og diskuterede, var 

et eksempel på et APV-skema fra tømreruddannelsen, som skulle udgøre modelteksten. Eleverne 

skulle også her først og fremmest reflektere over situationskonteksten, men jeg havde lagt op til, 

at læreren kunne inddrage leksikogrammatiske og generiske forhold, hvilket han dog ikke gjorde. 

Spørgsmålene fra læreren lagde op til, at elevernes forestillede sig og diskuterede, om denne tekst 

kunne bruges som APV for skoleelever for at introducere til næste dags arbejde. Denne 

introduktion gennemførtes over tre lektioner fordelt på en lektion den ene dag plus to dagen efter 

(De udleverede spørgsmål kan ses i bilag 35 og 36). Læsning og diskussionen af den medbragte 

plakat: ”Personlige værnemidler” samt læsning og samtale om APV-skemaet fra 

tømreruddannelsen betragtes som to selvstændige literacyhændelser 

Fase to bestod af elevernes eget arbejde med i grupper at etablere en forståelse for de 

situationskontekstuelle forhold, der må gælde for en tekst, der skal undersøge arbejdsmiljøet på 

en skole, når man ser på domænet udefra som et specialiseret domæne. På den baggrund skulle 

eleverne fremstille deres eget APV-skema. I denne fase var det et formål, at eleverne skulle prøve 

at diskutere en teksts situationskontekst, og med denne diskussion som baggrund forsøge at 

fremstille en tekst, der passede til den fremdiskuterede/forestillede situationskontekst. Eleverne 

skulle altså lære at fremstille en tekst med baggrund i deres forestillinger om tekstens 

situationskontekst, og således opøve netop en situationskontekstuel parathed. Eleverne havde 

først to lektioner, hvor de blev introduceret for selv at skulle lave et APV-skema, hvorfor de først 

skulle diskutere, hvad et sådant skulle indeholde og hvilke arbejdsmiljøforhold og -regler, der 

allerede fandtes indenfor domænet ’skole’. Eleverne skulle søge informationer på nettet og fik en 

liste med relevante links, de kunne vælge at benytte. Oplægget til opgaven lød, at eleverne skulle 

forestille sig, de kom fra Arbejdstilsynet (herefter AT), hvilket skulle give eleverne anledning til at 

indgå i en som-om-situation. Opgaven fordrede således, at eleverne så på skolen som et 

specialiseret domæne med sine egne deltagere, regler og normer, ligesom de skulle forestille sig, 

at skoleelever faktisk havde de samme rettigheder på arbejdsmiljøområdet, som medarbejdere 

har indenfor andre fag. Eleverne skulle undersøge gældende forhold og på baggrund af nogle 

refleksionsspørgsmål forestille sig situationskonteksten og undersøge situationskonteksten for 

deres tekst.  

Elevernes arbejde med at fremstille et APV-skema tog igen udgangspunkt i nogle spørgsmål, der 

skulle få eleverne til at reflektere over situationskonteksten for selve skemaet, hvilket skulle sikre, 

at eleverne arbejdede funktionelt med skemaet. Elevernes arbejde med at udfærdige APV-

skemaet betragtes som en literacyhændelse og vil blive gjort til genstand for den grundigste 

analyse i dette kapitel. 
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Tredje fase bestod af gruppernes diskussion af hinandens APV-skemaer, hvilket betragtes som én 

literacyhændelse. Dette foregik i en enkelt lektion i umiddelbar forlængelse af de tre lektioner, der 

medgik til fremstilling af APV-skemaer. Her skulle eleverne lære at forholde sig kritisk til andre 

tekster. 

Den sidste fase bestod af klassens samlede præsentationer af APV-skemaer og diskussion af, hvad 

der burde høre med til et fælles skema, ’det bedste skema’, som læreren kaldte det. Dette udgør 

også en literacyhændelse. De sidste to faser er ikke analyseret nærmere i denne afhandling, men 

jeg perspektiverer til dem, hvor det er relevant. 

De sidste tre lektioner foregik ikke helt, som jeg havde planlagt det fra begyndelsen. I min 

oprindelige plan skulle eleverne lave en APV ved hjælp af hinandens APV-skemaer og således 

afgøre, om teksterne fungerede i praksis. Dette var begrundet i, at eleverne på den måde skulle 

kunne se deres tekster sat ind i den forestillede situationskontekst. Læreren var dog meget 

interesseret i, at skemaerne skulle blive brugt i virkeligheden, og var på den måde faktisk mere 

ambitiøs, end jeg var. Da et sådant interventionsprojekt skal foregå i et samarbejde mellem 

forsker og involverede lærere, var jeg villig til at afprøve hans forslag. Dette var, at klassen skulle 

blive enige om et grundlag for et fælles skema, der skulle sendes videre til elevrådet og bruges på 

hele skolen. På den måde ville skemaet fungere reelt og ikke kun i en forestillet situation, hvilket 

jeg fandt, var et godt forslag. Det, vi reelt nåede, var desværre kun at tale om de forskellige 

gruppers skemaer i klassen. De er siden alle blevet afleveret til elevrådet, men er i skrivende stund 

endnu ikke taget i brug. 

6.2 Hvad vidste eleverne på forhånd om feltet? 

I dette afsnit vil jeg kort beskrive og analysere elevernes forhåndsviden og undersøge, hvor de har 

denne viden fra, og hvordan de etablerer den. Analysen er baseret på optagelser af de fem 

gruppers samtaler117. Denne del er primært tænkt som baggrundsviden i forhold til elevernes 

videre arebjde. 

Eleverne diskuterer på bagrund af de udleverede tænkespørgsmål, der centrerer sig om 

situationskontekstuelle forhold som hvem, der har magt til at lave og sikre overholdensen af 

regler, feltet og dets deltagere (hvad kan arbejdsmiljø handle om, og hvem gælder det for), samt 

hvor man finder information om emnet og hvem, der kan stå for at lave dette. Gruppernes 

samtaler viser, at eleverne generelt ikke ved ret meget om emnet på forhånd.  

                                                      
117

 Det er ikke altid muligt at skelne mellem de enkelte elever på mine optagelser. Hvor jeg har skønnet, dette heller ikke er 

relevant, har jeg derfor heller ikke forsøgt på det. Derfor står der ofte blot ’E’ for ’elev’ og ’L’ for ’lærer’. 
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Forholdet omkring magt, altså hvem der har magt til at lave lovgivning og sikre, at den overholdes, 

er noget, eleverne gætter på, og i de fleste tilfælde kan man se, at de ikke har nogen sikker viden 

på området. Eleverne gætter på forskellige politiske eller offentlige instanser eller myndigheder 

som: Kommunen, statsministeren, regeringen, politikere eller andre institutioner som 

Arbejdstilsynet eller arbejdsstyrelsen. Alle grupper kommer frem til, at f.eks. kommunen må være 

involveret (Her eksempel fra gruppe 2): 

E: Det er vel… Kommunen. 

E: Kommunen, ja, det tænker jeg også. 

E: Og arbejdspladsen. 

E: Nej, det er jo kommunen. 

E: Det er jo kommunen, fordi… 

E: Arbejdspladsen bestemmer jo ikke hvordan, altså… ja.. 

E: Men jeg tror også, de har en del… altså, at de har… 

E: Ja, det har de vel. 

E: Men hvis de nu har sådan noget lorte-noget, så kommer kommunen vel også ud og siger, det går ikke… 

 

Selve feltet, altså hvad begrebet arbejdsmiljø omfatter, gætter eleverne på på baggrund af både 

viden fra andre fag, viden fra hverdagen og erfaringer fra hjemmet. I skolens andre fag har de 

f.eks. haft om historiske forhold. Eleverne i to af grupperne husker bl.a., at de i 

historieundervisningen har lært, at man på et tidspunkt tilkæmpede sig rettigheder: ”…den der 

ting, vi havde i historie… otte timers arbejde, otte timers hvile, otte timers fritid” og sætter dette i 

relation til arbejdsmiljø. Flere elever har en særlig viden qua en forælders arbejdsplads. Disse 

elever kan komme med konkrete eksempler på arbejdsmiljøforhold, som grupperne kan diskutere 

(gruppe 4):  

E: Okay, må jeg godt lige sige noget? Min far ikke, der er jo, altså, der er jo sådan nogle regler for, hvad han 

skal have på af tøj og sådan noget. 

E: Der er ikke regler nej, der er normer. 

E: Jo, der er [ikke hørbart] 

… 

E: Ja, men der er jo regler for, øhm, hvad hedder det øhm.. I min fars arbejdsplads, der må de ikke arbejde 

flere timer end det der.  

E: Og der er også, altså i min fars arbejdsmiljø, og det er jo i flyveren, og der er der en regel om sådan 

rengøring og alt sådan [noget]. 

 

Og (gruppe 5): 

”Ja altså, min fars arbejdsplads, der er sådan en seddel, der hænger op, hvad for noget… de skal have 

sikkerhedshjelm på, de skal have sikkerhedssko på, og… med alt muligt andet, tænker jeg”. 
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Eller (gruppe 3):  

E1: Oppe på min mors arbejde, der er der ikke krav om, at de må holde pauser. 

E3: Er der ikke? 

E1: Nej. Men de får lov til at holde pauser alligevel. Der er kun tre ansat. Chefen og hendes mand, og så 

hendes søn. Det er sådanne forhold, de anser for at være arbejdsmiljøforhold. 

 

Eleverne trækker på den måde på viden, de har fra deres hverdagsliv, f.eks. nævner to af 

grupperne smileyordningen som et eksempel på noget, der har med arbejdsmiljø eller i hvert fald 

relaterede regler at gøre: ”Altså, de kommer da også sådan ud og kigger og giver smileyer for, hvor 

godt det er, og sådan noget ikke?”. 

I løbet af samtalen udvikler eleverne også viden på baggrund af sporadiske erfaringer eller viden 

om dét overhovedet at være på arbejdsmarkedet (gruppe 1): 

E: De skal i hvert fald have en mindsteløn på 55 i timen. 

E: Lige præcis, og der var også det der med… 

E: Du kan ikke sige, du må arbejde… du skal arbejde 16 timer i træk uden noget, uden pause, og så får du… 

sådan.. kun.. 

E: 20 kr. i timen. 

E: Præcis. 

 

Eller gruppe 5, der diskuterer, hvad arbejdsmiljøbegrebet kan indeholde:  

E: At man skal ikke blive slidt ned og sådan noget. 

E: Mm, og at det skal være ordentlige forhold for dem, der er på arbejdet. 

E: Sådan så de ikke mister arbejdsfolk, og alle går ned med stress og sådan noget og bliver døve og alt mulig 

andet, tænker jeg? 

Eleverne har svært ved at afgrænse feltet, og nogle grupper udvikler lange diskussioner af, hvad 

der er regler, og hvad der næppe kan anses for at være regler, men snarere må betegnes som 

forventninger og normer (gruppe 4): 

E: Men er der egentlig nogle regler om, hvad for noget tøj man skal have på, når man er sådan.. business-

mand? 

E: Nej. 

E: Dea, nu er du helt inde på noget helt andet.  

E: Jo, fordi businessmænd de har altid …. 

E: Det er normer, det er normer.  

E: Normer, normer for helvede. 

… 

E: Der skal være rent, i hvert tilfælde, hvad hedder det… Man skal have… der skal være ordentlige [ikke 

hørbart] 

E: Man skal have..  

E: Man må ikke bande. 
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E: Der må ikke være larm.  

E: Hallo, man må ikke mobbe.  

E: Jo, man må godt bande, der er ikke nogen regel, der hedder, ”man må ikke bande” 

 

Feltets deltagere bliver også i høj grad gætterier fra elevernes side. Eleverne gætter på, at alle, der 

er ansat på en arbejdsplads på en eller anden måde må være omfattet af nogle regler. Også i 

forhold til dette må eleverne ofte gætte og på den baggrund udvikle deres forestillinger (gruppe 

3):  

E: Arbejderne. 

E: Dem alle sammen, dem alle sammen. 

E: Arbejderne.  

E: Alle dem, der har et arbejde.  

E: Alle dem, der er i [ikke hørbart] 

E: Lærere, pilotere.. 

E: Også direktører.  

E: Dem alle sammen. 

E: Businessmænd. 

 

Eleverne diskuterer også, på baggrund af et tænkespørgsmål, hvem der kunne tænkes at lave 

informationer om arbejdsmiljø (gruppe 3):  

E: Kommunen, det er dem, der skriver det ind. 

E: Det er nok kommunen, der skriver det ind, og så er det Arbejdstilsynet, der skal forholde sig til det. 

E: Så er kommunen ligesom ’dommeren’, og så er de andre ’håndhæveren’  

(Dette sidste kunne lyde som om, eleverne implicit trækker på viden fra samfundsfag). 

Eleverne i alle grupper har forslag til, hvor man kan søge mere information om begrebet 

arbejdsmiljø, og alle grupperne foreslår, at man søger på internettet. Nogle grupper kommer med 

fiktive forslag til navne på hjemmesider, der kunne tænkes at have informationer om emnet. 

Gættene er: arbejdsmiljø.dk, loven.dk, Arbejdstilsynet.dk, arbejdsstyrelsen. 

Eleverne viser, at de er klare over, at der må være lovgivning på området, og at lovgiverne og de, 

der har magt til at sanktionere og sikre overholdelse, er politiske institutioner. De udviser en 

forståelse for de politiske magtstrukturer i Danmark, om end de i nogle grupper har svært ved at 

få formuleret de forskellige politiske instanser og offentlige institutioner som regeringen eller 

kommunen. Eleverne ekspliciterer ikke, at dette er viden, de har fra samfundsfagsundervisningen, 

men i en enkelt gruppe diskuteres forholdet mellem at lovgive, udøve og dømme, hvilket kunne 

være viden, eleverne har fra samfundsfagsundervisningen. De viser, at de forstår, at arbejdsmiljø 

omfatter både helt lokale arbejdsforhold som påklædning og mere overordnede forhold som 

sikkerhed, ret til pauser mv. Eleverne diskuterer sig i de fleste tilfælde frem til nogle relevante bud 
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på baggrund af viden, de har enten fra undervisningen i skolen, hverdagserfaringer eller viden, de 

har hjemmefra qua forældres arbejde. De viser, at de er i stand til at få idéer på baggrund af 

tænkespørgsmålene og deres erfaringer andre steder fra, hvorefter de i grupperne elaborerer på 

denne viden i samtalen. Eleverne har svært ved at afgrænse feltet, hvilket må skyldes, at de ikke 

har meget erfaring med arbejdspladser og det at have et arbejde i det hele taget. Det eneste sted, 

eleverne overhovedet tænker på at søge informationer om arbejdsmiljø, er på nettet, og eleverne 

udviser en vis træning i at søge, idet de ikke blot mener, man kan søge på nettet, men også 

foreslår forskellige, opfundne navne på hjemmesider. Et af dem er i øvrigt rigtigt. Det kan tyde på, 

at eleverne er i stand til at forestille sig, hvad man kunne kalde en hjemmeside, der handler om 

arbejdsmiljø.  

6.3 At fremstille en specialiseret tekst 

Dette afsnit fokuserer på curriculumgenrens anden fase, hvor eleverne selv fremstiller et APV-

skema, og på den fremstillede tekst. I dette afsnit vil jeg beskrive elevernes færdige produkt og 

analysere elevernes arbejde med deres egne APV-skemaer for at undersøge, hvordan eleverne 

forstår eller forestiller sig situationskonteksten, og hvordan de har arbejdet frem mod den færdige 

tekst. Jeg vil særligt fokusere på de fire punkter, jeg tidligere har fremhævet (se afsnit 5.6): 

 Hvordan forestiller eleverne sig udvalgte teksters situationskontekst, og hvilken viden og 

erfaringer kan de trække på? 

 Hvordan arbejder eleverne med at fremstille deres egen tekst, og hvilken rolle spiller 

etableringen af en som-om-situation og brug af en modeltekst for dette arbejde? 

 Hvordan kan jeg karakterisere elevernes færdige tekster i forhold til modelteksten? 

 Hvilke forhold spiller en rolle for udviklingen af situationskontekstuel parathed? 

 

Denne del af analysen udføres for hver gruppe for sig, da grupperne arbejder meget forskelligt, og 

dette er vigtigt at kunne følge. Analysen baserer sig på elevernes færdige tekster, APV-skemaerne, 

samt transskriptioner af det forberedende arbejde i grupperne og gruppernes arbejde med at 

fremstille APV-skemaerne. 

Før analysen af de enkelte tekster gives en beskrivelse og analyse af lærerens introduktion til dette 

arbejde. De situationskontekstuelle forhold, der omgiver en tekst som et APV-skema fra 

tømreruddannelsen, er analyseret tidligere. 
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6.4 Beskrivelse af introduktion til gruppearbejdet 

Læreren introducerede gruppearbejdet med fremstillingen af egne AVP-skemaer ved at 

genopfriske det, der var sket i lektionerne ugen før, bl.a. ved at rekapitulere indholdet i det APV-

skema fra tømreruddannelsen, eleverne havde diskuteret. Han trak gruppernes konklusioner op 

og indledte med: ”Et af de spørgsmål, I skulle diskutere sidst, det var, ville den her kunne bruges af 

skoleelever? Det var det sidste spørgsmål. Og hvad var det, man fandt frem til der?”. Der lød 

spredt mumlen fra klassen, bl.a. nogle lave ”nej”-er rundt omkring. Læreren omformulerede 

derfor spørgsmålet: 

L: Fandt I frem til noget der? 

E: Nej. 

L: Nej, de kunne ikke rigtigt bruges.  

 

Læreren viste derefter nogle videoer fra AT, der handlede om, at alle virksomheder skal lave en 

APV, og hvordan man kan finde information om en sådan. Læreren viste yderligere en video om 

APV-arbejdet, der sluttede med ordene: ”Er du i tvivl om sikkerheden på din arbejdsplads, så hent 

en APV”. Dette tog læreren afsæt i og forsøgte at få eleverne til at overveje, hvilke 

arbejdsmiljøproblemer, der kunne være på en skole, ved at bruge sig selv som eksempel: 

L: Er du i tvivl om sikkerheden på din arbejdsplads, så hent en APV, står der. Hvis jeg nu er i tvivl om 

sikkerheden på min arbejdsplads her som lærer, så kan jeg gå ned til S.(skolelederen) som er den øverste 

ansvarlige…jeg kan også gå til min sikkerhedsrepræsentant, som burde kunne svare på det. Der er en af 

mine kolleger, som er blevet sikkerhedsrepræsentant, som skal varetage min sikkerhed. Jeg har jo ikke så 

meget hængende, der falder ned over hovedet…hvad kunne jeg have, syntes I, der kunne være 

sikkerhedsmæssigt farligt? Kunne der være nogle områder her (tager det tidligere udleverede APV-skema 

frem), hvor man siger, der skal man lige være ekstra opmærksom som lærer i den danske folkeskole? Noget I 

tænker på? 

E: Støj. 

L: Støj? Det er rigtigt, det viser sig faktisk, at utrolig mange lærere i min alder, det har I sikkert ikke lagt 

mærke til, men min hørelse er jo ikke for god, sådan er det for mange lærere, det er en arbejdsskade. Det er 

ikke fordi, jeg har rendt nede i indskolingen blandt skrigende børn hele tiden. Jeg har stort set altid været 

her oppe, hvor der er fred og ro, men den der konstante påvirkning af lyde, den skal altså have sin 

indflydelse. Er der andre ting, man som lærer kunne have…? 

E: Hvad med psykiske arbejdsproblemer? 

L: Hvad skulle det dog være (anerkendende)? 

E: Du sagde selv, der er jo mange voksne, der mobber hinanden og sådan noget. 

L: Ja (anerkendende). Tror du der er mobning her på GS skole? 

E: Måske ikke lige her, men…? 

L: Jo, det er der.  

Flere elever mumlede lidt tvivlende til dette. 
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L: Hvordan fungerer mobning. Hvad er det, man altid siger, hvis man kommer efter ham, der mobber? Hvad 

siger han så? Hvad siger han som det første? 

E: Det var ikke mig. 

L: Jo…hvad siger han så bagefter? 

E: Undskyld. 

L: Nej, det gør han sgu’ ikke. 

E: Så giver han skylden til en anden? 

L: Han siger bare, jamen det var jo bare for sjov. 

 

Læreren forsøgte at få eleverne til at komme med forskellige bud på, hvad der kunne være 

relevant for en skole. Stress, ergonomi, indeklima, belysning var emner, læreren selv 

introducerede. Det var vigtigt for ham at få frem, at der faktisk findes regler for ham som lærer, 

men at der ikke findes nogen regler for elever, for at motivere, at de nu skulle i gang med et 

sådant arbejde: 

L: Men det er beskrevet alt sammen, der er nogle, der har undersøgt det for mig, og jeg har en 

arbejdspladsvurdering. Vi laver én en gang imellem, og så går vi ind og tjekker det, som er kritisabelt, det der 

skal rettes op. Og så sidder I jo her, dag ud og dag ind. Fysisk til stede i klassen dobbelt så lang tid, som jeg 

er. Jeg er jo ikke her i klassen fra 8 til 14.30 hver dag, som I jo er. Hvad med jer? (pause) 

E: Hvad med os? 

L: Er der lavet noget for jer? 

E: Men altså… 

E: Drøm! 

L: Næ, det er der ikke! Der var engang for en 10-15 år siden, man havde noget, der hed 

undervisningsmiljørepræsentanter i klasserne. Det var en elev, der blev valgt på samme måde som 

elevrådsrepræsentanterne. Og deres opgave var at sikre et godt undervisningsmiljø for elever. Det blev der 

brugt rigtig mange penge og meget tid på, og så lige pludselig forsvandt det igen. Hvorfor mon sådan noget 

forsvinder igen? (eleverne rykker uroligt rundt på stolene). Det blev for besværligt, der kom måske for 

mange krav, man havde ikke rigtigt råd til at leve op til noget af det. Det handlede ikke om farven på 

toiletpapiret
118

. Det handlede om sådan noget seriøst, og det koster jo alt sammen penge. Jeg ved ikke, 

hvorfor det lige pludselig forsvandt. Men lige pludselig blev det skrevet ud igen.  

 

Læreren fortsatte: ”Det, vi skal forestille os resten af lektionen i dag, 65 minutter i dag og så fire 

lektioner i morgen, det er, at I nu er ansat i AT”. 

Herefter skulle eleverne søge informationer på nettet eller andre steder. Dette arbejde udførtes i 

de samme grupper som tidligere og på baggrund af diskussionen af en række spørgsmål på et 

udleveret ark119. Det udleverede papir havde Arbejdstilsynets logo i sidehovedet og indledtes med: 
                                                      
118

 Det var vigtigt, også for mig, at eleverne tog fat på mere seriøse ting, hvilket læreren her får understreget.  

119
 Da læreren de andre gange havde fremstillet spørgsmål til eleverne på baggrund af det fremsendte undervisningsoplæg, valgte 

jeg denne gang selv at lave spørgsmålene og medbringe dem færdigtrykt, fordi jeg derved kunne bruge dem aktivt som en 

introduktion til som-om-situationen. 
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”Forstil jer, at I er ansat ved Arbejdstilsynet. Nu skal I til at undersøge arbejdsforholdene for 

skoleelever”. Dette skulle være med til at føre eleverne ind i som-om-situationen og hjælpe dem 

med at forestille sig de situationskontekstuelle forhold. Desuden var der på papiret givet en række 

hjemmesider, eleverne kunne søge informationer på.  

Efter søgningsfasen gik selve arbejdet med APV-skemaerne i gang dagen efter, hvor eleverne 

havde tre lektioner til arbejdet. Introduktionen til dagens arbejde blev denne dag ganske kort, og 

introduceredes med en række spørgsmål, der skulle føre eleverne ind i som-om-situationen og få 

dem til at tænke som medarbejdere ved Arbejdstilsynet. Dette var en svær opgave, og jeg kan se, 

at selve idéen med at udlevere spørgsmål automatisk kom til at få eleverne til at opfatte sig som 

elever, og dermed gjorde det sværere at sætte sig ind i som-om-rollen. 

Men også ordvalget ved selve introduktionen kunne komme til at sætte eleverne i en klar 

elevrolle. Her havde jeg ikke på forhånd diskuteret med læreren, hvordan man kunne formulere 

en introduktion, der ikke automatisk talte eleverne ind i en elevrolle, men læreren valgte selv en 

formulering, der faktisk netop lagde op til, at eleverne skulle bruge spørgsmålene til at reflektere 

over situationskonteksten: 

I skal lave jeres APV-tjekliste i dag. I har samlet nogle informationer i går, men inden I begynder at lave selve 

skemaet, så er der nogle spørgsmål, I skal overveje. Der er otte af dem… 

 

Læreren fortsatte: ”…og de kommer nu rundt (spørgsmålene, der er kopieret til grupperne), så I 

kan kigge på dem”. Igen mener jeg, læreren forsøgte at nedtone spørgsmålenes funktion som 

traditionelle arbejdsspørgsmål ved at benytte vendingen ’kigge på dem’. Men han ville også gerne 

sikre sig, at eleverne rent faktisk overvejede de forhold, spørgsmålene lagde op til, og tilføjede 

derfor: ”I skal altså ikke hoppe til skemaet lige nu, I skal sørge for at diskutere de spørgsmål, der 

står”, og han tilføjer og slutter med:  

I skal ikke springe nogle af dem over, I skal gennemgå de spørgsmål, fordi ellers så kommer vi ud med et 

produkt på den anden side, som måske ikke er lige helt det, det kunne være… så går I bare i gang.  

 

Som forrige dag er støttespørgsmålene kopieret ind på et stykke papir med AT-logo på og indledes 

med nedenstående. Pointen var igen at føre eleverne ind i som-om-situationen ved brug af logo 

mv.  
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Figur 18: Øverste del af arket med refleksionsspørgsmål 

6.5 Analyse af introduktion til gruppearbejde 

Som det ses, bliver en stor del af kommunikationen gennemført efter den traditionelt skolske IRE-

form, der positionerer eleverne som elever og læreren som ordstyrer og især som den, der har 

ordet. Det ses tydeligt (se f.eks. bilag 47), at læreren har eller tager langt det meste af taletiden. Til 

gengæld ophæves dette forhold, så snart elevernes gruppearbejde startes. Lærerens ganske lange 

monologer, efterfulgt af elevernes respons og lærerens evaluering, er med til at ramme arbejdet 

ind i en skolepræget kontekst. Også ordvalget understøtter den skolediskurs, læreren kommer til 

at rammesætte undervisningen efter: ”Det, vi skal forestille os resten af lektionen i dag, 65 

minutter i dag og så fire lektioner i morgen, det er, at I nu er ansat i AT”. Her ekspliciterer læreren, 

at der er tale om et skolearbejde, fordi det foregår indenfor rammerne af en tid, der er opdelt i 

lektioner. Noget, man stort set kun ser indenfor et skoledomæne. Også lærerens inddragende ”os” 

er med til at rammesætte skolediskursen, idet også dette er typisk for genren. Læreren 

identificerer sig med eleverne, til trods for at det jo faktisk kun er dem, der skal udføre arbejdet og 

forestille sig situationskonteksten. Det viser sig, at det er meget vanskeligt at undgå den 

traditionelle skolske kommunikationsform, selvom læreren faktisk netop forsøger at inddrage 

eleverne og deres erfaringer. Kommunikationsformen forbliver den traditionelle IRE-form. 

Når læreren i sin introduktion benyttede ordvalget ’overveje’, peger det på, at eleverne ikke 

nødvendigvis skulle besvare spørgsmålene som traditionelle arbejdsspørgsmål. Alligevel kom hele 

situationen, der jo pr. definition var skolsk, til at positionere eleverne netop som elever, og de 

greb derfor også opgaven an som en traditionel skoleopgave. Også den sidste sætning: ”Så går I 

bare i gang”, er en typisk sætning i en undervisningssammenhæng og sætter eleverne direkte ind i 

rollen som elever. Derved fungerer hele situationen på netop den måde, Dias m.fl. betegner som 
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en skolesituation, hvor produktionen af tekster sker indenfor fast definerede tidsrammer og under 

klare, tydelige rammer (Dias et al., 1999: F.eks. s. 12 eller 45). Dette vanskeliggør mulighederne for 

at eleverne kan indleve sig i som-om-rollen, og svækker dermed deres mulighed for at have et 

personligt engagement i tekstarbejdet, hvilket jo ellers netop er en del af den autentiske læring. 

Min intention var netop, at som-om-situationen skulle fremme dette, men som det ses, er det 

svært at undgå, at eleverne først og fremmest opfatter sig selv som placeret i en skolesituation. 

Det er en væsentlig pointe, at når eleverne på denne måde arbejder med APV-skemaer, der skal 

afdække arbejdsmiljøproblemer på skolen, repræsenterer skolen pludselig et specialiseret 

domæne på lige fod med andre, specialiserede domæner, f.eks. tømrerdomænet. Begreber som 

’klassekammerater’, ’klassen’, ’skole’, ’lærer’ og ’lektier’ er begreber, der hører til i det 

specialiserede domæne, skolen er, når man betragter den under en arbejdsmiljøvinkel. Man kunne 

argumentere for, at de nævnte begreber også kan kategoriseres som skolske, men imod det taler, 

at hvis det havde været en ’rigtig’ repræsentant fra Arbejdstilsynet, der skulle lave et APV-skema 

til brug for arbejdsmiljøundersøgelser på skoler, ville de samme begreber have været nødvendige. 

Begreberne har jeg derfor annoteret som specialiserede. Somme tider virker begrebsbrugen dog 

mere skoletilpasset, når eleverne f.eks. benytter begrebet ’klassen’ i stedet for ’klasselokalet’, og 

her har jeg vurderet, at begreberne snarere skal kategoriseres som skolske. Andre gange er 

begrebet ’klassen’ dog kategoriseret som specialiseret, idet det her betegner ’gruppen af 

kammerater’, hvilket kan betegnes ’klassen’, f.eks.: ”Passer du godt ind i klassen?” 

6.6 Gruppernes arbejde. Gruppe 1 

 APV-skemaet – generiske og visuelle træk 6.6.1

Skemaet fremtræder ensartet i tre adskilte dele samt en hoveddel. Teksten har en overskrift og 

indledes med mulighed for at påføre navn mv. i hoveddelen. Eleverne har valgt at inddele 

spørgsmålene i en række hovedområder, disse er adskilt af et mellemrum. De har valgt tre 

hovedkategorier: ”Klasse-Forhold”, ”Personlige-Forhold” og ”Undervisnings-Forhold”, som 

læseren/brugeren af skemaet skal tage stilling til.  
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Figur 19: Del af APV-skema, gruppe 1. Se også bilag 37 

 

Gruppen har lavet forskellige svarkategorier og mulighed for at begrunde svaret, ganske som i 

modelteksten. Ligesom på modelteksten har gruppen opdelt deres eget skema, så der også er fire 

svarmuligheder til hvert spørgsmål, hvor læseren skal afkrydse i felterne A, B, C, D med 

kategorierne ”over middel”, ”middel”, ”under middel” eller ”dårligt”. Skemaets opbygning ligner 

modeltekstens og er sat op på samme måde. Farvevalget er et andet end modeltekstens, men har 

på samme måde farvede felter bag overskrifter, hvilket giver overskrifterne højere saliens end 

resten af teksten. Der er ikke nogen anvisning på, hvordan læseren skal udfylde skemaet. 

 Analyse af elevernes arbejde med skemaet 6.6.2

Gruppen har under arbejdet dagen i forvejen diskuteret forskelligt indhold til deres tekst, og en 

stor del af dette udnyttes. De områder, gruppen har diskuteret dagen før, er for en stor dels 

vedkommende inddraget i den færdige tekst (se bilag 48). Under forarbejdet har eleverne især 

hentet inspiration fra internetsider, som frekventeres hyppigt, og flere indholdselementer fra disse 

diskuteres. Arbejdet er en smule ukoncentreret og usystematisk, og eleverne har svært ved at 

fastholde fokus ret længe ad gangen. Arbejdet bliver dog mere fokuseret, da eleverne helt konkret 

bliver bedt om, i de udleverede refleksionsspørgsmål, at forholde sig til, hvad de mener, der skal 

med i deres egen tekst. Det tyder på, at eleverne i gruppen har brug for meget konkrete 

anvisninger på, hvad de skal fokusere på. Gruppen henter viden fra den forudgående 

undervisning, f.eks. illustrationer om støjniveau, snak om arbejdsulykker og dødsfald, og dette 

inddrages i gruppens diskussioner, ligesom eleverne bruger egne erfaringer og kollaborativt 

udvikler forskellige forslag til relevante områder via samtale (f.eks. om, at man skal lufte ud 

derhjemme, og dette analogiseres til klasselokalet). 
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Gruppen starter arbejdet med skemaet med at fokusere på det udleverede ark med spørgsmål: 

”Hvad er det, vi skal?” spørger en elev, hvortil en anden svarer: ”Gøre det, der står på det der 

papir”. Teksten læses højt, og eleverne går meget hurtigt i gang med at sætte skemaet op på 

computeren. Gruppen diskuterer nogle af de stillede spørgsmål kortvarigt, dog sætter spørgsmålet 

om netop målgruppe gruppen i gang med en længere diskussion. Gruppen overvejer målgruppen, 

som de hurtigt bliver enige om skal være de store elever, da de ikke mener, de små elever vil tage 

opgaven alvorligt. Som man kan se af dialogen, er eleverne godt klar over, at der er forskel på, 

hvem der kan udfylde et APV-skema, men de er uenige om, hvorvidt de små elever er i stand til 

det eller ej. De overvejer ikke, at et skema skal se anderledes ud eller have andre 

spørgsmål/svarkategorier alt efter, hvem det skal henvende sig til. Deres målgruppeovervejelser er 

derfor samlet set beskedne.  

E1: Okay, skal vi lave det til de store eller til de små elever? 

E2: Vi skal lave det til de store elever, fordi de er mere seriøse oppe i knolden. 

E3: Nej. 

E1: Jo, med sådan noget der. 

E2: De små elever, de kommer og siger sådan noget med rengøningen, er vildt dårlig, uhe, fordi så tror de, så 

slipper de for at feje og alt det der. 

E3: Det skal du ikke sige. 

 

Senere i arbejdet inddrages målgruppeovervejelser primært på den måde, at eleverne overvejer 

skemaets udformning i forhold til, om det er praktisk brugbart: ”Du skal jo så ikke skrive ’begrund’ 

der, Helle, fordi så kan der skal de jo ikke skrive der” (Hentyder ss. til læseren af teksten og peger 

ss. på et felt på skærmen). 

Også arbejdet med modelteksten udnyttes af eleverne, da de skal lave deres eget skema. Fra 

gruppearbejdet med det udleverede APV-skema har eleverne allerede gjort sig nogle tanker om, 

hvilket formål et sådant skema skal opfylde. Dette spørgsmål engagerede eleverne en del, og de 

talte et stykke tid om formålet med en APV, og kom blandt andet frem til, at der krævedes en vis 

systematik i arbejdet: 

E1: Det er at finde ud af, hvad der er…om der er noget galt på arbejdspladsen.  

--- 

E1: Sikkerheden. For så kan de der komme over og … 

E2: Hvad er formålet med en APV? Det er ligesom at sikkerheden, den bliver tjekket…Jeg ved ikke, hvor tit de 

gør…men altså f.eks. en gang om året eller et eller andet… 

E3: Når man starter et nyt sted. 

E2: Ja, ligesom at hvis… jeg kommer lige i dag og tjekker, og så kommer de ikke mere. De skal hele tiden 

holde orden, for de ved aldrig, hvornår de kommer der. 
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Her trækker eleverne altså på den viden, de har udviklet gennem arbejdet med APV-skemaet fra 

tømreruddannelsen og på forestillinger, de har om sådan en teksts formål. Da de skal diskutere, 

hvad deres eget APV-skema skal bruges til, kommer de frem til, at det skal bruges til at forbedre 

forholdene på skolen. 

Gruppen har brugt modelteksten en del og har ret ukritisk overtaget de øverste felter, men 

oversat dem til skoledomænet, og således udskiftet ’Firma’ og ’Arbejdsområde’ med ”skole” og 

”klasse”. Dette peger på, at eleverne har forstået, at deres specialiserede domæne er et andet end 

modeltekstens. Men eleverne har også forstået at distancere sig fra deres modeltekst og gøre 

deres APV-skema til deres eget. De har valgt, at læseren skal begrunde, hvis noget er ’under 

middel’ eller ’dårligt’ i kolonne C eller D, hvor forlægget, der fokuserer på, i hvor høj grad noget er 

et problem, beder læseren uddybe kolonne A og B. Dette er et forhold, eleverne diskuterer. Skal 

der være mulighed for, at man kan begrunde sine afkrydsninger eller ej? Og hvorfor? De vælger, at 

man skal kunne begrunde sine afkrydsninger, fordi man så bagefter se, hvorfor læseren har sat 

sine krydser, som hun har: ”Jeg forstår det godt, ligesom på det andet der, hvorfor det er så 

dårligt” (henviser ss. til modelteksten).   

Også skemaets visuelle udtryk diskuteres i forhold til modelteksten: 

Prøv at kigge her (peger sandsynligvis på modelteksten), se her, der er bare en lang kasse-agtigt-… Det ser 

lidt dumt ud, at der er streger der (peger sandsynligvis på deres eget skema på skærmen), som om man også 

skal skrive dér…Men det er bare sådan lidt, prøv at se, de er alle sammen lige store, det der (peger ss. på 

modelteksten), jeg synes, det er … ja okay. Det bliver vel bare sådan.  

 

Eleverne udviser interesse for elementernes saliensforhold og som på modelteksten ønsker 

eleverne også farver på deres skema. Dette diskuteres en del, dog vil de ikke efterligne 

modelteksten: ” Ej, det skal ikke være orange lige som dem”.  

De bruger også en del tid på at diskutere kategorierne, da det er svært for dem at finde på fire 

kategorier, der lyder formelle (specialiserede), og det lyder som om, de mangler vokabular til at 

nuancere disse tilstrækkeligt. De har en klar fornemmelse af, at begrebet ”skidt”, som de først 

vælger, ikke passer til genren. De ender med at spørge læreren om råd, og han hjælper dem med 

at vælge de fire kategorier, ligesom de senere må erkende, at spørgsmålene skal udformes på en 

bestemt måde, hvis de skal passe til svarkategorierne. 

Det er problematisk, at gruppen med det samme begynder at arbejde med selve skemaet, da de 

derved fokuserer meget på at få det tekniske til at fungere og ikke så meget på indhold. Teksten 

bliver tilpasset de tekniske muligheder i Excel og begrænser elevernes tekstarbejde. Så snart 

gruppen læser, at de skal lave et APV-skema og læser: ”sæt det pænt op i et skema” kommenterer 

en af eleverne med: ”Det kan vi godt lave. Det er Excel. Der kommer Excel ind i billedet”. 
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 I det hele taget bruger gruppen meget tid på at diskutere og løse problemer omkring skemaets 

udformning og brug af computeren. Eleverne bruger en del tid på at diskutere tekniske forhold 

som at få tingene til at se ud, som de gerne vil det, i Excel eller Word, gøre felter større eller 

mindre, få teksten til at stå ordentligt, fjerne gitterlinjer mv. De tekniske begrænsninger og 

muligheder, gruppen oplever, bliver styrende for arbejdet med skemaet og dets udformning. 

Gruppen diskuterer skemaets indhold sporadisk og ofte blandet sammen med, hvad der bliver 

teknisk muligt for dem at lave på computeren:  

E1: Den stiplede streg der Niklas, ikke også? Det er et A4-ark. Vi kan ikke, der kan ikke være mere. Så vi er 

nødt til at skrive det her. 

E2: Sådan der, så har vi to deroppe. Hvad så med ’mulighed for at komme på pc’ og ’mulighed for at låne 

bøger’ (refererer teksten), hvor er det? 

 

Også svarkategorierne bliver begrænsede af det, eleverne kan få computeren til:  

- Den kan du bare slette den der.  

- Kan vi ikke bare kalde den dårlig? 

- Nej, det kan jeg jo ikke. 

- Vi kalder den dårlig, det er der plads til. 

- Dårligt. 

 Leksikogrammatisk analyse 6.6.3

Eleverne har brugt en hel del hverdagsbegreber, ligesom også konkrete begreber dominerer, 

selvom gruppen også har brugt enkelte nominaliseringer: ”belysning, udluftning, bevægelse”120, og 

fra det specialiserede domæne: ”Pc-Adgang”. Det gør teksten mere formel. Også på andre 

områder har eleverne forsøgt at gøre teksten formel: De har valgt begrebet ”undervisningsmiljø”, 

som viser, at de her dels påtager sig opgaven med at skrive specialiseret, men også, at de ikke bare 

kopierer noget fra modelteksten, men faktisk formår at kombinere begreber set andre steder: 

’arbejdsmiljø’ med ’undervisning’. Også brugen af begrebet ”klasseforhold” tolker jeg som et 

forsøg på at skrive specialiseret. Omvendt er brugen af ”timer” i stedet for lektioner tegn på 

hverdagsagtig begrebsbrug. 

 

 

 

 

 

                                                      
120

 Stavning og grammatik fra elevproduktioner og citater er bevaret. 
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APV gruppe 1  

pronominer 0 % 

hverdags-konkrete 42 % 

hverdags-abstrakte 0 % 

hverdags-nominaliserede 14 % 

spec-konkrete 29 % 

spec-abstrakte 10 % 

spec-nominaliserede 5 % 

skolske 0 % 

 Opsamling gruppe 1 6.6.4

Samlet er gruppen generelt fokuseret på produktet, men stort set uden eksplicit at forholde sig til 

situationskonteksten. Arbejdet med spørgsmålene dagen før sætter sig tydelige spor i den færdige 

tekst, hvor en stor del af de ting, gruppen diskuterede sig frem til, er inddraget. Især opslag på 

hjemmesider, den forudgående undervisning, de udleverede, men meget konkrete spørgsmål, og 

elevernes egne erfaringer var væsentlige inspirationskilder for eleverne under det forberedende 

arbejde. Forestillingen om tekstens målgruppe og situationskontekst har ikke sat sig særligt 

tydelige spor i denne gruppes arbejde, her spiller især modelteksten en rolle. Som-om-situationen 

ser ud til at have spillet den rolle for eleverne, at de ikke noget sted angiver sig selv - som elever – 

som afsendere af teksten. Derved indgår de i som-om-situationen og har lavet et APV-skema, som 

det kunne have fremstået i andre domæner. APV-skemaet har genkendelige, generiske træk med 

hovedoverskrifter, visuelle forhold og svarkategorier, eleverne selv har fundet på med inspiration 

fra modelteksten, der også eksplicit er brugt aktivt som model for elevernes tekst. 

Leksikogrammatisk er teksten præget af hverdagsbegreber og konkreter, og set i forhold til alle 

teksternes gennemsnit er det især fravalget af brug af pronominer og den store mængde 

hverdagsbegreber, der får denne tekst til at skille sig ud. To af pigerne har en del viden om brug af 

computere, som gruppen trækker på, når de har problemer med at få teknikken til at fungere. 

Netop dette får generelt en del indflydelse på den færdige tekst. 

6.7 Gruppernes arbejde: Gruppe 2 

 APV-skemaet - visuelle og generiske træk 6.7.1

Gruppens færdige tekst fremtræder ensartet med et hovedfelt til angivelse af navn mv. og to 

hovedafsnit med spørgsmål indenfor kategorierne ”Psykiske forhold” og Fysiske forhold”. Gruppen 
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har valgt svarkategorierne ”ja”, ”ja lidt” og ”nej”, og har givet læseren mulighed for at begrunde 

eller uddybe sit svar i et ekstra felt: ”Har du noget andet at tilføje”. Visuelt er skemaet inspireret af 

modelteksten med mellemrum mellem de enkelte afsnit og en overskrift på farvet baggrund. På 

den måde får overskrifterne høj saliens. Dette benyttes dog ikke til de andre overskrifter, her 

benyttes til gengæld i to tilfælde en fremhævet skrift ved brug af større og fed typografi. Eleverne 

har haft problemer med at få skemaet til at se ud, som de ville, og er endt med et skema, hvor de 

har måttet kopiere teksten ind i felterne, hvilket efterlader nogle skygger i felterne, som eleverne 

ikke har formået at fjerne. Dette er ikke intenderet, og jeg tillægger det derfor ikke betydning her. 

Ellers er skemaet forholdsvist enkelt, om end skriftstørrelsen og størrelsen på felterne er lille.  

 

 
 
Figur 20: Del af APV-skema, gruppe 2. Se også bilag 37. 

 Analyse af elevernes arbejde med skemaet 6.7.2

Gruppen diskuterer under forarbejdet den forudgående dag de udleverede spørgsmål ret grundigt 

og søger også på nettet efter svar. Da de får de konkrete spørgsmål, der relaterer sig direkte til 

deres egen tekst, arbejder gruppen med at finde mulige områder, de mener, kan komme med i 

deres eget skema. Her henter de også inspiration fra hjemmesider og diskuterer indholdets 

relevans for skoleelever, somme tider med udgangspunkt i egne erfaringer. F.eks. ved ’tunge løft’: 

”Ja, når man skal gå ned med skrald, det er sådan, rimeligt hårdt”. Opslag på hjemmesider 

refereres og læses tilsyneladende op, og disse lyder til at inspirere eleverne: 

E1: 43 procent syntes, der er varmt…for varmt. 

E2: Lige nu er her… for varmt. Nej, jeg har det faktisk okay. 

E1: Og 0,4 procent, syntes her er koldt (tallet er svært at høre). 

E3: Nej, kan vi ikke tage dem der, og så skrive.. skrive …vi skulle lave et spørgeskema: syntes du, der er for 

varmt i klasselokalet eller sådan noget. 

E2: Det er klima. Jeg har også skrevet det her nede. 

 

En stor del af det, gruppen finder ud af dagen i forvejen, er med i den færdige tekst. 

I de efterfølgende lektioner, hvor gruppen arbejder med skemaet, er den, ligesom de andre 

grupper, hurtig til at få besvaret de spørgsmål, der skulle sætte eleverne i gang med at overveje de 
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situationskontekstuelle forhold. De kommer hurtigt frem til, at formålet med at lave en APV er, at 

man kan få ændret på nogle konkrete forhold, f.eks. varme/kulde, som en elev nævner: ”Ja, at 

man kan ændre på nogle ting. F.eks. klimaet, så kan man spørge, om de ikke vil skrue op og ned for 

varmen”.  

Eleverne i gruppen er bevidste om, at målgruppevalget er afgørende for den sproglige udformning, 

hvilket de diskuterer, da de overvejer, om de skal lave et skema til alle skolens elever, eller 

eleverne i de små klasser vil have for svært ved at bruge det til noget. De ender med at blive enige 

om, at skemaet kan bruges fra 3. klasse, idet yngre elever ville fordre et andet skema: 

- Altså jeg tænker de store først, og så de små bagefter. 

- Nogle af… 

- Ej, begge dele.  

- Ja, begge dele. 

- Men det er bare fordi… 

- Ikke sådan noget som nulte, de kan jo ikke…  

- Nej, for de forstår ikke det. 

- 3. og opefter.  

- 3. lavest. 

- Ja. 

- 3. og opad. 

- Ja.  

- Måske ikke alle klasser vel. Men sådan… 

- Nej vent, man kan faktisk godt i de små. Så er det bare nogle andre spørgsmål, der er lidt mere sådan … 

- Ja… 

- …børnevenlige.  

 

Gruppen diskuterer løbende skemaets indhold og støtter sig ofte til modelteksten: ”Som det andet 

skema, der er der” eller ”Prøv lige at kigge på den anden, der står, man skal skrive navn på”. De vil 

have nogle hovedemner, som er inspireret af modelteksten, og kommer frem til fysiske, psykiske, 

og ergonomiske forhold. De vil gerne have mobning med, måske influeret af lærerens 

introduktion, der gjorde et stort indtryk på dem, fordi han fortalte om sin egen følelse af at blive 

aldersmobbet. 

Gruppen har valgt, at der skal være en vejledning, som på modelteksten, og de har også kopieret ’I 

hvilken grad et problem – sæt kryds’, selvom de har valgt nogle helt andre svarkategorier end 

modeltekstens, og opfordringen derfor ikke på samme måde passer til deres svarmuligheder.  

Svarkategorierne volder denne gruppe problemer, da valget af svarkategorier har betydning for 

spørgsmålenes udformning, hvilket eleverne ikke på forhånd har overvejet. Det giver anledning til 

diskussioner flere gange, og eleverne er nødt til at få hjælp til denne del. De får hjælp af mig (L): 
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L: Hvis man skal have det til at passe, så bliver man nødt til enten at lave det der om, eller også så må man 

formulere spørgsmålene, så de passer på de svar, man har  

E: Ja.  

L: For de ting skal hænge sammen, ellers er det rigtig svært for folk at svare.  

E: Ja.  

--- 

L: Hvis I selv har prøvet at svare på sådan nogle skemaer, så er det nogle gange, de ikke passer. 

E: Har dit frikvarter været godt? Max, minimum, okay. 

E: Nej, så skal der stå ja/nej. Ja/okay/nej. 

E: Netop, det skal ikke være sådan noget… 

E: Vi skal bare lige formulere spørgsmålene, så de passer. 

L: Det er det, I skal have det til at passe sammen.  

 

Også denne gruppe oplever mange problemer med at få lavet skemaet, som de gerne vil have det, 

i programmet Excel, og gruppens arbejde er styret af, hvad eleverne teknisk set formår at lave. 

 Leksikogrammatisk analyse 6.7.3

Eleverne anvender specialiserede begreber fra domænet skole: ”lektier, klasse, kammerater, 

klasselokale, skolen”, men også fra arbejdsmiljødomænet generelt som 

”arbejdsmiljøundersøgelse, støj, tidspres, problem”, begreber, de muligvis har hentet fra 

modelteksten. Brugen af pronominer ses i optællingen. Andelen af specialiserede begreber er 

mindre end i alle teksterne set under et, men det skyldes primært, at pronominerne udgør en stor 

andel. Forholdet mellem specialiserede begreber og hverdagsbegreber er ret gennemsnitligt.  

Denne gruppe italesætter, at de skal lade-som-om og påtager sig rollen som AT. Både når de 

besvarer de spørgsmål, de skulle diskutere i begyndelsen, men det ses også i skemaet. Det ses bl.a. 

af deres brug af pronominer, hvor de i begyndelsen holder en direkte læserhenvendelse til 

læseren i form af pronominet ”du” eller ”dig”, og et enkelt sted ”jeres”, hvilket viser en vis 

distance fra egen situation. Brugen af begrebet ”klassen” tolker jeg som hverdagsagtig og hørende 

til i en diskurs, hvor eleverne snarere opfatter sig selv som elever, hvorimod brugen af begrebet 

’klasselokale’ tolkes som et specialiseret begreb, der kan vise, at eleverne ser sig selv som 

udefrakommende. Et andet sted forsøger eleverne netop at gøre teksten specialiseret ved at 

benytte et begreb, de ikke kender så godt: ”matialer”. Dette tolkes som at eleverne har indlevet 

sig i som-om-situationen, og at denne indlevelse har støttet udfærdigelsen af teksten og fået den 

til at fremstå specialiseret og domænerelevant. 
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APV gruppe 2  

Pronominer 28 % 

hverdags-konkrete 10 % 

hverdags-abstrakte 5 % 

hverdags-nominaliserede 3 % 

spec-konkrete 39 % 

spec-abstrakte 5 % 

spec-nominaliserede 0 % 

Skolske 10 % 

 Opsamling gruppe 2 6.7.4

Gruppen tager afsæt i lærerens oplæg, ligesom de introducerende refleksionsspørgsmål overvejes 

og giver anledning til nogle diskussioner. Bl.a. har gruppen nogle gode og reflekterede overvejelser 

over målgruppen og tekstens sproglige udformning i tilknytning til denne. Også dette vidner om en 

forståelse for forskellige målgrupper og deres behov, og understreger gruppens reflekterede 

diskussioner heraf. I løbet af arbejdet med at udforme skemaet glemmes denne 

målgruppediskussion, hvilket jeg tolker som, at eleverne i begyndelsen besvarer spørgsmålene, 

der skal initiere deres refleksioner, som arbejdsspørgsmål i en skolsk kontekst. Eleverne betragter 

spørgsmålene som arbejdsspørgsmål, der skal besvares, før de kan gå i gang med det egentlige 

arbejde, nemlig at fremstille det krævede produkt. De ser ikke sammenhængen mellem 

spørgsmålene og arbejdet med selve skemaet, i hvert fald ekspliciterer de ikke de overvejelser, de 

gør sig i begyndelsen, i løbet af arbejdet med selve skemaet. 

Samlet arbejder gruppe 2 meget ud fra modelteksten, som de støtter sig til og ofte tager frem og 

diskuterer, og i det forberedende arbejde er det især hjemmesider, der virker inspirerende og 

igangsættende sammen med de udleverede spørgsmål, der fokuserer på elevernes egen, konkrete 

tekst. En sådan måde at arbejde på ville også kunne finde sted i andre domæner. 

Alt i alt har gruppen lavet et APV-skema, der generisk og visuelt ligner modeltekstens udtryk. Det 

har genkendelige generiske træk med tre svarkategorier og to hovedgrupper af spørgsmål og 

farvet baggrund. Leksikogrammatikken er præget af et mere hverdagsagtigt vokabular end 

modeltekstens, hvilket til dels kan tilskrives, at det skolske domæne ligger tættere på 

hverdagsdomænet, end tømrerdomænet gør. Eleverne i denne gruppe agerer også som det, 

’legen’ gik ud på, og der er derfor ikke nogle visuelle, skoleprægede træk i teksten, men enkelte 

gange har eleverne brugt begreber fra skoledomænet. Etableringen af som-om-situationen synes 

at have støttet elevernes arbejde med APV-skemaet, der fremstår som et APV-skema, der kunne 
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være lavet af f.eks. en relevant institution. Gruppen diskuterer skemaets indhold nuanceret og i 

løbet af arbejdet, om end ofte i forbindelse med tekniske vanskeligheder, der også præger denne 

gruppes arbejde en del.  

6.8 Gruppernes arbejde: Gruppe 3 

 APV-skemaet – generiske og visuelle træk 6.8.1

Denne gruppes færdige skema består af en række forskellige felter i forskellige farver samt 

spørgsmål anført langs venstre side. Skemaets overskrift er anført på pink baggrund som: 

”Undersøgelse af miljøforholdene for folkeskolen”. Nedenunder ses, i et rødt felt, teksten: ”Hvor 

stort er dit problem??” efterfulgt af ”Sæt kryds…” på blå baggrund. Spørgsmålene er skrevet i en 

kolonne i venstre side uden gitterlinjer, med to forskellige spørgsmålskategorier, der er markeret 

med gul baggrund som ”Skolens miljøforhold…” og ”Psykiske arbejdesmiljøforhold”. 

Svarkategorierne og felterne til afkrydsning er angivet med gitterlinjer i forskellige farver. 

Svarkategorierne ”Stort”, ”Mellem”, ”Lille” og ”Intet” er anført på forskelige farvede felter: lilla, 

mørk grøn, lys grøn og højrød. Felterne til afkrydsning er tegnet op med blå. I højre side af 

skemaet er yderligere en kolonne med overskriften: ”Skriv dit problem…” på rød baggrund og med 

felter til uddybning markeret med grønne streger. Efter hvert spørgsmål er anført to 

spørgsmålstegn. Gruppens skema er iøjnefaldende pga. de mange, forskellige farver, og det 

samlede skema fremstår en del anderledes end de andre tekster. De fremhævede felter har høj 

saliens, og brugen af de mange forskellige farver som en del af det samlede udtryk gør, at de 

farvede felter med høj saliens kommer til at konkurrere med hinanden, således at læseren får øje 

på det samlede udtryk som en række blokke, og at disse blokke tillægges særlig betydning. Jeg vil 

senere komme ind på elevernes arbejde med det visuelle udtryk. Mærkningen af afsender på en 

pink baggrund fremhæver afsender, og her viser eleverne, at som-om-situationen støtter dem i at 

agere domænerelevant afsender, idet de skriver ’undersøgelsen er lavet af’, hvorefter de angiver 

navne og klasse. Dette kunne se ud som om, eleverne ønsker at give teksten en slags autoritet 

med brug af det formelle sprog, men alligevel antydes, at der er tale om et elevprodukt. Det kan 

fortolkes som, at eleverne ser sig selv som bemyndigede til at lave et sådant skema, noget, den 

høje saliens, der skaber fokus på afsender, er med til at understrege. 
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Figur 21: Del af APV-skema, gruppe 3, se også bilag 37 

 

 Analyse af elevernes arbejde med APV-skemaet 6.8.2

Under det forberedende arbejde dagen før diskuterer gruppen relativt kort de udleverede 

spørgsmål, men har problemer med at få logget ind for at finde dem. Dernæst går gruppen i gang 

med at lede efter undersøgelser på internettet. Gruppen søger på de udleverede sider, men 

forsøger også at google f.eks. ordene ’elevundersøgelse’ og ’arbejdsmiljø’. Gruppen har svært ved 

at finde relevant materiale og arbejder meget ukoncentreret med mange afbrydelser, hvor der 

tales om andre ting. Det resulterer i, at de ikke får skrevet ret meget ned. Gruppens diskussioner 

tager nogle gange udgangspunkt i egne erfaringer, andre gange i internetopslag eller en 

kombination af de to, men gruppen diskuterer generelt ikke internetopslagene grundigt 

Under arbejdet med selve APV-skemaet består gruppen af fire piger, hvoraf kun de to faktisk 

arbejder aktivt på udarbejdelsen af skemaet. Diskussionerne er derfor ofte ikke så lange. Gruppen 

diskuterer kun kort de udleverede spørgsmål, og går med det samme i gang med at fremstille selve 

skemaet, uden egentlig at have noget indhold til det, bl.a. fordi de ikke havde meget med fra 

forarbejdet dagen før. De arbejder altså ganske usystematisk med indholdet og diskuterer ’ad hoc’ 

de problemer, der opstår. F.eks. bliver gruppen hurtigt enige om skemaets formål:  

Vi må finde ud af, hvordan eleverne har det i klassen, og i skolen og …så kan man lave en undersøgelse om 

det [arbejdsmiljøet]. 

Gruppen kommer i løbet af denne diskussion på den idé, at skemaet skal hænges op på et synligt 

sted, når det er udfyldt eller skal udfyldes. Dette er begrundelsen for de mange farver, der får 

skemaet til at afvige fra de andre. Målgruppen diskuteres også kort og dernæst ikke yderligere:  
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- Hvem skal... APV-checklisten laves til, de store eller de små elever (læses op)? 

- De store, syntes jeg. 

- Nej. 

- Begge dele. 

- Nej vel. 

- Små elever kan det jo også have det dårligt uden at sige det. 

- Uhhmmm. 

 

Eleverne diskuterer indhold, især de to aktive elever, der forsøger at inddrage de to andre i ny og 

næ, selvom det er svært. De to aktive piger har mange gode forslag til, hvad skemaet skal 

indeholde. 

Gruppen har i løbet af arbejdet overvejelser over, i hvor høj grad de kan bruge modelteksten, og 

diskuterer dens indhold i forhold til de krav, de selv stiller til deres APV-skema. Gruppen har valgt, 

at der ikke skal angives navn eller anden identitet, hvilket er helt i overensstemmelse med 

gruppens diskussioner tidligere af det udleverede APV-skemas indhold. De mener ikke, det er 

hensigtsmæssigt, at lederen måske kan se, hvem der har udfyldt skemaet, hvis der er skrevet 

noget negativt. På den måde bruger eleverne modelteksten, men ikke ved at kopiere fra den, 

snarere ved at forestille sig dens situationskontekst og formål. Som-om-situationen ser her ud til 

at fremme elevernes mulighed for at forestille sig tekstens situationskontekst. Tekstens generiske 

træk henter eleverne delvist fra den udleverede modeltekst, men de er helt klar over, at deres 

område er et andet, og at de derfor har brug for andre kategorier: ”Vi bruger det bare som lidt 

skabelonagtig, men ikke helt, fordi vi skal, vi skal, det med kemisk havde vi ikke behov [for]”. De 

vælger derfor deres egne, passende kategorier: ”Skolens miljøforhold” og ”Psykiske 

arbejdesmiljøforhold”. Eleverne laver plads til, at man kan uddybe sine svar i skemaets højre side, 

hvilket peger på, at eleverne kan være inspireret af modelteksten. Dette er dog ikke eksplicit. Alt i 

alt har gruppen bevidst valgt at afvige fra modelteksten, både hvad angår, om der skal angives 

navn mv., og hvad angår den visuelle udformning. De har støttet sig til modelteksten i forhold til, 

at de også har valgt fire svarkategorier, og de har valgt at gruppere spørgsmålene under nogle 

hovedoverskrifter. Modeltekstens ”I hvilken grad et problem” har gruppen inkorporeret i deres 

spørgsmål. 

Denne gruppe bevæger sig flere gange fra de personlige erfaringer og frem til at få fremstillet 

nogle generelle spørgsmål. Dette har læreren også bedt dem om i sin introduktion, så det 

personlige udgangspunkt kan stamme derfra. Samtidig formår gruppen at skifte fra de personlige 

erfaringer til et spørgsmål formuleret i generelle vendinger og til sidst tilpasset de valgte 

svarkategorier:  

E: Jeg gider slet ikke at gå på toilettet, for jeg syntes, der er så ulækkert. 

E: Jeg syntes bare, vi skulle have vores eget toilet. 
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E: Og hvis man har brug for noget vand, ikke? 

--- 

E: Er der ordentligt rent på toilettet? 

E: Er toilet forholdene gode? 

E: Er der nogle problemer, øhm, er der nogle problemer med toiletforholdene? 

 

Som det ses, må eleverne omformulere deres spørgsmål i forhold til de svarkategorier, de har 

valgt. Dette giver, som i de andre grupper, nogle diskussioner, og her er gruppen klar over, at 

deres svarkategorier kræver en særlig måde at formulere sig på: ”Man skal næsten have ordet 

problem ind fordi... Hvor stort er problemet?”. 

Eleverne bruger meget tid på skemaets visuelle udtryk, og denne gruppe ender med et udtryk, der 

ikke ser særligt formelt ud, men som de faktisk begrunder med, at de ønsker et synligt og farverigt 

skema, der ikke bare forsvinder, hvis det bliver hængt op på en opslagstavle: 

- Jo, den er faktisk rigtig flot (henviser sandsynligvis til et oplæg fra den ene elev, som de ser på skærmen). 

- Måske der bare kunne komme nogle farver på. 

- Farver? 

- Ja, fordi at så gjorde [det] den lidt mere spændende at læse. 

- Skal man lægge mærke til den, ellers tror man, at det bare er et eller andet, der hænger. 

- Ja, sådan et kedeligt hvidt papir altså. 

- Ja, som ingen gider at læse, fordi det er de vant til i skolen. 

 

Tekstens saliensforhold betyder meget for gruppen, der arbejder med og diskuterer farvers 

symbolværdier, noget, de også indhenter lærerens hjælp til: 

- Hvilke farver jeg vil ha’?. 

- Grøn. 

- Noget der siger: Læs den! 

- Ikke gul. 

- Det ved jeg godt. 

- Fordi det løgn. 

- Ja. 

- Det er bare løgn det, vi har siddet og skrevet (henviser muligvis til, at de har valgt gul baggrund på nogle af 

felterne). 

- Og blå skal det heller ikke være, for det er sorg. 

- Og rød det er had. 

- Nej, rød er sgu’ da en god farve. 

- Er det? Nå? Nå! 

- Er rød ikke en god farve? (eleven spørger ud i gruppen, men ingen svarer) 

- Hvad er det egentlig grøn siger? 

- Græs (griner). 

-Det står for [ikke hørbart] 
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-Det må ikke være… 

-Per, den røde farve, ikke? 

Lærer: Ja? 

-Hvad er det nu den, øh, er, hvad hedder det, ligesom den gule, det er løgn... hvad er den røde? 

Lærer: Det er jo en varm farve, kærlighed for eksempel. Men der har I jo fået i dansk, sådan et en oversigt 

over farvernes betydning. 

 

Under arbejdet med de indledende refleksionsspørgsmål ekspliciterer eleverne, at det visuelle 

betyder meget for dem: 

E: Hvordan skal jeres APV-tjekliste se ud (læser op)? 

E: Den skal være nem at overskue. 

E: Ja. 

E: Så alle kan læse [ikke hørbart] 

E: Ja. 

E: Man skal kunne finde ud af det. 

 

Gruppen bruger konsekvent to spørgsmålstegn efter alle spørgsmålene, hvilket jeg tolker som en 

måde at understrege vigtigheden af spørgsmålene på.  

Eleverne i denne gruppe er altså generelt opmærksomme på tekstens visuelle forhold og især på, 

at saliente blokke er vigtige, så læsere får øje på den samlede tekst. Tekstens generiske og visuelle 

udformning beror altså ikke på, at eleverne ikke forstår eller har bemærket, at deres valg afviger 

fra modeltekstens, men snarere på, hvad jeg vil kalde en situationskontekstuel misforståelse. De 

tror, APV-skemaet kan ende med at blive hængt op på en opslagstavle (enten udfyldt eller for at 

nogle skal udfylde det, det fremgår ikke), og så er det vigtigt for dem, at det bliver synligt. Deres 

valg er derfor begrundet og velargumenteret indenfor den situationskontekst, de forestiller sig. 

Man kan altså sige, at eleverne i gruppen ønsker at hele deres skema skal have høj saliens i forhold 

til andre tekster, de forestiller sig, der hænger på en opslagstavle, eller, hvis man betragter hele 

opslagstavlen som en samlet tekst, at eleverne så ønsker, at deres blok skal have høj saliens. Dette 

forsøges opnået ved bl.a. brug af kraftige farver, idet de tilsyneladende er klar over, at f.eks. brug 

af billeder ikke ville være genrerelevant. 

Det er vigtigt for gruppen, at der ikke er streger/felter på hele skemaet, da de mener, det giver et 

bedre overblik, men de har svært ved at få det til at lykkes. Gruppen har da også i det hele taget 

en del problemer med at få det lavet, som de vil have det i Excel, men diskussionerne heraf fylder 

ikke så meget som i de andre grupper, snarere lader gruppen til at tage til takke med det, den 

formår at få gennemført.  
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 Leksikogrammatisk analyse 6.8.3

Leksikogrammatisk er teksten ret tæt på modelteksten, hvad angår forholdet mellem 

hverdagsbegreber og specialiserede begreber, mens forholdet mellem konkrete og abstrakte 

begreber er anderledes, idet der er anvendt næsten det samme antal af hver kategori, både 

indenfor gruppen af hverdags- og af specialiserede begreber. Andelen af specialiserede begreber 

er, trods det noget uformelle udseende, skemaet har, ret højt, hvilket dog dels skyldes, at jeg har 

kategoriseret begreber fra et skoledomæne som specialiserede, dels at et ord som ’problem’, som 

jeg også har kategoriseret som specialiseret, gentages mange gange121.  

Gruppen har brugt begrebet ”miljøforholdene” i stedet for ’arbejdsmiljøforhold’. Det viser, at de 

ikke helt har sat sig ind i, hvad det egentlig er, de undersøger, da der jo faktisk er forskel på miljø 

og arbejdsmiljø. Til gengæld har de valgt at benytte begrebet ”folkeskolen” i stedet for ’skolen’, 

hvilket trækker på et specialiseret vokabular. 

De benytter begreberne ”varmen” og ”kulden” i stedet for temperaturen, ”larmen” i stedet for 

”støj”, hvilket gør teksten mere hverdagspræget, ligesom ordvalg som ”Er der nogen problemer” 

virker mere hverdagsagtigt. Hverdagsagtigt er det også, at eleverne i denne gruppe konsekvent 

benytter to spørgsmålstegn efter hvert spørgsmål, ligesom brugen af ”okay” er hverdagsagtigt 

sprog: ”Er sikkerheden i Fysiklokalet okay?? Er sikkerheden i sløjdlokalet okay??”. Skemaet 

afsluttes med: ”Undersøgelsen er lavet af J, S, S og C I. 8a”, hvilket viser, at eleverne opfatter sig 

som repræsentanter for AT og ’leger’ legen. De kalder det en ’undersøgelse’ og præsenterer sig 

ikke med deres egne navne, men forbogstaver, fordi de anser anonymitet som en væsentlig 

parameter ved et APV-skema. I den forstand leger eleverne altså med på som-om-situationen. Det 

viser, at etableringen af som-om-situationen har støttet elevernes arbejde med teksten. 

Også denne gruppe forsøger at trække på det, de forventer, er et specialiseret vokabular: ”Er man 

comfortabel i skolen??”, ligesom brugen af frikvartersområdet (”firkvaters områedet” ) tolkes som 

et forsøg på at skabe en mere formel og specialiseret tekst. Begrebet ’comfortabel’ diskuteres i 

flere omgange i gruppen:  

E1: Man kan også bare skrive, er man komfortabel? 

E2: Nej, det er jo… er man?  

E1: Er man komfortabel? 

 

 Og senere:  

E1: Er man komfortabel? 

E2: Det er noget, man er? 

                                                      
121

 Begrebet ’problem’ skal her ikke forstås som noget generelt, men som arbejdsmiljøproblem, hvorfor jeg har kategoriseret det 

som specialiseret. 
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Gruppen anvender heller ikke mange pronominer, da de har valgt en sproglig form, der udelukker 

brugen af disse. 

 

 

 APV gruppe 3  

Pronominer 2 % 

hverdags-konkrete 12 % 

hverdags-abstrakte 8 % 

hverdags-nominaliserede 2 % 

spec-konkrete 37 % 

spec-abstrakte 39 % 

spec-nominaliserede 0 % 

Skolske 0 % 

 

 Opsamling gruppe 3 6.8.4

Gruppen diskuterer skemaets indhold gennem hele arbejdet, og har mange forslag til, hvad et 

sådant skema kan indeholde, men de kobler det sjældent eksplicit med overvejelser over hverken 

målgruppe, tekstformål eller relevans. Denne fokus på indhold kan skyldes, at gruppen ikke under 

forarbejdet dagen i forvejen har fået lavet særligt meget og derfor er nødt til at tage disse 

diskussioner, når de er nødvendige, i arbejdet med den konkrete tekst. Gruppen løser derfor 

opgaven ’ad hoc’. Gruppens samtaler og refleksioner over skemaets indhold, f.eks. omkring 

anonymitet, viser, at eleverne har forståelse for de situationskontekstuelle forhold, der gør sig 

gældende, herunder det magthierarki, der er på en arbejdsplads, og de positioner, de forskellige 

aktører indtager. Gruppen har til gengæld ikke så meget fokus på, hvad de teknisk kan få til at 

lykkes, hvilket resulterer i, at gruppen faktisk får fokuseret på indhold, men til gengæld får lavet et 

skema, der ikke i samme grad ligner modelteksten. De har, bevidst, fravalgt for mange streger, og 

de har, bevidst, valgt, at skemaet skulle være farverigt for at opnå høj saliens. Disse to ting gør, at 

skemaet afviger fra modeltekstens og på mange måder ikke ligner et skema, som modelteksten jo 

er. Dette til trods for at modelteksten faktisk spiller en eksplicit rolle for eleverne under deres 

samtaler begge dage. Men det interessante ved denne gruppes arbejde er, at afvigelserne faktisk 

er begrundede i deres forståelse af situationskonteksten. Dette peger på grundige overvejelser 

over situationskonteksten. Eleverne siger ikke eksplicit, at etableringen af som-om-situationen 

støtter dette, men i hvert fald viser min analyse, at eleverne formår at sætte sig ind i en relevant 

situationskontekst. Leksikogrammatisk sætter dette sig ikke spor på samme måde. Også gruppens 
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kategorier og svarmuligheder er anderledes end modeltekstens, noget, de ikke begrunder i deres 

samtale. Skemaets endelige udformning er både utraditionel, men også sværere at overskue, end 

de fleste andres. 

6.9 Gruppernes arbejde: Gruppe 4 

 APV-skemaet – generiske og visuelle træk 6.9.1

Skemaet er udformet som modeltekstens med en overskrift i et felt for sig, der er kopieret fra 

denne. Herunder fire felter til udfyldning af navn mv. Spørgsmålene er grupperet under fire 

hovedoverskrifter: ”Psykiske Forhold, Fysiske forhold, Udearealsområder, Sygefravær”, og 

spørgsmålene er nummererede fortløbende under hver hovedkategori. Svarkategorierne er også 

kopieret fra modelteksten, dog med omvendt fortegn, således at man her gives mulighed for at 

uddybe svar C eller D. Skemaet er ikke farvelagt i nogen felter og fremstår helt hvidt og 

ensartet122, hvorved det bliver brugen af skriftstørrelse, der skaber saliens. Især skemaets 

overskrift tiltrækker sig opmærksomhed. 

 Analyse af elevernes arbejde med APV-skemaet 6.9.2

Gruppen diskuterer under forarbejdet de udleverede spørgsmål og relaterer dem til egne 

erfaringer (bl.a. en ulykke med en klassekammerat), men gør det relativt kort. De trækker på 

erfaringer fra egne oplevelser, bl.a. trivselsundersøgelser, de har deltaget i, og relaterer dette til 

arbejdsmiljø. Da gruppen kommer til de konkrete spørgsmål til egen tekst, bruger de opslag på 

hjemmesider som udgangspunkt for diskussioner. De er dog ret ukoncentrerede, men der kommer 

alligevel mange forslag fra gruppen, og mange af disse bliver brugt i den færdige tekst. Også 

modelteksten inddrages under det forberedende arbejde. Egne erfaringer fra skolen danner 

baggrund for udvikling af indhold til egen tekst, ofte dog med inspiration fra hjemmesider, der 

benyttes en del. Det inspirerer eleverne til at diskutere egne forhold, hvilket giver inspiration til 

nye spørgsmål eller områder, der kan spørges til. F.eks. læses om en undersøgelse af elevers 

opfattelse af klasserummet, som giver anledning til en samtale om egen klasse. Dette leder over i 

forslag om passende møbler: 

- Man får ondt i ryggen af for lave borde og stole. 

- Der er ingen pude på sædet eller i ryggen, plus at de er for gamle. De har en underlig form, man rutcher 

ned (om egne stole). 

- Ja, det er rigtigt. 

- Stole og borde, skriv det! 

Eller: 
                                                      
122

 Se bilag 37. 
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- (en elev læser op): ”25 % benytter ikke skolens toiletter”, der er mange, der ikke benytter skolens 

toiletter… 

- Så skal du skrive: ”benytter I skolens toiletter”. 

 

De slår også egne idéer op på nettet og søger blandt andet på ’stress’, ’trivsel’, ’støj’, ’apv’. 

Under diskussionen af den udleverede modeltekst viser elevgruppen her, at de godt ved, at der er 

forskellige agenter på arbejdsmarkedet, og at disse kan tilskrives forskellige roller, og at forskellige 

instanser har magt og indflydelse på regler og lovgivning. Spørgsmålet om, hvem der skal udfylde 

et APV-skema, afføder en del snak om grupper på arbejdsmarkedet og deres forpligtelser. Det 

fremgår ikke, hvor eleverne henter denne viden fra:  

E1: Det skal dem, der arbejder på arbejdspladsen. 

E2: Det skal dem der, der kommer ud og vurderer… 

E3: Det skal arbejdspladsen vurdere.  

E4: Medarbejderne. 

E2: Arbejdstilsynet 

… 

E1: Jeg er ret sikker på, det er dem, der arbejder på pladserne, for så er det fleres mening, så er det ikke bare 

din mening.   

 

Modelteksten danner eksplicit udgangspunkt for gruppens arbejde, idet der flere gange henvises 

til den i diskussioner og samtaler. Også denne gruppe har udskiftet felterne til identifikation af 

den, der udfylder skemaet, med domænerelevante felter: ”dato”, ”skole”, ”navn”, ”klasse”. De har 

også direkte kopieret både svarkategorierne og feltet med mulighed for at uddybe sit svar. Til 

gengæld har de udeladt en anvisning i brugen af skemaet. 

Teksten er stillet op som i modelteksten med en række hovedområder adskilt af et mellemrum 

uden linjer. Eleverne har fravalgt at benytte sig af farvelægning. Skemaet afsluttes med: ”Mvh. 

Arbejdstilsynet ”. Brugen af en smiley signalerer, at eleverne er klar over, at der netop er tale om 

en som-om-situation, som de på denne måde forholder sig ironisk og måske også distanceret til. 

De hovedområder, eleverne har valgt, er: ”Psykiske Forhold, Fysiske forhold, Udearealsområder, 

Sygefravær”, og her formår eleverne at vælge nogle domænerelevante områder og benytte et 

domænerelevant og formelt sprog. De stillede spørgsmål er til gengæld formuleret anderledes end 

modeltekstens, og end flere af de andre gruppers spørgsmål, idet gruppen har valgt direkte 

henvendeles ved brug af pronominer. Dette afspejler sig i de leksikogrammatiske forhold.  

Gruppen har problemer med at få alle spørgsmål og svarkategorier til at passe sammen. F.eks. vil 

de egentlig gerne have noget med om, hvorvidt man føler sig ensom, og får det formuleret som: 

”arbejder du alene”, hvilket de så kan se ikke fungerer i forhold til deres svarmuligheder:  
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- Er du isoleret fra klassen? 

- What the fuck. 

- Det giver ingen mening, arbejder du alene? Er du isoleret fra klassen? 

- Så, når du arbejder alene, så er man iso, det er jo ikke et spørgsmål. 

- Det stod på den der (henviser ss. til modelteksten). 

- Ja, øhm. 

- Hvad skal man skrive hvis A, det skal være godt i høj grad. 

- Så skal der være et spørgsmålstegn der også. 

- Fordi ellers tror man, det er en hel sætning. 

- Og så giver det ingen mening. 

- Er du alene, i høj grad, det er en dårlig ting. 

- Det er derfor... 

- Det er det jo ikke. 

- Det er jo ikke nødvendigvis... 

- Er du isoleret fra klassen, i høj grad... 

- Jamen, så kan I... 

- Århh, det er lige meget. 

- Er du ikke isoleret fra klassen. 

- Gå videre. 

 

Denne gruppe bruger internettet en del, måske fordi et gruppemedlem var meget dygtig til at 

udnytte nettets muligheder. Gruppen diskuterer ofte indholdet af deres skema og kan bruge 

nettet til at få inspiration fra. De henter altså inspiration og viden fra andre kilder end dem, der var 

brugt i undervisningen. Flere elever kommer med mange kreative forslag, ofte bliver de dog ikke 

anerkendt af de andre gruppemedlemmer. 

- Ej, måske er det et lidt mærkeligt spørgsmål, har legepladserne høj kvalitet? 

- Nej, det er ej. 

- Det er sgu da så.. det er sgu da forholdene, om de bare er noget mursten eller noget plastikagtigt. 

-Nå. 

 Leksikogrammatisk analyse 6.9.3

Denne gruppe har brugt modelteksten som forlæg og har valgt at benytte nogle af de samme 

formuleringer, bl.a.: ”Har du svaret C eller D − Så angiv problemet herunder.” Det medfører også 

nogle begreber, der ser ud til at være hentet i det specialiserede domænes tekster, begreber, der 

ikke hører til elevernes hverdagsvokabular: ”udearealsområder”. De distancerer sig også visse 

steder i teksten ved at skrive ”din skole” i stedet for ’skolen’, hvilket kan tolkes som, at eleverne 

spiller med og agerer som medarbejdere ved AT og kommer på den måde til at se på skolen ude 

fra. Andelen af specialiserede begreber er høj i forhold til andelen af hverdagsbegreber, men den 

høje brug af pronominer gør, at det samlede tal er mindre end i nogle af de andre gruppers 

tekster, og udgøres af begreber som: ”arbejdsmiljøforholdene, problemet, indeklima, 
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støjniveauet, sygefravær”, men også begreber fra domænet ’skole’ som specialiseret domæne 

som f.eks. ”skole, legepladserne, idræt”. Gruppen har brugt en enkelt nominalisering kopieret fra 

modelteksten: ”kortlægning”. 

At andelen af abstrakte, specialiserede begreber bliver relativt høj skyldes udformningen af 

skemaets svarkategorier, hvor ordet ’grad’ går igen flere gange. Dette er kategoriseret som et 

abstrakt begreb. 

Denne gruppe har, i lighed med flere andre, ind imellem nogle hverdagsagtige formuleringer, her 

f.eks.: ”Har du det godt med dine lærere?”  

 

 

APV gruppe 4  

pronominer 21 % 

hverdags-konkrete 15 % 

hverdags-abstrakte 7 % 

hverdags-nominaliserede 0 % 

spec-konkrete 33 % 

spec-abstrakte 19 % 

spec-nominaliserede 1 % 

skolske 4 % 

 Opsamling gruppe 4 6.9.4

Som de andre grupper diskuterer også denne gruppe de udleverede spørgsmål løsrevet fra 

arbejdet med selve skemaet, men kan trække på forarbejdet, der resulterede i en række områder 

til den færdige tekst. De betragter altså det at svare på en række spørgsmål som en skoleopgave, 

der skal løses, før den næste går i gang. Gruppen udnytter til gengæld modelteksten, som de 

henviser til flere gange i løbet af deres arbejde, og gruppen henter også viden og information 

andre steder på nettet begge dage. De er gode til at udnytte de ressourcer, de har til rådighed, 

både modelteksten og diverse internetsider, som et af gruppemedlemmerne hurtigt kan finde og 

uddrage informationer fra. De lader sig inspirere af begge dele både mht. skemaets indhold, 

visuelle og generiske udformning. Gruppens mange diskussioner af skemaets indhold er kun 

sjældent eksplicit knyttet til overvejelser over tekstens formål, målgruppe eller andre 

situationskontekstuelle forhold. Snarere knyttes de til sammenhængen mellem spørgsmål og de 

valgte svarkategorier.  
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Som de andre grupper volder det eleverne en del vanskeligheder at formulere spørgsmålene, så 

de passer til de svarkategorier, de har valgt, hvilket eleverne ikke har tænkt over på forhånd. De 

diskuterer derfor de muligheder og begrænsninger, der er. 

Samlet har denne gruppe lavet en tekst, der ligner modelteksten, om end den visuelt er helt uden 

farver. Modelteksten har altså sat tydelige spor i gruppens arbejde og tekstens generiske og 

leksikogrammatiske træk. Det er i denne gruppe snarere modelteksten end som-om-situationen 

der har støttet elevernes arbejde, om end som-om-situationen muligvis har gjort, at eleverne har 

valgt et ret specialiseret sprog. At de er opmærksomme på som-om-situationen og også forholder 

sig – måske ironisk-distanceret - til den, viser den afsluttende smiley. 

6.10 Gruppernes arbejde: Gruppe 5 

 APV-skemaet – generiske og visuelle træk 6.10.1

Gruppens færdige APV-skema fremtræder som et ensartet skema med en overskrift, der er 

kopieret fra modelteksten. Herefter følger fem hovedområder, spørgsmålene kategoriseres 

indenfor. Disse er delvist kopieret fra modelteksten: ”Fysiske arbejdsmiljøforhold, Ulykkesforhold, 

Psykiske arbejdsmiljøforhold, Ergonomiske arbejdsmiljøforhold, Fravær arbejdsmiljøforhold”. 

Denne sidste har eleverne ændret fra modeltekstens noget vanskeligere ’arbejdsmiljørelateret 

sygefravær’ hvilket har medført en lidt forkert struktur i den sidste overskrift.  

Spørgsmålene er grupperet med mellemrum mellem hver hovedkategori. Svarkategorierne er 

kopieret fra modelteksten, men gruppen har udeladt muligheden for at uddybe sit svar. De har 

ganske kort skrevet: ”sæt X” som anvisning til, hvordan skemaet skal udfyldes. Skemaet tager sig 

professionelt ud, dog er farvevalget måske lidt utraditionelt, idet den pink farve er meget 

fremtrædende. Brugen af den lyserøde baggrund med mørk rød skrift, der endda yderligere er 

fremhævet ved brug af fed og til tider understregning, giver høj saliens til overskrifterne og støtter 

derved læserne i at læse skemaet og fastholde, hvilke kategorier af spørgsmål, der læses. Samme 

høje saliens får elevernes navne, der står i Ideal-Ny-position. Det får den effekt, at afsender 

markeres meget tydeligt. Dette fortolker jeg på den måde, at eleverne kan vise, at de har løst 

skoleopgaven ’Lav et APV-skema’ godt og er tilfredse med resultatet, samt at de får vist læreren, 

hvem der har lavet teksten. 
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Figur 22: Del af APV-skema, gruppe 5. Se også bilag 37 

 Analyse af elevernes arbejde med APV-skemaet 6.10.2

Desværre er optagelsen fra gruppens forberedende arbejde mislykket, så der for denne gruppe 

ikke er mulighed for at gå nærmere ind i gruppens forarbejde. I optagelsen fra arbejdet med 

teksten kan dog ind imellem høres, at gruppen henviser til forarbejdet. 

Eleverne i denne gruppe diskuterer kun ganske kort skemaets formål, men den elev, der svarer, 

formulerer sig langt og reflekteret over dette og udviser forståelse for, hvad en APV kan bruges til:  

Formålet er vel at finde ud af, om børnene har det godt, altså om de føler, der er sikkert at komme i skole 

og…om de har det egentlig godt i skolen? Og så det der med psykisk, så kan det jo godt være, de bliver 

mobbet, men så har de det jo faktisk ikke godt med at være i skole (mine understregninger).  

 

I andre tilfælde formår gruppen at se på domænet udefra og inddrage målgruppeovervejelser, 

f.eks. når de omtaler målgruppen med et ”de”:  

- Er redskaberne ordentlige? Er redskaberne ordentlige? 

- Men så tænker de: hvad for nogle redskaber? 

- Bare skriv f.eks. fysik, bare skriv det, osv. Skriv det. Med videre eller sådan noget. 

 

Begrebs- og pronomenbrugen viser, at eleven her formår at se på skolen udefra og positionere sig 

selv som iagttager af domænet ved brugen af ”de” og ”børnene”. Andre gange ser de på domænet 

indefra, hvilket kan være affødt af lærerens introduktion, der lagde vægt på, at eleverne skulle 

tage udgangspunkt i egne erfaringer. På den måde er det, for denne gruppe, svært at lægge 

afstand til egen synsvinkel, og gruppen husker hele tiden, at skemaerne skal bruges af 

kammeraterne:  
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- Dato, navn og klasse…og skole, man skal også kunne være anonym. 

- Jamen vi ved jo godt, det er dem her, der laver den, kan det så ikke være lige meget? 

- Jo. 

 

Indholdet af skemaet diskuteres løbende derefter i denne gruppe, men er ofte løsrevet fra de 

målgruppeovervejelser eller samtaler om tekstformål, der blev ført i begyndelsen af arbejdet. 

Forskellige forslag bringes frem og inkorporeres uden yderligere snak, mens andre kort drøftes:  

- Der kan også være et spørgsmål, der hedder: ’har du nogen at være samme med?’ 

- Altså, om man har nogen at være sammen med? 

- Virker jeres kridt? 

- Kridt virker altid, ikke? 

- Man kan føøøle. 

- Er rengøringen i orden? 

- Ja. 

 

Gruppen udnytter det forudgående arbejde, da de tilsyneladende allerede har formuleret nogle 

spørgsmål under gårsdagens arbejde, og formår at reflektere over, hvordan disse kan benyttes af 

forskellige målgrupper. Diskussionen er dog kort, men italesætter alligevel, at forskellige 

målgrupper må have forskellig udformning af spørgsmålene:  

- Okay, det næste spørgsmål er: hvem skal APV-tjeklisten laves til, de store eller de små elever? 

- De store. 

- Begge. 

- Måske begge to, men så skal de nok være lidt anderledes. 

- Ja.  

- Fordi den…de spørgsmål, vi har fået lavet indtil videre, dem tror jeg ikke, de små vil kunne forstå. 

- Nej, nej, men så skulle det bare omformuleres. 

- Okay. 

 

Gruppen forstår, at skemaet skal bruges af elever, og at resultaterne vedkommer alle, og de når, 

efter meget kort snak, frem til, at alle skal se det færdige skema: ”Det skal vi alle sammen”. 

I forbindelse med skemaets visuelle udformning støtter eleverne sig til modelteksten og vil gerne 

have, at deres skema kommer til at se ud som denne. De vil have farver og afgrænsede felter, lavet 

i Excel, og de vil gerne have, at det til slut kommer til at ligne modelteksten. Det volder dem en del 

tekniske vanskeligheder: 

L: Er der noget, I er inspireret af? Den her? (henviser ss. til modelteksten) 

E: Ja, på den måde, det var sat op. Hvordan de har lavet det? 

--- 

E: Vi mangler hele det der stykke, så vi skal nok gøre den mindre. 
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E: Jeg tror også, den der skal gøres mindre på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan man gør? 

E: Nej, det kan den jo ikke. 

E: Nå, nej. 

E: Hvad med den der høj [uhørbart], når den kommer. 

E: Det skal også fylde, ellers ser det dumt ud, hvis der stadig er sådan et stykke tilbage. 

 

Samtidig betyder det visuelle udtryk meget for gruppen, der opfatter dette som udtryk for, om de 

har lavet et ordentligt stykke arbejde.  

- Jeg håber virkelig, virkelig, virkelig, at den bliver flot, at den bliver sådan, overskuelig at se på, ikke? 

- Ja? 

- Fordi ellers så, synes jeg ligesom at jeg har gjort et dårligt arbejde. 

 

Dette tolker jeg på den måde, at eleverne mener, at en tekst skal se ud som modelteksten for at 

fungere i situationen, altså som overvejelser over situationskonteksten. Omvendt kan det forstås 

som en skolsk ageren, hvor man som elev gerne vil vise læreren, hvad man formår. Det fremgår 

ikke af samtalen, hvordan eleverne opfatter situationen her, men andre steder formår eleverne i 

hvert fald at se på domænet udefra, f.eks. ved deres brug af pronominet ”de” og substantivet 

”børnene” om de andre elever, i stedet for ’vi ’eller ’os’, som jeg har vist tidligere. Samtidig viser 

min saliensanalyse, at gruppen her også fokuserer på at få lavet et godt skolearbejde. 

Gruppen diskuterer ikke svarkategorierne og har tilsyneladende ikke svært ved at få spørgsmål og 

svarmuligheder til at hænge sammen. Den eneste udfordring ligger i at få computerprogrammet til 

at udføre det ønskede. Somme tider får det indflydelse på skemaets visuelle udformning, hvor de 

må acceptere forhold, de ikke kan finde ud af at lave om.  

 Leksikogrammatisk analyse 6.10.3

Spørgsmålene er relateret til skoledomænet som specialiseret domæne, og gruppen har valgt den 

direkte henvendelse, ulig modelteksten, med brug af pronominer i nogle spørgsmål, mens de er 

udeladt i andre, der så er udformet som almindelige interrogativer: ”Passer du godt ind i klassen? 

Er ulykker på skolen skyld i fravær? Er redskaberne (sakse m.m.) sikre at bruge?” samt det mere 

mundtlige: ”For lidt tid til privatliv?” 

Denne gruppe er opmærksom på, at specialiserede begreber kan være svære at forstå og har et 

sted valgt at sætte en forklaring i parentes: ”… redskaberne (sakse m.m.)…” I teksten ses, som i de 

andre gruppers tekster, at der skiftes mellem en mere hverdagsnær sprogbrug og det 

specialiserede – eller forsøg på det: ”Er klasseindretningen god nok?” Overfor: ”Stole og borde, er 

de gode nok?” det sidste er meget mundtligt og dermed mere hverdagsnært. Også sætninger som 
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”Er skolen skyld i fravær?” virker hverdagsagtige, hvor man i et mere formelt sprog ville benytte 

’årsag’ i stedet for ’skyld’. 

Deres tekst er præget af et skolevant vokabular, når eleverne f.eks. skriver ”boden” i stedet for 

kantinen. 

 

 

APV gruppe 5  

pronominer 8 % 

hverdags-konkrete 17 % 

hverdags-abstrakte 5 % 

hverdags-nominaliserede 1 % 

spec-konkrete 29 % 

spec-abstrakte 25 % 

spec-nominaliserede 4 % 

skolske 12 % 

 

 Opsamling gruppe 5 6.10.4

Modelteksten har dannet et godt grundlag for gruppens arbejde med skemaet, især i forhold til 

det visuelle, men også i forhold til indholdet. Således er også de valgte hovedområder mere eller 

mindre (ukritisk) kopieret herfra. Gruppen har, med inspiration fra modelteksten, mange 

spørgsmål (34 i alt), men har til gengæld fravalgt muligheden for, at man kan uddybe sine svar, et 

forhold, de ikke diskuterer. Antallet af spørgsmål kunne se ud som om, det også er et forsøg på at 

leve op til modeltekstens mange spørgsmål. Gruppen har arbejdet seriøst med disse og har 

sandsynligvis udformet en del af dem dagen før, da de arbejdede med informationssøgning, så de 

støtter sig til de tidligere fundne informationer og modelteksten, men gruppen har også forsøgt at 

benytte et sprog, der relaterer sig til skolen som specialiseret domæne. Gruppen har den højeste 

andel af skolske begreber, mens andelen af hverdagsbegreber er så godt som gennemsnitlig. 

Visuelt er skemaet ganske genregenkendeligt, om end farvevalget er utraditionelt, men fængende, 

men gruppen har skrevet afsender på, som man gør i det skolske domæne, når en opgave er 

afsluttet. Dette viser, at eleverne ikke har påtaget sig som-om-rollen. 
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6.11 At agere som elev eller at spille spillet 

En problemstilling i forbindelse med at tilrettelægge undervisning, der kræver, eleverne 

leger/spiller med på en som-om-situation, er, om det lykkes at få eleverne til at agere således, som 

det var tænkt. I dette afsnit vil jeg forsøge at afdække, hvor stor en rolle det skolske domæne 

spiller for elevernes mulighed for at lege med på den ønskede som-om-situation.  

I en skolekontekst har elever og lærere allerede på forhånd nogle fastlagte roller, som det vil være 

svært at bryde med, selvom jeg forsøger at etablere nogle som-om-situationer for eleverne, hvor 

de skal agere som medlemmer af et specialiseret domæne, der ser på skolen ude fra. Spørgsmålet 

er, i hvor høj grad de får øje på disse muligheder for at agere som nogle andre, og i hvilken grad 

det i så fald støtter elevernes arbejde med teksterne? 

Eleverne i alle grupper agerede som elever og greb opgaven an på en måde, der signalerer, at de 

befinder sig indenfor et skolsk domæne. Et eksempel på dette er gruppe ets måde at påbegynde 

arbejdet med APV-skemaerne på: En elev slår arbejdet an med spørgsmålet: ”Hvad er det, vi 

skal?”, hvortil en anden svarer: ”Gøre det, der står på det der papir”, altså udføre den 

skolearbejdsopgave, der er blevet givet. På samme måde svarer de, på spørgsmålet om hvem 

skemaet skal laves til, spontant: ”Per” (læreren). De oplever sig ikke som eller agerer ikke som 

repræsentanter for Arbejdstilsynet, som opgaven lød på. En af årsagerne til dette er sandsynligvis, 

at eleverne har fået udleveret et ark med spørgsmål, noget der automatisk sætter dem i en 

elevposition. Selvom spørgsmålene var skrevet på papir, der skulle simulere, at de kom fra 

Arbejdstilsynet, er dette ikke nok. Eleverne er stadig elever.  

De forbliver i rollen som skolelever, da de mener, at afsender for skemaet skal være 8.a. De 

påtager sig dermed rollen som elever, der laver et APV-skema som en skoleopgave for læreren, 

men ikke som Arbejdstilsynets repræsentanter. En anden tolkning på dette kan dog være, at 

eleverne ser sig selv som elever, der laver et APV-skema for andre elever på skolen, og at de derfor 

gerne vil give sig til kende, noget, der ligger tættere på positioneringen som AT-medarbejdere. 

Grupperne taler en hel del om andet end arbejdet med skemaet, mest om skoleforhold, og 

refererer til skole, fag og undervisning, hvilket gør, at også deres ’udenomssnak’ er med til at 

fastholde elevrollen og forhindre dem i at påtage sig som-om-rollen.  

Også udsagn som ”kom så, to spørgsmål mere”, ”Hold da op, der er mange spørgsmål” efterfulgt 

af en højlydt gaben og ”Jamen så kom i tanke om en” kan opfattes som en typisk måde at agere 

elev på, idet eleverne signalerer, at de bare skal blive færdige, eller at de har en eller anden ikke-

ekspliciteret norm for, hvor meget tekst de skal lave. Det samme gælder italesættelsen af, hvornår 

gruppens arbejde rent faktisk skal være færdigt. Dette bestemmes af klokkens ringen, og her gør 

situationen, at de er nødt til at agere som skoleelever. 
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Gruppe to italesætter faktisk, at de skal forestille sig, at de er Arbejdstilsynet. De overvejer derfor, 

hvem der eventuelt skal se skemaet og hvem, der skal stå som afsender i som-om-situationen:  

- Nej for hvis vi arbejder i derinde.  

- Ja, så er det jo Arbejdstilsynet, der er afsender.  

- Ja, hvis det skal virke realistisk, ikke. 

 

De mener, at det så muligvis er Arbejdstilsynet eller skolelederen, der skal se de udfyldt skemaer, 

ligesom de bliver enige om, at hvis de kommer fra AT, så skal afsender af skemaet også være AT, 

og gruppen har også lavet et skema uden nogen synlige tegn fra skoledomænet. De har altså 

påtaget sig rollen som repræsentanter for AT og spiller med på legen, hvis man ser på 

udformningen af skemaet.  

Samtidig sker der en sammenblanding for eleverne, da de skal gemme deres færdige skema på 

skolens intra, hvor de kommer i tanke om, at det jo er i dansktimen, de arbejder. Dette viser, at 

skolens domæne altid vil være til stede i undervisningssituationer, og at eleverne, i sådanne 

pålagte som-om-situationer, er nødt til at skifte mellem den kendte elevrolle og den påtagede 

rolle i som-om-situationen. Denne sammenblanding viser, at eleverne formår at skifte mellem 

muligheden for at agere som elever eller som AT-medarbejdere, også ofte ubemærket. 

I nogle grupper ekspliciteres denne problemstilling. Gruppe fire taler om, at de skal forestille sig, at 

de repræsenterer AT, men at de jo i virkeligheden ikke er det. I forløbet diskuterer eleverne, at 

hvis andre elever skal se skemaet, så skal det trods alt have en vis kvalitet og et ordentligt indhold: 

”…og hvis det er sådan nogle store nogle, der skal svare på det, ej hvor pinligt” (i forbindelse med 

et spørgsmål om legepladsforhold). De er altså opmærksomme på modtagerforhold og deres som-

om-rolle, mens de arbejder. Modtagerforhold ekspliciteres sjældent, men et eksempel ses dog:  

- Der skal stå arbejdspladsvurdering. 

- Skal der også stå det, når det er til elever? 

- Det er stadigvæk en APV. 

 

Gruppen italesætter flere gange, at de skal forestille sig, de kommer fra AT, hvilket ses af den 

måde, de besvarer spørgsmålet om modtagergruppen på. Samtidig agerer de også som elever i et 

skoledomæne, f.eks. ved at opfatte læreren som modtager af teksten, eller ved at de betragter 

opgaven som en skoleopgave, der skal løses hurtigst muligt og ikke nødvendigvis skal give det 

mest brugbare resultat. Spørgsmålet om, hvad undersøgelsen skal bruges til, afføder, at eleverne 

kommer til at snakke om, at skemaet jo bliver lavet i en skolekontekst og derfor ikke har noget 

reelt formål:  

- Øhm, ja, det fjerde spørgsmål er: hvad tror I, den vil blive brugt til? 
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- Hvad jeg tror, den bliver brugt til? Den skal bruges til? Men jeg tror ikke, den bliver brugt sådan rigtigt i 

virkeligheden (griner).  

 

Andre gange formår eleverne fuldt ud at lege med på som-om-situationen: Eleverne i gruppe tre 

opfatter sig som ’ægte’ afsendere af APV-skemaet, når de mener, at det er ejeren af firmaet eller 

skolelederen, der skal se det færdige skema. En elev kommer ganske vist med et forslag om, at det 

er klasselæreren, der skal se skemaet, når det er udfyldt, men dette tolker jeg i denne kontekst 

snarere, som om de taler om en klasselærer i en klasse i al almindelighed, fordi de mener, læreren 

må være interesseret i at vide hvilke problemer, der er i klassen. På den måde formår eleverne 

faktisk at se på domænet skole:  

E1: Dem der ejer firmaet... eller skolen. 

E2: Ja, det skal jo være en øhh... 

E1: Læren, klasselæren. 

 

Omvendt mener de, afsender skal være elever fra 8. klasse, og ikke Arbejdstilsynet, men dette kan 

tolkes som, at gruppen mener, det jo er elever, der har lavet skemaet. De peger altså ikke 

nødvendigvis på sig selv som afsendere, men måske snarere på ’skoleelever’. Dette kan opfattes 

som om, eleverne faktisk anser det for troværdigt, at det er elever, der har fremstillet et sådant 

skema til andre elever.   

Læreren måtte i forløbet agere som lærer, hvilket også trak i retning af en traditionel 

skole/undervisningsdiskurs, både i forbindelse med introduktionen i hver time og i forbindelse 

med, at han ønskede eleverne skulle vurdere hinandens skemaer i stedet for blot at bruge dem. 

Det virker og fungerer som noget, der hører til i det skolske domæne, også selvom hans mål er 

ambitiøst, nemlig at skemaerne faktisk skal sættes i spil i skolens ’virkelige’ verden, altså de skal 

bruges til at lave en rigtig APV via elevrådet. 

Alt i alt mener jeg, at etableringen af en som-om-situation støttede eleverne i at benytte en 

relativt specialiseret leksikogrammatik i deres tekster, hvilket gør teksterne passende til domænet. 

Men eleverne forholder sig også eksplicit ironisk-distanceret til som-om-situationen eller de 

bevæger sig helt ud af den og husker, at de også er elever, der skriver til læreren, med hvad det 

medfører i forhold til ønsker om at fremstå som elever, der har løst den krævede skoleopgave 

godt. Som-om-situationen sætter, sin begrænsning til trods, eleverne ind i domænespecifikke 

situationskontekster og fremmer elevernes lingvistiske valg. Omvendt ser det ud til, at 

modelteksten spiller en rolle for de generiske og visuelle valg, ligesom den også benyttes som 

model for lingvistiske valg, hvor det ses, at eleverne kopierer begreber, eller lader sig inspirere af 

begreber fra, modelteksten. 
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Min undersøgelse peger desuden på, at sådan noget som udlevering af spørgsmål til eleverne 

fungerer som en port til det skolske domæne. Noget sådant presser let eleverne til at opføre sig 

som elever og gør det vanskeligere for dem at vælge andre roller. Omvendt kan jeg også se, at 

disse spørgsmål støtter elevernes refleksioner over domænet og feltet, og hjælper dem med at 

lave teksterne og at oparbejde viden kollaborativt. Jeg kan også se, at når eleverne vælger andre 

måder at agere på, formår de at påtage sig disse og at veksle mellem som-om-rollen, de blev 

tilbudt, og at agere som elever ganske flydende og frit. Eleverne er opmærksomme på dette, og 

nogle af dem er i stand til at italesætte denne vekslen eksplicit. 

6.12 Hvad undersøgelsen også viste 

En væsentlig opdagelse, jeg ikke på forhånd havde hverken overvejet eller medtaget i mine planer 

var de store problemer, eleverne havde med at få arbejdet gennemført pga. en række 

udfordringer med computerne. Eleverne var generelt habile brugere af pc, eller der var i hvert fald 

i hver gruppe en, der var. Alligevel oplevede alle grupperne en del problemer med at få skemaerne 

til at se ud, som de ønskede det. Problemerne var af teknisk art såsom f.eks. at få linjerne til at 

være der, hvor eleverne ønskede det, at få felterne til at have den rette størrelse eller at få det 

rigtige antal felter. Alt dette fik i nogle grupper indflydelse på skemaets indhold, da de simpelthen 

måtte tilpasse indholdet til de muligheder, de havde i forhold til f.eks. et felts størrelse. Andre 

gange var problemet primært af visuel art, f.eks. når grupperne ikke kunne fjerne rammer om 

felterne eller ikke kunne få lavet linjer i skemaet. En enkelt gruppe opgav helt dette og fik et 

skema, der var svært at aflæse, da der ikke var nogle linjer mellem de enkelte spørgsmål. Også da 

eleverne skulle printe, brugte de meget tid på at finde den rette printer, der kunne printe i farver, 

og som fungerede. Dertil kom problemer med at få sendt arbejdet til print, noget, der 

tilsyneladende foregik på en meget kompliceret måde. Den sidste halve time af arbejdstiden gik 

med at få printet skemaerne ud, hvilket jeg finder er uforholdsmæssigt lang tid. Uden at have målt 

tiden op, vil jeg også skyde på, at mindst ¼ af tiden, måske mere, faktisk blev brugt på at løse den 

slags problemer. Dette er problematisk, da det fjerner fokus fra arbejdet med indholdet. 

6.13 Sammenfatning og diskussion 
Når en lærer igangsætter undervisning, uanset om det er traditionel skoleundervisning, eller man, 

som her, forsøger at etablere en midlertidig anden situation, en forestillet situation, hvor field, 

tenor og mode er anderledes, starter hele situationen op indenfor skolens domæne, og 

udgangspunktet er således dette domænes traditionelle tenor-forhold. Dette forhold er meget 

svært at bryde, og det er måske næppe hverken muligt eller hensigtsmæssigt, idet skolens 

domæne altid er til stede i skolen. 
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Der er derfor et domænetraditionelt magthierarki123 i klasselokalet, hvor læreren er den, der 

besidder magten, mens eleverne må gøre, hvad der forventes af dem. Der var i denne klasse 

positiv involvering, tillidsforholdet mellem elever og lærer virkede godt, og der var også ganske 

hyppig kontakt, i og med læreren havde en række forskellige fag i denne klasse og desuden var 

klasselærer. Selvom skoledomænet således har en vis formel ramme, var tonen mellem lærer og 

eleverne uformel og afslappet, men skolsk. Eleverne gør det, læreren beder dem om, og deres 

arbejde er ikke præget af personlig interesse. De udførte snarere, som jeg observerede det, endnu 

en skoleopgave. Dette betyder ikke, at de ikke engagerede sig i opgaven, det gjorde de, og de 

diskuterede også somme tider ivrigt, både i grupper og i hele klassen, men afslutninger som ”Vi 

har diskuteret. Nu sider vi bare og taler” eller ”Så Per, så er vi færdige” viser, at eleverne først og 

fremmest opfattede opgaven som en skoleopgave.  

I det specialiserede domæne ville gruppen af medarbejdere, der skal udarbejde et APV-skema for 

en anden gruppe af aktører på arbejdsmarkedet, formentlig være ligestillede, men have en leder, 

der har det sidste, afgørende ord. I organisationer på arbejdsmarkedet er der derfor nok et større, 

formelt hierarki, med magten koncentreret i toppen, på en anden måde, end det er tilfældet i 

skolen. Omvendt vil en leder i mange organisationer være nødt til at uddelegere arbejdet og 

derfor ikke selv vide så meget om de enkelte områder, medarbejderne arbejder med, og ville 

derfor i højere grad støtte sig på deres udtalelser. Indenfor et formelt hierarki kan der derfor godt 

herske mere symmetriske forhold mellem medarbejdere. Omvendt vil skoledomænet være 

præget af, at læreren ofte er den, der besidder mest viden om det emne, der arbejdes med, 

hvilket let forstærker det asymmetriske forhold mellem lærer og elever. 

Eleverne skal derfor især kunne bevæge sig ud og ind af rollen som elev hhv.rollen fra som-om-

situationen, for at den kan støtte dem. Men så viser det sig også, at etableringen af som-om-

situationen ser ud til at have støttet eleverne i at vælge en passende leksikogrammatik. 

 Elevernes forhåndsviden om domænet 6.13.1

Eleverne havde generelt en sporadisk viden om feltet på forhånd, hvilket kan tilskrives deres 

manglende erfaringer med arbejdsmarkedet. Alle grupper diskuterer dog, på baggrund af de 

udleverede spørgsmål, hvad de mener, begrebet arbejdsmiljø kan dække over, og flere grupper får 

en del ideer til, hvad begrebet kan betyde og indeholde. Det er svært for dem at vide, hvem på 

arbejdsmarkedet der egentlig bestemmer, om der skal være regler for arbejdsmiljøforhold, og 

grupperne kommer med mange forskellige bud, der viser, at de er bevidste om, at der er 

forskellige offentlige og politiske instanser samt forskellige grupper på arbejdsmarkedet, og at 

                                                      
123

 Mellem eleverne indbyrdes er der et vist hierarki, som gør, at nogle elevers udtalelser har højere værdi og status end andres. 

Dette kunne være interessant at undersøge, men er ikke mit ærinde her.  
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disse har forskellige magtforhold. Dette viser en indsigt i tenorforhold. Tre af grupperne 

italesætter politiske instanser som kommunen, regeringen eller statsministeren, og udviser 

generelt en stor tillid til, at offentlige myndigheder må sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold. 

Eleverne omtaler disse instanser med et hverdagsagtigt sprog, men deres samtaler viser, at de 

kender til disse, selvom de ikke har dem præsent. Eleverne har, ligeledes sandsynligvis grundet 

manglende erfaringer, svært ved at vide, hvad arbejdsregler kan eller skal omfatte, men forsøger 

at gætte ud fra tidligere undervisning eller forældres arbejdssituationer. Nogle får skabt en klar 

fornemmelse for, hvad arbejdsmiljøregler kan omfatte, selvom det diskuteres i et hverdagssprog. 

De fleste grupper er enige om, at arbejdsmiljøregler skal overholdes, og at man ikke kan snyde 

med det, og nogle elever har gode eksempler på, hvordan nogle regler må gælde.  

Eleverne trækker på viden, de har fra tidligere undervisning i blandt andet historie og samfundsfag 

eller de trækker på erfaringer fra forældre eller andre familiemedlemmer, og de refererer viden, 

de har hjemmefra. Nogle elever kender også ’smileyordningen’ og formår at relatere dette til 

arbejdsmiljøregler, og kan på den måde bruge deres personlige erfaringer.  

Der er stor enighed i alle grupper om én ting, nemlig at hvis man vil finde oplysninger om 

arbejdsmiljøforhold og -regler, så skal man søge på nettet. Dette er alle gruppers eneste bud, og 

flere grupper er gode til at gætte på fiktive adresser, der viser sig at være relevante eller føre til 

relevante hjemmesider.  

 Elevernes arbejde med APV-skemaerne 6.13.2

Literacies på arbejdspladserne, altså i det jeg vil kalde det specialiserede domæne, er præget af 

flere forskellige forhold, der gør dem meget komplekse. Ofte vil produktionen af en tekst være 

udført som kollaborativt arbejde af flere medarbejdergrupper, modtageren af teksten er en 

forskelligartet gruppe, der ofte ved mindre om området end afsender af teksten, og brugen af 

teksten vil være præget af læsere, der vil læse teksten selektivt i forhold til, hvad vedkommende 

mener at have brug for af informationer om. Modtageren vil i det hele taget benytte teksten, hvis 

den fungerer i de kommunikative situationer, den er tænkt til, og ellers ikke eller kun i begrænset 

omfang. Arbejdspladsliteracies er dertil ofte præget af lange og afbrudte tidsrammer (Dias et al., 

1999). 

I skolen, på den anden side, vil en tekst ofte kun have én modtager, læreren, der som oftest ved 

mere end eleven om det pågældende emne, og som især læser teksten, fordi hun skal kontrollere 

elevens viden på området (eventuelt også elevens formåen indenfor skriftsprogsbrug), og læreren 

er forpligtet på at læse hele teksten, uanset hvor lang eller kort den er, og uanset hvilken relevans 

den måtte have i forhold til lærerens egne kommunikative interesser og behov. Eleverne er 

tekstproducenterne, og de producerer teksten, fordi det er en pålagt skoleopgave. Skoleliteracies 
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er derfor ofte simplere og udføres som regel indenfor en overskuelig, klar og præcis tidsramme 

(Dette og alt det følgende refererer til Dias et al., 1999: her s. 12)124. 

Det domæne, jeg forsøgte at introducere i som-om-situationen, er et, hvor deltagerne er med til at 

regulere normer og regler, i og med Arbejdstilsynet er en instans, der kan pålægge arbejdspladser 

at gøre bestemte ting. På den måde er deltagerne mere magtfulde, end skoleelever er. Det er et 

domæne, der er reguleret af klare regler og normer for, hvad der er lovligt og ulovligt, og mange af 

deltagerne har ikke på forhånd et kendskab til hinanden. De, der laver APV-skemaer for en 

medarbejdergruppe indenfor et domæne, vil som regel ikke kende de mennesker, der skal benytte 

det fremstillede APV-skema. Selve produktionen af et sådant APV-skema foregår formentlig som 

et resultat af en proces, der netop vil minde om det, Dias m.fl. beskriver som kollaborativt arbejde, 

hvor tekst og tekstudkast cirkulerer mellem enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere indtil 

endelig godkendelse i en ledelse eller ledelsesgruppe (Dias et al., 1999: f.eks. s. 9). En sådan 

situation kan kun tilnærmelsesvis etableres i en skolesammenhæng, hvor en gruppe elever kan 

betragtes som en gruppe medarbejdere, der sammen udfærdiger en tekst. Elevernes skal ganske 

vist samarbejde i grupper om udfærdigelsen af skemaet, men det kollaborative i Dias m.fl.s 

forstand er dog nok snarere tænkt på den måde, at flere forskellige grupper af medarbejdere med 

forskellige fagligheder skal arbejde sammen, noget, der ikke er gennemførbart i skolen (Dias et al., 

1999). 

Det, at grupperne skal kommentere og diskutere hinandens tekst, kan betragtes som en slags 

erstatning for den cirkulering af tekst, der ofte finder sted på arbejdspladser, og det, at klassen i 

fællesskab skal forsøge at finde frem til et endeligt, fælles skema, kan siges at fungere som 

kollaborativt arbejde.  

Tekster produceret på arbejdspladser vil ofte være af faglig interesse for læserne, en situation, der 

kun tilnærmelsesvis kan etableres i en skolesammenhæng, hvor eleverne ofte udviser mindre 

interesse for hinandens arbejder. Man kan sige, at den situation, jeg har forsøgt at etablere, som 

skulle illudere et mere specialiseret domænes arbejdsform, alligevel i nogle tilfælde bliver 

kendetegnet ved at være en skolsk situation.  

Selve situationen er samtidig forsimplet og ikke-kompleks i forhold til det, der kendetegner 

arbejdspladsen ifølge Dias m.fl., idet der kun er én enkel opgave, eleverne skal løse, og den har 

ganske klare retningslinjer. Dertil kommer, at der er afsat en overskuelig og passende mængde tid 

til at løse opgaven. I mange skrivesituationer på arbejdspladsen skrives der ofte ikke kontinuerligt, 

men i mindre, afgrænsede perioder afløst af andet arbejde. Tidsforbruget er ikke altid præcist 

defineret. Modtagergruppen er uklar eller mangfoldig og skal bruge produktet til at opnå større 

                                                      
124

 Dias m.fl. skriver særligt om skriftlighed, men jeg mener, man kan overføre de fundne resultater til begrebet literacy som sådan. 

Dels er skriftlighed en del af literacybegrebet, dels ekspliciterer de selv, at deres studie er et literacystudie. 
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viden, handle på eller tilegne sig bestemt stof ved hjælp af. I den situation, jeg har etableret, er 

modtagergruppen på samme måde forsøgt gjort uklar eller i hvert fald mere mangfoldig end den 

modtager, en lærer alene kan udgøre. Alligevel forestiller flere grupper sig, at det er læreren, der 

er modtageren af teksten. De kommer dog også ind på, at det må være de andre elever, at det kan 

være ministerier, firmaejere, skoleledere – eller lærere, Arbejdstilsynet selv eller andre, 

udefrakommende instanser. På den måde sætter spørgsmålet i hvert fald elevernes tanker i gang i 

forhold til at kunne forestille sig en mere kompleks og mangfoldig modtagergruppe. To grupper 

italesætter faktisk, at de små elever vil have svært ved at bruge et sådant APV-skema, fordi de ikke 

kan læse det, eller fordi de er for små til at forestille sig så komplekse ting, som 

arbejdspladsvurderinger er. Modtagerforholdet i denne situation er derfor i elevernes 

forestillingsverden næsten lige så komplekst, som det ville have været udenfor skolen. 

Skrivning på arbejdspladsen er ligeledes ofte præget af, at modtageren kun selektivt læser teksten, 

hvorimod skolens tekstarbejde oftest er præget af, at modtageren (læreren) er forpligtet til at 

læse hele teksten, uagtet at der næppe er meget nyt i den for ham. I denne situation mener jeg, at 

arbejdspladskendetegnene er etableret til en vis grad. Læreren er ganske vist tekstmodtager, men 

de andre klassekammerater bliver også modtagere, og de vil læse teksten med interesse for at se, 

hvad de andre grupper har fundet ud af. Hvis det var lykkedes at afprøve skemaerne i praksis, ville 

dette element have fungeret endnu stærkere, og hvis det på et tidspunkt lykkes for læreren at få 

skolens elevråd til at benytte et eller flere af skemaerne, og man på forhånd havde vidst dette, 

ville det på samme måde fremme modtagerovervejelserne og dermed nok også, i sidste ende, 

elevernes refleksioner over tekstens formål. Jeg ved, at læreren efterfølgende har sendt alle APV-

skemaerne til elevrådet, og at han ville igangsætte et arbejde med at afdække elevernes 

arbejdsmiljø på skolen, så teksterne faktisk opnår at få det mere komplekse modtagerforhold.  

Indenfor skolens rammer er skriftlighed og tekster i sig selv ofte selve fokus for arbejdet, mens det 

i et specialiseret domæne snarere er redskaber til at opnå noget andet. At udfærdige et APV-

skema er således i en skolesammenhæng en skriftlighedsopgave, der evalueres af læreren efter 

nogle synlige eller ikke synlige kriterier, mens det i en specialiseret sammenhæng, altså i et 

specialiseret domæne, handler om at få lavet et produkt, der kan bruges af andre til at opfylde det 

formål, et sådant har, nemlig at afdække arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. Lærerens 

ambitiøse idé om, at skemaerne skulle danne grundlag for en egentlig undersøgelse af 

arbejdsmiljøet på skolen, er derfor med til at give teksten et instrumentelt formål og gøre 

elevernes arbejde til noget, der faktisk har et konkret og virkeligt formål. Teksten har ikke 

udelukkende et epistemisk formål. Som det ses af mine analyser, veksler eleverne mellem at forstå 

deres tekstarbejde indenfor disse to formål. 

Da hele arbejdet med at fremstille et APV-skema introduceres på en traditionel skolsk facon, bliver 

eleverne også fra begyndelsen opfordret til at agere som skoleelever, der skal udføre en bestemt 
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opgave på en bestemt tid. Denne position kan de imidlertid godt bevæge sig ud og ind af. Det er 

min iagttagelse, at eleverne bevæger sig smidigt og problemløst mellem at agere som enten elever 

eller som medarbejdere ved AT, altså som-om-rollen. På den måde bevæger de sig mellem på den 

ene side det skolske domæne med de muligheder for at agere som elever, dette tilbyder eleverne, 

og på den anden side et påtaget, eller måske pålagt, udenskolsk domæne, med de muligheder, det 

tilbyder. Dette kan forstås indenfor den situation, eleverne befinder sig i, i et skoledomæne, hvor 

skolens diskurs altid er til stede. 

I et klasselokale befinder sig læreren og eleverne, der på forhånd er etableret som ’klasse’. Uanset 

at jeg har forsøgt at etablere et mush-fake, eller en som-om-situation for eleverne, er de først og 

fremmest deltagere i et skoledomæne, hvor de forventes at agere som elever. Dette betyder, at 

de er underordnet lærerens magt, og at de må placere sig både fysisk og psykisk som elever i 

rummet. Alene de fysiske rammer udstikker dette felt. Eleverne er placeret omkring borde i 

grupper, klar til at indgå i ’gruppearbejde’, en typisk skolesituation. De sidder vendt mod tavlen og 

læreren, selvom placeringen i grupper gør, at nogle elever er nødt til at vende sig om for at se 

tavlen. Det, at der i lokalet befinder sig tavler, overheadprojektor, diverse skolebøger og -

redskaber understreger, at skolen danner rammen om aktiviteten. 

Mush-fake betyder, at man netop forsøger at opstille en form for scenarie, eleverne kan indgå i, og 

som medfører, at de på en eller anden måde skal påtage sig nogle andre roller end elevens, i dette 

tilfælde som medarbejdere i Arbejdstilsynet, der skal lave et APV-skema for skoleelever. Dette 

gøres for at støtte eleverne i at forstå situationskontekst og tekstformål bedre, samt for at støtte 

deres arbejde med de sproglige forhold i teksten, så den får en relevant og passende 

leksikogrammatik. Scenariet var ikke, bevidst, forsøgt sat op med brug af en række hjælpemidler 

som computersimuleringer, men udelukkende italesat som noget, de skulle forestille sig. Mit 

studie viser, at eleverne formår at veksle mellem de forskellige muligheder, men at alt arbejdet er 

rammesat af skolens domæne. Det er næppe hverken hensigtsmæssigt eller muligt at bryde dette 

forhold mellem deltagerne indenfor domænet, idet læreren netop har pligt til at regulere 

domænet, og et brud med dette ville influere på det særlige forhold, der er mellem elever og 

lærer.  Etableringen af som-om-situationen ser derfor ud til især at støtte elevernes 

leksikogrammatiske valg og kun sekundært deres overvejelser over situationskontekst. 

Udleveringen af spørgsmål, eleverne skulle overveje i deres diskussioner, var initieret af læreren, 

der ikke mente, eleverne var i stand til at diskutere problemstillinger uden en række faste 

spørgsmål at støtte sig til. Spørgsmålene var derfor tænkt som en hjælp til, at eleverne kunne 

fokusere deres diskussioner, og ikke som nogle, der skulle besvares kronologisk (og hurtigst 

muligt). Elevernes og lærerens forventninger til, hvordan undervisning skal fungere, gør, at 

udleveringen af tænkespørgsmål og elevernes attitude i forhold til disse let får læreren til at agere 

som lærer, der udleverer arbejdsspørgsmål, og eleverne til at agere som elever, der besvarer 
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arbejdsspørgsmål. At lade eleverne samtale sig ind i situationen ved hjælp af spørgsmål viste sig 

derfor at være en idé, der snarere fordrede, at eleverne opfattede sig som elever, end som 

deltagere i et andet domæne. I alle grupper lyder det, på tonefald og måden de arbejder på, mest 

som om de forventer, at spørgsmålene skal besvares, og at der er et ’rigtigt’ og et ’forkert’ svar på 

dem. Det var ikke sådan, de var ment, og selvom læreren ved flere lejligheder før dette gjorde 

opmærksom på, at spørgsmålene ikke skulle opfattes som ’skolske’, var det alligevel den måde, 

eleverne opfattede dem på. De positionerede sig derfor fra begyndelsen især som elever. Dette 

oplevedes mindre, efterhånden som arbejdet skred frem, og fokus flyttede sig fra spørgsmålene til 

det praktiske arbejde med APV-skemaet og dets udformning og indhold. 

Samtidig var spørgsmålene en støtte for vidensudviklingen for nogle grupper, og især i det 

forberedende arbejde ses, at eleverne støtter sig til spørgsmålene, særligt når de konkret 

fokuserede på arbejdet med skemaet. Den slags spørgsmål igangsatte elevernes refleksioner over 

deres egen tekst. Om læreren havde ret i, at eleverne ikke ville kunne arbejde uden disse, står 

tilbage at undersøge. 

Opgaven fordrede, at eleverne skulle forestille sig situationskonteksten, netop for at udvikle en 

situationskontekstuel parathed. Eleverne kunne forestille sig de udleverede teksters 

situationskontekstuelle forhold forstået som field, tenor og mode samt formål med teksten, og de 

brugte viden fra både den forudgående undervisning, andre fag, erfaringer fra hjemmet og med 

forældres arbejde samt samtale til at forestille sig sådanne situationskontekster. Ligeledes spillede 

opslag på nettet en væsentlig rolle for elevernes arbejde både med tekster og med at forestille sig 

teksterne i brug. Især vil jeg fremhæve gruppe tres tekst, som afviger fra de andre netop pga. den 

forestillede situationskontekst, idet eleverne forestillede sig, at skemaet skulle hænge på en 

opslagstavle, og at det derfor var vigtigt, at medarbejderne/skoleeleverne kunne få øje på det og 

vælge at udfylde det, hvorfor tekstens saliensforhold blev vigtige for gruppen. Dette afviger dog 

egentligt ikke fra, hvad man kunne forestille sig, der kunne ske i et specialiseret domæne. Her 

kunne man forestille sig, at en fremstillet tekst viste sig ikke at være egnet til det ønskede formål. I 

et specialiseret domæne vil en sådan tekst ende med aldrig at blive brugt. I et skoledomæne, hvor 

arbejdets epistemiske formål altid også er til stede, er det muligt at diskutere tekstens udformning 

og forbedre den, før den tages i brug. På den måde kan lærerens idé med at diskutere alle 

skemaer og efterfølgende lave ’det bedste’ skema ses både som et skolsk tekstarbejde og som et 

forsøg på at producere et brugbart skema kollaborativt. 

Det var tydeligt, at når eleverne diskuterede situationskonteksten, før de arbejdede med deres 

egen, konkrete tekst, fokuserede de meget mere på denne end efter, de var gået i gang med det 

konkrete arbejde. Så snart de gjorde det, fokuserede de mere på fremstillingen af teksten, især de 

vanskeligheder, de havde, og fokus på indholdet, og dermed også på situationskonteksten, trådte i 

baggrunden. 
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Eleverne kunne forestille sig både tekstens formål, field og tenor, når de blev bedt om at diskutere 

det/forestille sig det via de udleverede refleksionsspørgsmål, men i løbet af det konkrete arbejde 

med teksterne var det kun sjældent de situationskontekstuelle forhold, der eksplicit blev 

diskuteret eller overvejet. Man kan sige, at eleverne så at sige med det samme påtog sig elevrollen 

og opfattede refleksionsspørgsmålene som arbejdsspørgsmål. På den måde fungerede 

spørgsmålene snarere som en slags amputeret IRE-kommunikation, som arbejdsspørgsmål 

normalt gør det i en skolsk kommunikation, blot er evalueringsfasen udskudt til lærerens rettelse 

af besvarelserne eller, som her, til en mere implicit evaluering via diskussion af de færdige tekster. 

Hvis spørgsmålene havde virket efter hensigten, skulle eleverne netop eksplicit have trukket 

overvejelserne frem i løbet af arbejdet med skemaerne. Dette skete kun i mindre grad.  

Et andet forhold, der har gjort sig gældende for dette pilotprojekt, er, at læreren igangsatte 

arbejdet med fokus på, at eleverne skulle tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og oplevelser. 

Dette har sat sig spor på den måde, at eleverne i flere grupper diskuterede egne forhold, men ofte 

alligevel lykkedes med at få generaliseret deres egne erfaringer og få lavet spørgsmål, der kunne 

fungere i andre kontekster også. Andre forhold, der påvirkede elevernes egne tekster, var den 

indledende undervisning, der især i forberedelsen af skemaerne blev inddraget både implicit og 

eksplicit, samt modelteksten, der har dannet udgangspunkt for de fleste gruppers skemaer både 

visuelt, generisk og til en vis grad indholdsmæssigt. Søgningen på internettet i forbindelse med det 

forberedende arbejde igangsatte ofte elevernes idéer og diskussioner af indhold til skemaet, og i 

det hele taget har det forberedende arbejde i grupper, med diskussion af indhold, søgning på 

nettet og forestillinger om, hvad der er væsentligt at få med, sat sig tydelige spor i gruppernes 

færdige tekster.  

En anden ting, der i høj grad kom til at fylde i arbejdet med skemaerne, var de udfordringer, 

eleverne oplevede med det rent tekniske i at få skemaerne til at se ud, som de gerne ville. Somme 

tider blev dette endog styrende for teksternes indhold, idet elevernes it-kompetencer begrænsede 

eller bestemte antallet af spørgsmål, længden på sætninger, svarkategorier osv. En gruppe, gruppe 

tre, skilte sig ud, i og med de ikke fokuserede så meget på udformningen af skemaet, men brugte 

lang tid på at overveje indholdet. Eleverne i denne gruppe var meget idérige og havde mange 

forslag til relevant indhold, selvom de ikke diskuterede dette i forhold til målgruppe eller 

tekstformål. Dette lå implicit i deres valg. Gruppen havde, som de andre grupper, en del 

udfordringer i at få formuleret spørgsmålene, så de passede til de svarmuligheder, de havde valgt, 

men gruppen prioriterede tilsyneladende indholdsdiskussioner. Til gengæld blev gruppens skema 

heller ikke sat så ensartet op som de andres. 
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 Valg af modeltekst 6.13.3

 Modelteksten har haft en stor betydning, selvom ikke alle grupper direkte refererer til den. Denne 

var også udvalgt på baggrund af Hyon, der fremhæver, at man skal benytte modeltekster med 

klare, genkendelige træk (Hyon, 2002). Teksten var desuden overskuelig, og dermed forventede 

jeg, at situationskonteksten ville være lettere at forestille sig. Også de genkendelige generiske, 

visuelle og leksikogrammatiske træk var tydelige og anderledes end mange skolebogstekster, 

hvilket jeg antog kunne støtte eleverne i at anskue teksten som specialiseret. 

 APV-skemaerne: Generiske og visuelle træk 6.13.4

Teksternes genretræk er det lykkedes eleverne at forstå. De fleste grupper har valgt at lave APV-

skemaer, der i høj grad trækker på og ligner den modeltekst, de havde set, men de har også alle 

forstået, at deres domæne var et andet, og at de derfor havde brug for helt andre hovedområder, 

der skulle stilles spørgsmål indenfor, ligesom de fleste har valgt at lave svarkategorierne 

anderledes end modeltekstens. Dette har voldt de fleste grupper nogen udfordring, i og med de 

gentagne gange oplevede, at de spørgsmål, de fik udformet, ikke passede til de valgte 

svarmuligheder. 

De fleste grupper har sat teksten op som et skema, hvilket de også blev bedt om, med tydelig 

angivelse af hovedområderne ved brug af farver og felter med høj saliens og med forskellige 

svarkategorier. Dette kan være efter inspiration fra modelteksten. Det ses især i teksternes 

generiske og visuelle udformning, hvor fire af de fem grupper f.eks. har valgt at lave fire 

svarkategorier og give mulighed for at uddybe svarene, hvilket er ligesom på modelteksten. På 

samme måde har alle grupper valgt at opdele spørgsmålene i nogle hovedkategorier, men dette 

var også noget, de blev bedt om at overveje igennem de indledende spørgsmål. Her er der dog 

stor forskel på, hvor meget grupperne har valgt at afvige fra modelteksten. Nogle er meget 

inspirerede af modelteksten og har delvist kopieret dennes overskrifter, men dog ændret på de 

hovedområder, der ikke var anvendelige, mens andre har opfundet nye overskrifter, de har fundet 

mere pasende til domænet. Fire ud af fem grupper har valgt at benytte farvede felter, for at skabe 

høj saliens, ligesom modelteksten, men især en gruppe skiller sig ud ved deres begrundede valg af 

mange, klare og synlige farver, der nok giver et rodet udtryk, men er begrundet i et 

situationskontekstuelt forhold. En anden gruppe har fravalgt brug af farvede felter. Alle grupper 

har anvendt en overskrift, de fire grupper har lavet den på farvet baggrund. Dette viser, at 

eleverne er opmærksomme på, at teksterne fremstår med blokke af høj og lav saliens, og at de har 

været opmærksomme på, at f.eks. blokke med overskrifter skulle have høj saliens. 
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 Leksikogrammatiske træk 6.13.5

Der er to iøjnefaldende, leksikogrammatiske forhold ved de fem tekster. Det første er, at det, der 

virkelig adskiller teksterne, er, hvorvidt eleverne har valgt at bruge en direkte henvendelse ved 

hjælp af pronominer eller ej. Dette har to grupper gjort nogenlunde konsekvent, gruppe 2 og 4, og 

det ses på oversigten, mens gruppe 5 har gjort det i noget omfang. Gruppe 1 og 3 har valgt en 

anden henvendelsesform, og her skiller især gruppe 1 sig ud, fordi deres skema er bygget op 

omkring begreber og ikke spørgsmål. Læseren skal altså her selv danne spørgsmålet. 

 

 

 
Figur 23: Oversigt over de fem skemaer 
 

Dette afspejler sig i øvrigt også i procesbrugen, hvor gruppens tekst er den eneste uden processer: 

 
 

 
 
Figur 24: Teksternes brug af processer 
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Det andet forhold, der er interessant, er forskellen i brugen af specialiserede hhv. hverdagsagtige 

begreber. Her er de fire grupper meget ens, mens gruppe 1 igen adskiller sig markant. Gruppe 2, 3, 

4 og 5 har et nogenlunde ens forhold mellem specialiserede begreber og hverdagsbegreber, mens 

gruppe 1 har anvendt langt flere begreber hentet fra hverdagsdomænet. Dette skyldes ikke blot 

den manglende brug af pronominer, selve forholdet mellem de to kategorier er forskelligt. 

Gennemsnitlig fordeling af begreber for alle fem elevtekster under et ses på nedenstående figur: 

 

 
 
 
Figur 25: Alle elev-APV: gennemsnit 

 

For at få et fingerpeg om, i hvor høj grad elevernes tekster leksikogrammatisk ligner skemaer fra 

erhvervsuddannelserne, har jeg lavet en sammenligning med de tekster, jeg har analyseret fra 

EUD, og som alle er tekster, der fungerer i forskellige specialiserede domæner. Det drejer sig om 

et enkelt APV-skema fra tømreruddannelsen samt tre forskellige skemaer fra SOSU-uddannelsen 

(De kan ses i bilag 7 og 45).  

 

 
 
Figur 26: Sammenligning af leksikogrammatiske træk mellem tekster fra GS og tekster fra EUD 
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Som det fremgår, er den ene store forskel, at eleverne i højere grad vælger at benytte sig af 

direkte henvendelse til læserne i form af pronomenbrug. Dette er ikke noget, de har set i 

modelteksten, og skyldes muligvis elevernes mere personlige tilgang til skemaet; at de i højere 

grad identificerer sig med læserne, bl.a. fordi de selv er skoleelever og har svært ved at sætte sig 

selv udenfor den rolle og påtage sig en anden, eller at læreren, som nævnt tidligere, faktisk bad 

eleverne om at tage et personligt udgangspunkt, som de derefter har haft svært ved at slippe. Det 

ses også, at eleverne meget let kom til at diskutere deres egne, konkrete forhold, når de skulle 

finde på relevante spørgsmål. Det ville måske have været lettere for eleverne, hvis de havde 

skullet lave et skema til et andet domæne? Så ville de muligvis have haft problemer med kendskab 

til domænet, som man så gennem den indledende undervisning skulle have introduceret dem for 

på en eller anden måde, men distancen havde måske gjort det lettere at undgå at identificere sig 

med læserne? 

Også forholdet mellem hverdagsbegreber og specialiserede begreber er forskellig. Elevteksterne 

ligner, i gennemsnit, mest teksterne fra SOSU-uddannelsen, der også er præget af et mere 

hverdagsnært vokabular, hvorimod teksterne fra tømreruddannelsen har en meget høj grad af 

specialiserede begreber. Brugen af abstrakte hhv. konkrete begreber er noget anderledes i 

elevteksterne under et. Elevernes tekster anvender flere abstrakte begreber, når de er 

specialiserede, mens de, når de anvender hverdagsbegreber, bruger flest konkrete. Dette er helt 

modsat de tekster, jeg har set på fra erhvervsuddannelserne generelt, hvor de abstrakte begreber 

er flest blandt hverdagsbegreberne. Andelen er en smule højere i tekster fra SOSU-uddannelsen, 

og det skyldes muligvis, som jeg har anført under analysen af tekster fra EUD, at disse tekster i 

højere grad vægter psykiske forhold125.  

Det sidste forhold, jeg vil nævne, er, at eleverne benytter begreber hentet fra et skolsk domæne, 

hvilket igen kan skyldes, at de jo skriver om skoledomænet. Det kan derfor blive svært at skelne 

mellem begreber, der fungerer specialiseret, og begreber, der snarere fungerer som skolske 

begreber.  

Nogle af begreberne er direkte kopieret fra modelteksten, mens andre er nogle, eleverne selv har 

valgt, men alt i alt kan jeg konkludere, at eleverne på det leksikogrammatiske område, når bortses 

fra den direkte henvendelse i to af teksterne, formår at anvende et genrerelevant sprog, der ikke 

adskiller sig væsentligt fra det sprog, der benyttes i tekster, der rent faktisk fungerer i 

specialiserede domæner. Dette er interessant i og med, eleverne ikke har været undervist i 

leksikogrammatik, men gennem hele forløbet har fokuseret på de situationskontekstuelle forhold. 

                                                      
125

 Det skal siges, at der er store, individuelle forskelle på elevernes tekster, og at en sådan sammenligning primært tjener det 

formål at se nogle tendenser. 
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Det viser, at eleverne kan benytte et genrerelevant sprog, selvom de ikke har modtaget direkte 

undervisning i leksikogrammatiske forhold, men alene har fokuseret på konteksten. Diskussion og 

samtalebaseret elaborering af situationskonteksten kan altså føre til tekster med passende 

leksikogrammatiske træk. 

Mht. teksternes generiske og visuelle udformning ligner de fleste af elevernes tekster 

modelteksten. Dette viser, at eleverne altså sagtens kan forstå, bruge og tilpasse en tekstgenre, 

der på forhånd var ukendt for dem, til det domæne, den skal bruges indenfor. Etableringen af 

som-om-situationen har sandsynligvis støttet eleverne i dette, ved at støtte dem i at forsøge at se 

på arbejdet ’ude fra’, dvs. ikke kun som elever, men også som deltagere i et specialiseret felt. På 

den måde kan jeg konkludere, at eleverne altså, når man ser på resultatet af den producerede 

tekst, på mange måder formår at forstå domænet, genren og situationskonteksten og anvende et 

passende sprog.  
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7 Konklusion og diskussion 

Literacy på erhvervsuddannelserne har vist sig at være et komplekst forskningsfelt, der har krævet 

indsigt i teorier om så forskellige ting som sprog, literacy, diskurs, domæne og genreteori som 

grundlag for at få fremstillet et analytisk apparat, der kunne gribe og begribe især teksterne fra 

EUD, tekster der viste sig at have komplekse domæneforhold. I dette studie har jeg fokuseret på 

tekster og genrer som et væsentligt element indenfor literacy. Jeg har valgt at anskue tekster 

indenfor en socialsemiotisk ramme, hvor fokus ligger på tekster og tekst i kontekst. Tekster ses 

som socialt funderede og samtidig som meningsskabende indenfor de domæner, de hører til i. Det 

betyder, at jeg har fokuseret mine analyser i første del på tekster fundet i det erhvervsskolske 

domæne. Dette domæne er præget af komplekse, situationskontekstuelle forhold og der indgår 

mange tekster, jeg omtaler som specialiserede, dvs. de har en høj grad af domænespecifikke, 

lingvistiske træk. I anden del har min fokus på tekster været centreret omkring udvalgte 

literacyhændelser. Da teksterne anskues som indlejrede i deres kontekst, fokuserer jeg i mine 

analyser både på tekstens beskaffenhed i form af genretræk, modalitet og udvalgte 

leksikogrammatiske forhold og på konteksten forstået som tekstformål og situationskontekst. 

Disse kontekstuelle forhold betragter jeg som tekstens retoriske genreforhold. 

Dette redskab har vist sig at fungere i praksis som en måde at analysere teksternes karakteristika 

på. På denne baggrund har jeg i projektets første del, hvor jeg har fokuseret på 

tømreruddannelsen, med et blik til SOSU-uddannelsen, fremanalyseret forskellige genrer, som jeg 

mener, man kan dele de tekster, jeg har indsamlet på erhvervsuddannelserne, op i. Nogle af dem 

er i Martin og Roses forstand makrogenrer, mens andre er ’almindelige’ genrer i Martin og Roses 

forstand. Makrogenrerne har jeg kaldt ’undervisningsregulerende tekster’, ’specialiserede tekster’ 

og ’lærerproducerede tekster’. De to mundtlige genrer, jeg har valgt at fokusere på, er 

lærerrecounten og elevrecounten. Jeg har især fokuseret på de tekster, jeg kalder specialiserede 

tekster, og har vist, at disse tekster fungerer i specialiserede domæner, hvor de fungerer som 

hjælp til at løse eller udrede opståede problemer eller give informationer om særlige forhold 

indenfor domænet. Teksternes leksikogrammatiske forhold er analyseret vha. mit udviklede 

analyseapparat, hvor jeg opdeler begreber i kategorierne hverdagsagtige, specialiserede samt 

skolske begreber og dertil kategoriserer pronominer og processer. De hverdagsagtige og 

specialiserede begreber opdeler jeg ydermere i hhv. konkrete, abstrakte og nominaliserede 

begreber, og selvom det viste sig vanskeligt at foretage sådan en opdeling, viste mit 

analyseapparat sig alligevel i stand til at give et godt billede af de forskellige genrers 

leksikogrammatiske forhold på ideationelt niveau.  
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Mine analyser viser, at de specialiserede tekster, der oprindeligt stammer fra specialiserede 

domæner, er dominerede af specialiserede begreber, men en vigtig opdagelse er det, at disse især 

henviser til konkrete ting, og derfor er nogle, læseren kan eller vil møde i et specialiseret domæne. 

Et kendskab til sådanne konkrete, specialiserede begreber støttes af, at eleverne møder disse 

konkrete ting og lærer dem at kende, så de efterfølgende genkender dem i teksterne. Disse tekster 

kan derfor udgøre en udfordring for de elever i erhvervsuddannelserne, der kun har et sporadisk 

kendskab til domænet. Elever, der har praksiserfaring og på den måde har stiftet bekendtskab 

med domænet, vil lettere kunne forstå og genkende teksternes vokabular, hvorimod elever, der 

ikke på denne måde stifter bekendtskab med domænet, må formodes at kunne opleve 

udfordringer med sådanne tekster. Også de specialiserede teksters tenorforhold er anderledes i en 

undervisningssammenhæng, da modtager af teksten ikke længere er håndværkeren, men elever, 

der en gang skal være håndværkere (eller have et andet af de erhverv, jeg har observeret). Den 

involvering, teksterne forudsætter, idet de ofte akkompagnerer handling snarere end at beskrive 

den (modeforhold), udebliver, når teksterne benyttes i en uddannelsessammenhæng på skolen.  

De lærerproducerede tekster var ofte sammenklippet tekst fra diverse, specialiserede tekster. 

Disse teksters leksikogrammatiske forhold viste sig derfor at ligne de specialiserede teksters, 

selvom andelen af specialiserede begreber var en anelse mindre, og det, jeg i afhandlingen kalder 

skolske begreber, tilsvarende var lidt større. Teksterne repræsenterer derfor også det 

specialiserede domæne og introducerer en række forhold, der gælder indenfor dette, men deres 

leksikogrammatiske forhold understreger, at de lærerproducerede tekster er mindre 

begrebstunge end de specialiserede tekster og understøtter således lærerens mål med disse 

tekster, nemlig at de skal fungere som enklere udgaver af specialiserede tekster. 

De skoleregulerende tekster er tekster, der introducerer skolens domæne for eleverne, og de er 

også prægede af en højere andel af skolske begreber. Disse tekster har jeg ikke interesseret mig 

for i denne afhandling, da de ofte ikke bliver læst af eleverne og relaterer sig mere til skolen end til 

det erhverv, uddannelserne uddanner til. 

Til gengæld har jeg fokuseret på den genre, jeg har benævnt lærerrecounten, fordi mine analyser 

viser, at den kan fungere som bindeled mellem på den ene side det specialiserede domæne og de 

specialiserede tekster og på den anden side elevernes hverdagsdomæne og undervisningen i 

skolen. Disse recounts har altså som formål at understøtte elevernes læring og indføring i det 

specialiserede domæne. Som jeg har vist, understreger leksikogrammatikken, med den lidt større 

andel af hverdagsbegreber, men især den høje andel af konkrete begreber, at læreren i sine 

recounts taler om helt konkrete ting og sager, der kan mærkes og føles. Han trækker på den måde 

eleverne med ind i et specialiseret domæne, de ikke i forvejen har det store kendskab til, og for 

elever, der ikke har en praktikplads, eller som ikke i forvejen har været på en arbejdsplads, er disse 
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recounts i høj grad med til at etablere en form for kontakt mellem skolens domæne og det 

specialiserede domæne. Lærerens brug af denne genre understøtter dermed elevernes læring. 

Disse analyser har ført mig frem til, at tekster fra erhvervsuddannelserne er komplekse, er 

lingvistisk specialiserede og har komplekse, situationskontekstuelle forhold, da de både skal 

forstås indenfor et specialiseret domæne og på samme tid indgår i en skolsk kontekst. På den 

baggrund har jeg efterfølgende diskuteret mulige måder at introducere disse tekster for elever i 

grundskolen på. Jeg er kommet frem til, at dette er en vanskelig opgave, da grundantagelsen er, at 

tekster knyttet til domæner hører til i netop disse domæner, og at man ikke bare kan flytte disse 

fra et domæne til et andet. På den baggrund har jeg skitseret en række problemstillinger og 

dernæst designet og afprøvet et pilotprojekt, hvor en mulig måde at introducere 

domænerelevante tekster i en grundskoleundervisning på er at etablere en som-om-situation, 

hvor læsning og skrivning af sådanne tekster kunne give mening. Eleverne skulle fremstille en 

specialiseret tekst, nemlig et APV-skema. For at vise eleverne et domæne, hvor en sådan tekst 

allerede fungerer, introduceredes de for et specialiseret domænes tekst, og her valgte jeg at 

fokusere på teksternes situationskontekst, og at introducere denne for eleverne ved hjælp af 

videoklip, samtaler og diskussioner. Herefter skulle eleverne selv fremstille en tekst, hvor de skulle 

betragte skolens domæne som et specialiseret domæne.  

Jeg introducerer begrebet situationskontekstuel parathed om det at kunne forestille sig en teksts 

situationskontekstuelle forhold forstået som field, tenor og mode og tekstformål. Jeg mener, at 

denne kompetence er en nødvendig del af det at kunne konsummere og producere 

domænerelevante tekster. 

Mine analyser viser, at eleverne formåede at fremstille tekster, der lignede de specialiserede 

tekster, jeg har fundet på erhvervsuddannelserne. Elevernes tekster har leksikogrammatiske træk, 

der minder om de tekster, jeg har fra EUD, om end deres begrebsbrug er mere hverdagsagtig end 

især tømreruddannelsens APV-skema, hvilket jeg tilskriver, at skoledomænet ikke i samme grad 

som tømrerdomænet trækker på så mange specialiserede begreber. I modsætning til de 

sammenlignelige, specialiserede tekster, har elevernes tekster flere abstrakte begreber end EUD-

teksterne. Tilsvarende tekster fra SOSU-uddannelsen har også flere abstrakte, specialiserede 

begreber end tømreruddannelsen, og mit bud er, at det kan skyldes at både SOSU-teksterne og 

elevteksterne fra grundskolen fokuserer mere på psykiske forhold.  

I mit pilotprojekt fik eleverne udleveret en række refleksionsspørgsmål, der skulle støtte deres 

samtaler, fordi læreren mente, det var nødvendigt. Disse spørgsmål fungerede rent faktisk som en 

støtte for eleverne, selvom de arbejdede bedst ud fra spørgsmål, der var konkrete og angav, hvad 

de skulle gøre eller lave. 
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Eleverne viste sig at være gode til at forestille sig teksters situationskontekster, bl.a. på baggrund 

af de stillede spørgsmål, og den måde, de gjorde det på, var især, at de hentede viden og 

inspiration via opslag på internettet. Hertil udnyttede de viden, de havde fået undervejs i 

undervisningsforløbet, viden, de havde fra andre fag og kendskab til erfaringer fra forældres 

arbejdssituation. På den måde udnyttede eleverne viden fra både skolens domæne og fra de 

forskellige specialiserede domæner, forældrene indgår i. Eleverne havde ikke selv meget erfaring 

med andre domæner end skolens (de gik i 8. klasse), og de hentede derfor kun i mindre omfang 

egne erfaringer ind i diskussionerne. Elevernes forestillinger om situationskonteksten blev ikke i 

særlig grad eksplicit udnyttet i deres arbejde med selve skemaerne, hvor modelteksten til gengæld 

blev inddraget. Det er svært at sige, i hvor høj grad etableringen af en som-om-situation har 

støttet eleverne i denne fase, til gengæld mener jeg, den sammen med modelteksten har støttet 

elevernes arbejde med de tekstlingvistiske træk, så teksterne leksikogrammatisk udviser træk, der 

minder om de specialiserede tekster, der findes i specialiserede domæner. Modelteksten har sat 

sig spor i større eller mindre grad i alle elevteksterne. Det var tydeligt, at når eleverne først gik i 

gang med at fremstille den konkrete tekst, fokuserede de udelukkende på dette, og inddrog kun i 

mindre omfang deres overvejelser over situationskonteksten. Det, der især kom til at fylde i dette 

arbejde, blev derfor også det at arbejde på computere og få fremstillet skemaerne i de 

programmer, de havde valgt, så de kom til at se ud, som de ønskede. Problemer med at bruge 

programmerne eller manglende kendskab til at bruge dem kom til at fylde uhensigtsmæssigt 

meget og kom, i enkelte tilfælde, til at få indflydelse på elevernes færdige tekst. 

Eleverne forholdt sig samtidig til arbejdet som de skoleelever, de jo også er, f.eks. ved at de 

forsøgte at ’slippe om’ ved opgaverne lettest muligt, samtidig ville de gerne have et færdigt 

produkt, de kunne være tilfredse med, og som de mente, kunne leve op til forventningerne. Her 

kan man tale om, at eleverne både ønskede et produkt, der kunne fungere i den etablerede som-

om-situation og et produkt, der kunne leve op til de forventede lærerkrav, de forbinder med 

skolen. Jeg vurderer, at begge dele har spillet en rolle. Motivationen for dette ekspliciteredes kun 

sjældent, men tanken om, at andre eleverne på deres egen alder skulle se den færdige tekst, blev 

nævnt. Tekstens instrumentelle formål trådte ved sådanne betragtninger i forgrunden, mens det 

mere skoleprægede epistemiske formål trådte i baggrunden. Ingen grupper ekspliciterede, at 

lærerens bedømmelse af teksten var vigtig, hvilket også betoner teksternes instrumentelle formål 

frem for det epistemiske. Det er netop det, der er målet med at etablere som-om-situationer, og 

det kan derfor siges at være lykkedes i mit pilotprojekt. 

Konkluderende kan jeg derfor på baggrund af mit pilotprojekt sige, at eleverne faktisk har en vis 

situationskontekstuel parathed, at de på den baggrund formår at elaborere passende forestillinger 

om teksternes situationskontekst, men at eleverne ikke ekspliciterer, at de udnytter denne viden i 

deres konkrete tekstproduktion. Til gengæld viser min empiri, at modelteksten eksplicit spiller en 
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stor rolle for elevernes konkrete tekstproduktion, og at eleverne formår at udnytte modeltekstens 

generiske træk og desuden formår at vælge et genrerelevant sprogbrug på ideationelt niveau. 

Dette peger på, at valget af modeltekst er ganske vigtig. Her har jeg lagt mig op ad Hyon (Hyon, 

2002), der påpeger, at modeltekster skal være tydelige og klare og lette at genkende, hvilket min 

modeltekst var. Eleverne valgte at ’lege med’ i spillet og arbejdede med teksterne på en måde, 

hvor de ikke ofte nævnte tekstens epistemiske formål, tværtimod ekspliciterede de tekstens 

instrumentelle formål flere gange. 

7.1 Kritisk diskussion af mine resultater 

I mit pilotprojekt valgte jeg, at eleverne skulle betragte skoledomænet som et specialiseret 

domæne, og dette dannede udgangspunkt for deres arbejde. En anden opgave kunne være at 

sætte eleverne til at fremstille f.eks. APV-skemaer til et andet domæne, som de ikke på forhånd 

havde noget særligt kendskab til. Det ville være interessant at se, om eleverne på baggrund af 

deres forestillinger om situationskonteksten, ville fremstille skemaer, der var væsentligt 

anderledes eller havde andre forhold med, end de tekster, der allerede findes, og som er 

produceret af mennesker med kendskab til domænet. Det ville være interessant at undersøge, 

hvordan eleverne ville gribe en sådan opgave an, og hvor meget sværere eller lettere, det ville 

være for eleverne at arbejde med sådan en tekst. Skulle eleverne arbejde ud fra en modeltekst, 

eller skulle de introduceres for domænet på anden vis, og hvilke forskellige tekster ville der 

komme ud af dette?  

Som en mulig måde efterfølgende at undersøge elevers tekstproduktion på, vil jeg anbefale, at 

man kan benytte mit analyseapparat til at undersøge sådanne teksters leksikogrammatiske forhold 

med, som jeg har gjort det i mit pilotprojekt.  

I det hele taget har dette analyseapparat vist sig at være velegnet til at lave leksikogrammatiske 

tekstanalyser med, når man interesserer sig for at undersøge ideationelle forhold som leksis. At 

kunne skelne mellem specialiseret og hverdagsagtigt sprogbrug er en bedre indgang til en 

kategorisering end den, Martin og Rose anvender (Martin & Rose, 2011: 114), hvor hovedskellet 

går mellem begrebers abstrakte eller konkrete karakter. Med min kategorisering bliver det 

desuden muligt at kategorisere hverdagsagtige abstrakter, noget Martin og Rose overser eller ikke 

mener, findes. Mine analyser viser, at det gør de. Hovedopdelingen i hverdagsagtig eller 

specialiseret brug af begreber gør det desuden let og enkelt at skelne mellem tekster med 

specialisede hhv. hverdagsagtige træk alene ud fra disse kategorier, hvilket forekommer mig at 

være mere relevant end at benytte en opdeling i abstrakte hhv. konkrete begreber. Det virker 

logisk, at specialiserede tekster er kendetegnet ved specialiserede begreber, og ikke først og 

fremmest ved brugen af abstrakte begreber, hvilket heller ikke, som jeg har vist, passer med de 
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virkelige tekster, som jeg har indsamlet. Hvis jeg skulle ændre på noget ved mit analyseapparat, 

skulle det være, at jeg ville undlade at registrere pronominer. Dette forekom relevant i mine 

tekster, men vil muligvis ikke altid være det, og et skema, der skulle kunne bruges til analyse af 

mange slags tekster, skulle måske undlade at inddrage disse. På den måde ville mit analyseapparat 

også fokusere udelukkende på begreber, og det ville være mere velegnet til netop dette formål. 

At lave optællinger har vist sig at være en udfordrende opgave, og jeg vil pege på, at en nøjagtig 

kategorisering og optælling er ganske vanskelig. Snarere end at gøre dette bør man nøjes med at 

pege på tendenser i teksterne ved at kategorisere centrale begreber eller undersøge, hvilke 

begreber teksten er domineret af. Dette vil i sig selv give en tydelig fornemmelse for tekstens 

karakteristika, og den usikkerhed, der ligger i at kategorisere alle begreber og tælle dem op, vil 

elimineres. I så fald mister man til gengæld de sammenligninger, jeg har lavet på baggrund af mine 

optællinger, sammenligninger, der har givet mig et hurtigt overblik over de leksikogrammatiske 

forhold. Også procesopdelingen kunne have været gjort anderledes. På baggrund af mine egne 

erfaringer vil jeg anbefale, at man benytter Hallidays opdeling af processer i seks kategorier, især 

mhp. at kunne skelne mellem eksistentielle og relationelle processer, noget, der ville kunne tilføre 

de leksikogrammatiske analyser nogle nyttige nuancer, fordi en skelnen mellem eksistens og 

relation er ret central. 

I løbet af mit analysearbejde i anden del af mit projekt har jeg benyttet begreber som elevroller og 

det at ’agere som’ i forbindelse med at beskrive, hvordan eleverne forholdt sit til de forskellige, 

mulige roller, som-om-situationen eller skoledomænet tilbyder dem. I dette arbejde kunne jeg 

have introduceret begrebet positionering, men da jeg i forvejen opererede med mange, forskellige 

begreber og gerne ville undgå at øge kompleksiteten af mit eget teoriapparat yderligere, undlod 

jeg dette. Jeg mener dog, at begrebet med fordel kunne have været brugt til at undersøge og 

nuancere netop elevernes forskellige positioneringsmuligheder og -valg. 

I en etableret som-om-situation, hvor eleverne har mulighed for at agere både som skoleelever og 

som det, der passer i forhold til den forestillede situation, skal eleverne have mulighed for at 

bevæge sig frit ud og ind af disse muligheder, hvilket er vanskeligt, da tiden i skolen ofte er 

tilrettelagt i lektioner og opdelt af en klokke, der ringer. Derfor er eleverne underlagt de forhold, 

skolen har etableret, med netop de roller og muligheder for at agere, der hører til i domænet, 

hvor læreren besidder den største magt, men også er den, der bedst kender opgaven og 

sandsynligvis har den største viden i forhold til arbejdets indhold. På samme måde er der regler for 

elevernes adfærd, ligesom de må aftale med læreren, hvis de forlader klasselokalet. Dette virker 

altid og hele tiden som en begrænsning for elevernes muligheder for at agere domænerelevant 

indenfor andre, forestillede domæner, og som før nævnt betyder det, at som-om-situationen skal 

etableres, så den er synlig og afgrænset fra skolens domæne. Her er en mulig måde at gøre dette 

på at benytte computerspil eller andre ting, der giver eleverne en anden rolle, og derved 
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tydeliggøre som-om-situationen. Dette fravalgte jeg for at gøre mit pilotprojekt så enkelt og 

gennemførligt som muligt. Andre og mere komplicerede projekter kunne have givet eleverne 

større mulighed for at agere passende i som-om-situationen og måske i højere grad lade elevrollen 

i baggrunden for en tid, hvorved det måske er lettere at forestille sig andre situationskontekster. I 

hvert fald kan det øge elevernes engagement, fordi arbejdet synes tættere på en autentisk 

læringssituation. 

Et andet fokus, f.eks. med udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk literacysyn kunne have givet et 

større indblik i deltagerens egne forestillinger om hvad literacy er og hvilke literacykompetencer, 

der fordres på erhvervsuddannelserne, hvor mit fokus på tekster og tekst i kontekst har fjernet 

fokus fra dette. 

Men på trods af dette har netop et særligt fokus på tekster og deres kontekst bragt nogle genrer, 

bl.a. recounten, som en underviser brugte til at bringe forskelige domæner sammen med, frem i 

lyset, og skabt et større overblik over netop de tekster og genrer, man finder på 

erhvervsuddannelserne. 
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8 Perspektivering 

Jeg har i dette studie analyseret en række tekster fra erhvervsuddannelserne og har gennemført et 

pilotprojekt, der viser én måde at øge eleverne kendskab til disse tekster på. Men studiet afføder 

også en række interessante perspektiver på literacy og især på literacies på 

erhvervsuddannelserne og på, hvordan man kan arbejde med flere forskellige former for tekster i 

grundskolen. 

For det første vil det være påkrævet på et mere overordnet plan at diskutere, hvad literacies 

overhovedet er for noget (Hull, 1993). Kan man betragte literacy som et sæt erhvervede 

kompetencer, der så efterfølgende kan bringes i brug i et hvilket som helst domæne og en hvilken 

som helst situation? Hull går skridtet videre og anfører, at de, der har brug for forskellige 

literacykompetencer, måske selv har brug for at definere, hvilke literacies de mener, de har brug 

for hvornår. Dette kunne, i mit perspektiv, pege på, at det ville være interessant at gennemføre en 

undersøgelse af, hvad eleverne i erhvervsuddannelsernes selv opfatter som påkrævede og 

nødvendige literacies, hvilke literacies de mener, de har brug for, og hvilke de mener, de mangler.  

I forlængelse heraf ville det være interessant at undersøge nærmere, hvilke tekster eleverne anser 

for relevante i forhold til deres uddannelse og kompetenceudvikling på erhvervsuddannelserne? 

Når de elever, jeg har observeret på tømreruddannelsen, stort set udelukkende kopierer tekst fra 

diverse hjemmesider, når de skal besvare opgaver, hvilke sider er det så, de finder relevante? 

Hvilke tanker ligger til grund for deres til- og fravalg? Hvordan oplever eleverne de tekster, de 

møder på erhvervsuddannelserne, og i hvor stort omfang læser de dem?  

I det hele taget har mine observationer på erhvervsuddannelserne peget på, at mere forskning i 

hvilke literacies, tekster og genrer, der findes på erhvervsuddannelserne, og hvordan man ikke 

blot introducerer disse for grundskoleelever, men også styrker dem for de elever, der allerede er i 

erhvervsuddannelserne, er nødvendig. Hvordan bruges literacy på erhvervsuddannelserne? 

Hvordan arbejder eleverne med literacykrævende opgaver, og hvor henter de viden? Hvordan 

styrker man i højere grad elevernes domænespecifikke literacyudvikling i løbet af deres 

uddannelse? Og i hvor høj grad er dette muligt uden, at eleverne har en praktikplads? I 

forlængelse heraf kan man spørge, om de literacies, der kræves i et skolepraktikophold, er de 

samme som dem, der kræves på en arbejdsplads? Tættere på mit fokus kan man undersøge, hvilke 

tekster og genrer der findes i værkstederne, i praktikopholdene, skolepraktikken osv., noget, der 

kræver en større undersøgelse end den, jeg her har gennemført. En nærmere undersøgelse af, 

hvilke literacies især arbejdspladserne fordrer, ville i denne sammenhæng være påkrævet. Her 

findes nogle udenlandske undersøgelser (Karlsson, 2006, 2009), men ingen danske, noget, der 

peger på, at et større, omfattende forskningsprojekt, der kunne undersøge tekster og genrer i en 
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række store erhverv, ville tilføre forskningen i domænespecifikke tekster og genrer megen, 

nødvendig viden. 

Et andet område, jeg kun sporadisk har berørt, er, i hvilket omfang jeg har ret i den antagelse, jeg 

deler med mange andre literacyforskere, at literacyundervisningen i grundskolen særligt uddanner 

til skolen? At skolens tekster primært er skolske, og at eleverne dermed især bliver 

literacykompetente i skolens tekster, er en antagelse, der især er undersøgt i den norske literacy- 

og skrivepædagogiske forskning (Moslet & Evensen, 1993; Maagerø & Tønnessen, 2006) og i den 

australske genrepædagogiske forskning (Christie & Derewianka, 2010; Macken-Horarik, 1996, 

1998), hvor man kan sige, at hele projektet langt hen ad vejen går ud på at uddanne eleverne til at 

begå sig i netop skolens tekster. En analyse af de mest brugte tekster i grundskolen i Danmark, 

gennemført på samme måde som de analyser, jeg har lavet af mine tekster fra 

erhvervsuddannelserne, ville give viden, der i første omgang kunne afdække hvilke tekster, der er i 

skolen i Danmark, og hvorvidt min antagelse om, at de især peger mod skolens eget domæne, er 

rigtig eller ej, og kunne efterfølgende pege på, i hvilken retning literacyundervisningen i 

grundskolen kunne eller burde bevæge sig. 

I mit pilotprojekt observerede jeg, at eleverne primært bruger internettet til informationssøgning. 

I den forbindelse mener jeg, det er vigtigt at tage alvorligt, at det er den måde, eleverne arbejder 

på, og undersøge, hvordan man i højere grad kan understøtte deres informationssøgning og videre 

arbejde. I min optik var det vigtigt, at eleverne fik dannet sig et billede af teksternes 

situationskontekst, og hvis de skal gøre dette vha. internetsøgning, skal de i højere grad være 

bevidste om, hvad de skal søge efter og fokusere på, og hvad de skal med den viden, de finder. 

Skal lærere i højere grad eksplicitere, at eleverne skal diskutere hvorfor, de ønsker det fremfundne 

stof med i deres tekst, så de på den måde reflekterer over situationskonteksten? 

I mit diskussionskapitel (Kap. 5) ridsede jeg en række relevante spørgsmål omkring det at 

introducere tekster og genrer fra erhvervsuddannelserne for grundskoleelever op. For at styrke 

undervisningen i literacy i grundskolen ville det være relevant at undersøge disse forhold 

nærmere: hvordan kan man i øvrigt introducere ukendte domæner for eleverne i grundskolen? 

Hvis man skal introducere literacies fra andre domæner i grundskolen, indebærer det, at man 

introducerer tekster fra disse domæner. En uddybende undersøgelse af, hvilke tekster det vil være 

relevant at introducere, og hvilken rolle disse spiller for elevernes literacyarbejde, vil være 

relevant. Også en uddybende undersøgelse af, hvordan eleverne forestiller sig og arbejder med 

situationskonteksten vil give literacyforskningen ny viden om tekstarbejdet i grundskolen. 

 

I mit pilotprojekt fik eleverne ikke mulighed for selv at afprøve hinandens APV-skemaer og således 

erfare hvilken situationskontekst, et sådant skema hører til i. Det ville være relevant at gentage 

forsøget med en anden udgang, ligesom det ville være relevant at undersøge, om der er blevet 
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fremstillet et ’bedste skema’, som nu kan blive brugt på skolen, eller at igangsætte en sådan 

produktion og undersøge, hvordan eleverne læser og forstår sådan en tekst. 

 

For at udvikle situationskontekstuel parathed skal eleverne præsenteres for mange slags tekster, 

der har mange forskellige situationskontekster, og de skal indføres i disse ved dels at slå op på 

relevante sider på nettet, dels ved at få lov til at udvikle forestillinger om situationskontekster ved 

samtale og diskussion. I løbet af sådanne kan eleverne elaborere deres forestillinger og få trukket 

viden fra andre fag i skolen samt viden om forældrenes arbejdssituation ind i deres diskussioner.  

Det, at eleverne ikke husker på og eksplicit bruger deres situationskontekstuelle overvejelser, er 

noget, der bør fokuseres mere på i undervisningen. At forestille sig sin teksts situationskontekst er 

en væsentlig forudsætning for at fremstille en domænerelevant tekst, og det er en kompetence, 

der ikke kun kan bruges i fremstillingen af specialiserede tekster, men også ved fremstillingen af 

tekster, der hører til i skolens domæne. Udvikling af situationskontekstuel parathed skal derfor 

ikke kun være noget, eleverne diskuterer eller overvejer, men i høj grad også noget, de skal lære at 

bruge, når de fremstiller tekster. En tydeligere eksplicitering af teksters situationskontekst i 

undervisningen vil derfor være en anbefaling, og flere undersøgelser af, hvordan dette kan gøres, 

er påkrævet. 

Situationskontekstuel parathed vil som regel skulle udvikles indenfor skolens domæne, og at 

etablere situationer, der fører eleverne ind i andre domæner i en forestillet som-om-situation, for 

at støtte elevernes udvikling af en sådan, må foregå på de betingelser, at skoledomænet også altid 

er til stede. Den etablerede situation skal derfor for det første have en vis styrke og synlighed, så 

eleverne kan få øje på den. Dernæst er det vigtigt, at undervisningen op til arbejdet i så høj grad 

som muligt giver elevene mulighed for at agere domænerelevant indenfor det forestillede 

domæne, på samme tid som de altid og hele tiden agerer domænerelevant i skolens domæne. 

Som man kan se af en af mine tekster, er der en risiko for, at eleverne, på baggrund af deres 

forestillinger om situationskonteksten, kan komme til at forestille sig noget helt forkert, hvilket 

kan få indflydelse på den færdige tekst. Dette kan ende med at give tekster, der ligger langt fra 

det, domænerelevante tekster karakteriseres af. En sådan risiko er altid til stede, idet det er min 

påstand, at enhver tekst fordrer, at man som afsender forestiller sig tekstens situationskontekst, 

og at man altid kan risikere at forestille sig denne helt forkert. Der vil jo ikke nødvendigvis altid 

være en modeltekst til rådighed, slet ikke ude på arbejdspladserne. Også denne udfordring peger 

på, at flere undersøgelser af elevernes måde at tilegne sig og forstå situationskontekster på er 

påkrævet. 

Situationskontekstuel parathed er egentlig ikke et nyt begreb, men er mit begreb for noget, der, 

efter min mening, altid finder sted eller bør finde sted under en tekstproduktion. I skolen, men i 

endnu højere grad på arbejdspladserne, er man nødt til at forestille sig situationskonteksten for de 



232 
 

tekster, der skal fremstilles: hvordan er field, tenor og mode og hvilket formål har teksten. I skolen 

er især tekstformålet oftest epistemisk, dvs., at der skrives til læreren mhp. bedømmelse. Field kan 

ændres, mens tenor og til en vis grad mode er mere faste i skolens domæne, i og med der er de 

samme magtrelationer mellem lærer og elev hver gang, eleverne producerer tekster, det være sig 

skriftlige eller mundtlige. Dette sidste betyder, at mode kan variere, men indenfor et begrænset 

antal forskelige modes. Field derimod handler jo om tekstens felt, altså hvad der tales eller skrives 

om, og dette må afhænge af, hvilket emne eller fag der arbejdes med. Det kan derfor variere 

meget. Samlet set er de situationskontekstuelle forhold i skolen dog mere ensartede og faste, end 

de vil være på forskellige arbejdspladser.  

Tenorforholdene er i som-om-situationen forsøgt ændrede, og dette er svært, idet skolens 

domæne netop altid er til stede i skolen. Eleverne er vant til, at de først og fremmest skriver til 

læreren. Denne situationskontekst italesættes sjældent. Det er derfor vigtigt både at lave gode, 

velfungerende som-om-situationer, der kan udvikle elevernes situationskontekstuelle parathed, 

men også at italesætte skolens særlige domæne og eksplicitere overfor eleverne, når tekster skal 

forstås indenfor dette domæne. I det hele taget er det nødvendigt at italesætte teksters 

situationskontekster for at opøve elevernes blik for denne og dermed udvikle deres 

situationskontekstuelle parathed. 

Min undersøgelse peger på, at det at introducere tekster og genrer fra domæner, der ikke direkte 

findes i skolen, er svært, og at etableringen af som-om-situationer er en mulig måde at gøre dette 

på, og at det til en vis grad kan støtte eleverne i at forestille sig domæner og specialiserede 

teksters situationskontekst, men det støtter især brugen af leksikogrammatikken. Andre 

scenariebaserede undervisningstilrettelæggelser kunne undersøges nærmere. I hvor høj grad er 

det nødvendigt og muligt at etablere scenarier, der anvender computersimulerede spil i 

undervisningen, og hvad kan dette udrette i forhold til domænespecifikt tekstarbejde?  

En anden måde at etablere og introducere som-om-situationer på ville være at udnytte, at lærere 

og elever fra erhvervsuddannelserne allerede har en vis viden om og erfaring med både 

erhvervsudddannelsessystemet og arbejdspladserne. Vil det være muligt at indlede et samarbejde 

med erhvervsuddannelserne, så lærere fra EUD kommer ud i grundskolerne og introducerer 

forskellige domæner for eleverne og hjælper dem med at forstå fremmede domæner? En mulig 

måde at gøre dette på er ved at udnytte, at genrer, som jeg har peget på, kan fungere som 

mødesteder mellem domæner. Med en sådan optik kan skolens domæne mødes med et 

specialiseret domæne via personlige fortællinger, recounts, der beretter om forskellige forhold på 

arbejdspladser. Dette kunne f.eks. gøres som den lærer, der via recounts lod byggepladsen som 

specialiseret domæne møde elevernes hverdagsverden og skolens domæne i tømreruddannelsen. 

En lærer som ham kunne på tilsvarende vis lade grundskoleelever og deres hverdagsdomæne 

møde det specialiserede domæne og erhvervsuddannelsens skoledomæne gennem en række 
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forskellige personlige beretninger, der giver eleverne et kendskab til de erfaringer, man gør sig på 

en arbejdsplads. En undersøgelse af, om domænespecifikke tekster på den måde kunne 

introduceres for elever i grundskolen og derved øge deres kendskab til erhvervsuddannelsernes 

tekster, ville give ny viden om, hvordan sådanne introduceres for elever, der ikke på forhånd 

kender til domænet. Man kunne undersøge, hvad der ville ske, hvis man lod en række 

erhvervsskoleelever fortælle om deres erfaringer fra arbejdspladserne i grundskolen? I hvor høj 

grad ville dette hjælpe og støtte elevernes udvikling af tekstkompetencer, de kunne bruge på 

erhvervsuddannelserne? En undersøgelse af dette ville både stikke lidt dybere end i dette projekt, 

samt sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Det ville samtidig give eleverne i grundskolen et 

bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og på den måde måske på sigt ændre elevernes 

ungdomsuddannelsesvalg, så flere fremover ønsker at tage en erhvervsuddannelse. 
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10 Trykte bilag 

Se også bilagsoversigt s. vi. 





Bilag 2 
 

 
 
Arbejdspapir til lektion 3. 
Arbejdspladsvurdering. 
 
Arbejdsopgave 1: Hvilke arbejdspladser skal lave skriftlige Arbejdspladsvurderinger? 
 
Arbejdsopgave 2: Hvorfor skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdspladsvurdering? 
 
Arbejdsopgave 3: Hvordan kan man opdage sikkerhedsproblemer i arbejdet.? 
 
Arbejdsopgave 4: Hvem har ansvaret for at APV’en udarbejdes? 
 
Arbejdsopgave 5:Skal der laves en APV, hvis du arbejder hjemme hos private kunder? 
 
Arbejdsopgave 6: Hvorfor skal der være en nøje angivelse af hvem, der har ansvaret for at følge op 
på problemerne i APVen? 
 
Arbejdsopgave 7: Når du arbejder med farlige stoffer skal der være en arbejdspladsbrugsanvisning 
vedlagt apv’en. Hvad er en APB og hvem har ansvaret for at den findes i firmaet? 
 
Arbejdsopgave 8:Hvem skal sørge for at medarbejderne er instrueret/ har kursus i brugen af farlige 
stoffer? 
 
Arbejdsopgave 9:Gå ind på www.styrpaastofferne.dk klik på Test din viden og besvar 
spørgsmålene. 
 
Arbejdsopgave 10:Du arbejder med pu-skum ved fugning af vinduer. 
Gå ind på leverandørbrugsanvisningen og hent APB-skema. Udfyld det. 
Gå ind på www.bar-ba.dk: Forside > Kemi/støv>APB 
Download APB-skema 
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Test til modul 4 
Du skal i hvert til fælde vurdere om udsagnet er rigtig eller forkert. 
Spørgsmål i 
Du arbejder på en midlertidig arbejdsplads. Det betyder, at der ikke skal laves en APV. 
Spørgsmål 2 
Arbejdsgiveren skal udarbejde en APV for at sikre sig at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 
Spørgsmål 3 
Sikkerhedsproblemer i på arbejdssteder opdages bedst ved at spørge dem der arbejder der. 
Spørgsmål 4 
Et landbrug, hvor kun familien er beskæftiget, skal ikke have en 
APV. 
Spørgsmål 5 
Det skal nøje fremgå af APVèn, hvem der har ansvaret for at en opgave bliver udført, da man så kan 
placere ansvaret, hvis arbejdstilsynret kommer forbi. 
Spørgsmål 6 
Man må ikke arbejde med epoxy-fugemasser, hvis man ikke har et kursus. 
Spørgsmål 7 
Sikkerhedsrepræsentanten har ansvaret for at medarbejderne er instrueret i brugen af farlige stoffer. 
Spørgsmål 8 
Det er medarbejderens pligt at erstatter et farligt stof med et mindre farligt stof. 
Spørgsmål 9 
Det tager alt for lang tid at udfylde en APV og det betyder ikke noget for arbejdets udførelse. 
Spørgsmål 10 
Sygefravær skal medtages ved udarbejdelse af APV, da det kan afsløre belastende arbejdsforhold i 
arbejdet. 
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Bilag 29 

Eksempler på begrebsanalyse af tekst. Her fra kompendiet, bilag 6  
 
Tekst 6a (se også oversigt i bilag 1 samt originaltekst i bilag 6) 
 
Pligter og ansvar — udenadslære.  
Som hovedreglen er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at hele arbejdsmiljøloven overholdes. 
Herunder er opridset de vigtigste pligter og ansvarsområder for de forskellige grupper på bygge- og 
anlægspladsen.  
Arbejdsgiverens pligter  
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt.  
Arbejdsstedet skal være indrettet fuldt forsvarligt f.eks. med effektiv ventilation.  
De ansatte skal have nødvendig oplæring og instruktion.  
Føre tilsyn med at arbejdet udføres fuldt forsvarligt, og at instruktionerne  følges.  
Der udarbejdes skriftlige arbejdspladsvurderinger. Arbejdsgiveren kan blive straffet, hvis han ikke 
overholder påbud, eller hvis han overtræder forbud i forbindelse med alvorlige ulykker. Desuden 
ved overtrædelse af klare, velkendte regler af en vis grovhed f.eks. farlige udgravninger, dårlige 
stilladser, nedstyrtningsfare ved arbejde på tage, manglende maskinbeskyttelse.  
 
Arbejdslederes pligter  
Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,  
Afværge farer. Hvis det ikke er muligt, skal han informere arbejdsgiveren.  
 
Ansattes pligter  
Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige  
Bruge de personlige værnemidler, man har fået udleveret,  
Melde fejl og mangler videre til sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.  
 
Kilde: www.bar-ba.dk  
 
Definition af ulykker — Orientering.  
En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der  
sker pludseligt eller inden for fem dage.  
 
Når man taler om arbejdsskader er det vigtigt at skelne mellem:  
1. Erhvervsbetingede sygdomme: Skyldes længerevarende negative forhold i arbejdsmiljøet, der 
påvirker helbredet.  
2 Arbejdsulykker: Skyldes en pludselig og uventet hændelse, der påvirker helbredet.  
 
Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk  
 
 
Nærved-ulykker  
 
Nærved-ulykker er en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal registreres og undersøges.  
 
Analyser af nærved-ulykker kan give indikationer på hvad, hvor og hvorfor en arbejdssituation kan 
blive farlig.  
 
Beskrivelse af nærved-ulykken  
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Hvad skete der?  
Hvorfor kom ingen til skade?  
Hvad ville konsekvenserne af en mere omfattende ulykke have været?  
Er en lignende nærved-ulykke sket før?  
 
Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt?  
Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger?  
Fejl i vedligeholdelse eller service?  
Fejl i instruktioner?  
Manglende instruktion og/eller uddannelse?  
Dårlig kommunikation?  
Fejltagelser eller mangler i sikkerhedsorganisationen?  
 
Hvad skal der gøres for, at det ikke kan ske igen?  
Handlingsplan  
Hvem har ansvaret for, at det ikke kan eller skal ske igen?  
Hvornår skal forholdene være bragt i orden?  
 
Kilde: www. arbejdsmiljoviden .dk  
 
Arbejdspladsvurdering.- udenadslære.  
 
Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig  
arbejdspladsvurdering samt pligt til at revidere den når der sker væsentlige ændringer i 
arbejdsforholdene dog senest hver tredje år.  
En arbejdspladsvurdering kan være et skriftligt skema, der gennemgår  
1) alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Arbejdspladsvurderingen skal hjælpe 
sikkerhedsgruppen med  
2) systematisk og løbende at løse arbejdsmiljøproblemerne.  
Arbejdspladsvurderingen udføres  
enten på en konkret arbejdsopgave, du skal i gang med  
eller på en eksisterende arbejdsplads, der er i gang.  
 
En arbejdsopgave skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og  
udføres, så den er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt  
 
Der er forskellige måde at undersøge/finde de arbejdsforhold, som må give anledning til 
sikkerhedsmæssige overvejelser.  
a) Sikkerhedsgruppen kan gennemgå den kommende arbejdsopgave/ lave en gennemgang af 
arbejdspladsen (rundering ).  
b) Sikkerhedsgruppen kan interviewe de medarbejdere, der har særlig kendskab til den aktuelle 
opgave / arbejder på stedet.  
c) Sikkerhedsgruppen kan lave spørgeskemaer, som medarbejderne besvarer, hvorefter SIG 
indsamler og evaluerer svarerne.  
 
Alle arbejdspladsvurderinger skal indeholde disse 5 punkter:  
I. Identifikation  og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold  
2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer  
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3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i 
virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet  
4. Prioritering  og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens 
Arbejdsmiljøproblemer  
5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.  
 
Nedenunder ser du to figurer , der viser, hvordan processen i arbejdspladsvurderingen kan forløbe:  
Kilde:www.bar-ba.dk  
 
Problemer  
Opfølgning  
Årsager  
Løsninger  
APV’en fire faser  
 
 
Samarbejde mellem ledelse og ansatte om arbejdsmiljø  
Hvordan og hvornår skal næste APV udarbejdes  
Hvilke arbejdsmiljøproblemer er der typisk knyttet til virksomhedens branche, fx Arbejdstilsynest 
arbejdsmiljøvejvisere  
1. Identifikation  og kortlægning. Hvilke problemer har vi  
2. Beskrivelse og vurdering . Hvad er årsagen til problemet  
3. Sygefravær  
4. Prioritering og handlingsplan. Hvordan og hvornår skal problemerne løses?  
5. Retningslinjer for handlingsplan. Har tiltagene den ønskede effekt?  
 
 
Kilde:www.at.dk  
 
Risikovurdering  — udenadslære.  
En arbejdspladsvurdering kan udvides til en risikovurdering .  
Risiko vurdering  kan beskrives som en systematisk vurdering  af den risiko, der udspringer i at 
være på en arbejdsplads. Vurderingen foretages for at sikre, at arbejdsopgaver ved maskiner, 
tekniske hjælpemidler og risikofyldte forhold kan udføres uden risiko for de ansatte.  
På arbejdsmiljøområder, der anses for at være farlige aktiviteter, skal der foretages en række 
generelle risikovurderinger . Dette gælder således for:  
Brug af særligt farlige kemikalier  
Arbejde med farlige maskiner  
Arbejde i bestemt højde med risiko for fald  
 
I det daglige kan disse fem huskeregler hjælpe dig med at mindske risikoen for arbejdsulykker:  
Tænk opgaven igennem  
Peg på hvad der kan gå galt.  
Læg vægt på sikre løsninger (brug erfaringen).  
Ret dig efter reglerne.  
Lad dig ikke friste.  
 
Arbejdspladsbrugsanvisning.  
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Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer, skal der darbejdes en særlig APV i tillæg til den 
obligatoriske APV. Følgende forhold skal indgå i vurderingen:  
På hvilken måde stofferne og materialer er farlige. Oplysningerne herom kan bl.a. findes på 
fareetiketten og i leverandørens brugsanvisning.  
Hvordan man udsættes for det farlige stof og materiale.Hvordan man håndterer eller evt, kommer i 
kontakt med det, hvor og i hvor lang tid mm.  
Hvordan anvendes stofferne og materialerne. Hvordan det eks. blandes med andre stoffer og 
materialer, blandingsforholdet, påføringsmetoden mm.  
Virkningen  af forebyggende foranstaltninger. De forebyggende foranstaltninger skal altid 
vurderes i fht. om de virker efter hensigten. Denne vurdering  skal fremgå af arbejdspladsbrugs-
anvisningen og skrives ned som en del af den samlede APV, eller evt. nøjes med blot at henvise til 
arbejdspladsbrugsanvisningen.  
På BAR’s hjemmeside www.styrpaastofferne.dk er der yderligere oplysninger og eksempler på, 
hvordan den særlige APV skal laves.  
Kilde: www.bar-ba.dk kap.6 Stoffer og materialer. Stoffer og produkter skal Farlige stoffer og 
materialer skal klassificeres efter Miljø og Energiministeriets regler. Sundhedsfarlige, 
eksplosionsfarlige, brandfarlige eller miljøfarlige stoffer og produkter, inddeles i  
fareklasser og mærkes som vist på tegningen på næste side. Til ethvert farligt stof hører oplysninger 
om risiko (R- sætninger) og sikkerhedsforskrifter (S - sætninger).  
R- og S-sætninger og det farlige stofs kemiske navn skal stå på emballagen. De fleste farlige stoffer 
er optaget på Miljø- og Energiministeriets liste over farlige stoffer.  
 
 
Tekst 6b (se også oversigt i bilag 1 samt originaltekst i bilag 6) 

 Personlige værnemidler.  
Personlige værnemidler er udstyr (beklædning), som skal beskytte dig i dit arbejde mod en eller 
flere farer, der kan true dit helbred. Hvis dit arbejde ikke kan planlægges og tilrettelægges og 
udføres uden at dit helbred trues, skal din arbejdsgiver udstyre dig med de fornødne værnemidler. 
Det er arbejdsgiveren, der afholder udgiften til disse. Dette gælder også sikkerhedssko, hvis man 
arbejder for en arbejdsgiver.  
Forebyggelsesmetoder  
Forebyggelsesmetoderne er bl.a. at:  
* fjerne faren (risikoen), hvor den kan opstå (ved “kilden”)  
* udskifte det farlige med noget mindre farligt (substitution)  
* indrette arbejdspladsen således, at risikoen bliver “lukket inde”  
ændre arbejdsprocesserne ved f.eks. at anvende teknologisk bedre udstyr.  
Regler  
Reglerne om anvendelse af personlige værnemidler er bl.a., at der først skal anvendes personlige 
værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan blive udført forsvarligt.  
Arbejdsgiveren skal sørge for, at:  
* brugeren er forsynet med de personlige værnemidler. Værnemidlerne anskaffes og betales af 
arbejdsgiveren, og de er arbejdsgiverens ejendom  
* værnemidlerne ikke er til unødigt gene for den, der skal anvende dem  
* værnemidlerne er tilpasset den, der skal anvende dem  
* værnemidlerne bliver brugt ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet  
* brugeren får instruktion i brugen af værnemidlerne og bliver oplyst om farerne ved ikke at 
anvende dem. Instruktionen skal som regel også omfatte tilpasning, vedligeholdelse og opbevaring  
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* der er en brugsanvisning på dansk  
Brugeren:  
* har pligt til at anvende værnemidlerne straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele arbejdet  
* skal medvirke til at udstyret virker efter hensigten  
* skal anmelde fejl og mangler til arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen  
Værnemidlet er normalt personligt, og kan først anvendes af andre, når det er blevet forsvarligt 
rengjort.  
Arbejdstøj.  
Det er vigtigt at have det rigtige arbejdstøj på. Er arbejdstøjet for løst, kan der være en risiko for, at 
man “hænger i”.  
Bliver man for kold, er der risiko for, at kroppen bliver uhensigtsmæssigt overbelastet. Tøjet bør 
derfor ikke skille mellem bukser og overdel.  
Arbejdsgiver betaler udgifter  
Arbejdsgiveren skal normalt afholde udgifterne til de personlige værnemidler, medmindre der 
mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationen er indgået en anden aftale. I forbindelse med 
arbejdstøj er der mange forskellige aftaler.  
Arbejdstøj som værnemiddel  
Meget arbejdstøj er at betragte som et værnemiddel. Det kan f.eks. være overtrækstøj, der skal 
beskytte mod:  
• partikler, kemikalier eller eksplosionsfarer  
• vejrlig som sne og regn  
eller arbejdstøj, der:  
• har indbygget knæbeskyttere.  
• er støv- eller brandhæmmende.  
• skal gøre personen meget synlig, så andre er opmærksomme på personen.  
• skal være varme- eller kuldeisolerende med plads til termotøj under det yderste lag.  
Andet arbejdstøj skal være funktionelt med lommer til værktøj mv.  
Det er vigtigt at være opmærksom på den udvikling, der sker på området arbejdstøj for at få den 
optimale beklædning. 

 

Tekst fra tømreruddannelsen: Test til modul 3 (se også oversigt i bilag 1 samt 
originaltekst i bilag 3) 

Test til lektion 3.  
Navn  
Du skal i hvert til fælde vurdere om udsagnet er rigtig eller forkert.  
 
Spørgsmål 1  
Du arbejder på en midlertidig arbejdsplads. Det betyder, at der ikke skal laves en APV.  
 
Spørgsmål 2  
Arbejdsgiveren skal udarbejde en APV for at sikre sig at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og 
sundhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Spørgsmål 3  
Sikkerhedsproblemer i på arbejdssteder opdages bedst ved at spørge dem der arbejder der.  
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Eksempler på begrebsanalyse af tekst. Her fra kompendiet, bilag 6  
 
 
Spørgsmål 4  
Et landbrug, hvor kun familien er beskæftiget, skal ikke have en APV.  
 
Spørgsmål 5  
Det skal nøje fremgå af APV’en, hvem der har ansvaret for at en opgave bliver udført, da man så 
kan placere ansvaret, hvis arbejdstilsynet kommer forbi.  
 
Spørgsmål 6  
Man må ikke arbejde med epoxy-fugemasser, hvis man ikke har et kursus.  
 
Spørgsmål 7  
Sikkerhedsrepræsentanten har ansvaret for at medarbejderne er instrueret i brugen af farlige stoffer.  
 
Spørgsmål 8  
Det er medarbejderens pligt at erstatter et farligt stof med et mindre farligt stof.  
 
Spørgsmål 9  
Det tager alt for lang tid at udfylde en APV og det betyder ikke noget for arbejdets udførelse.  
 
Spørgsmål 10  
Sygefravær skal medtages ved udarbejdelse af APV, da det kan afsløre belastende arbejdsforhold i  
arbejdet.  
 
Du kan få hjælp ved at gå ind på følgende sider: www.at.dk; www.arbejdsmiljoviden.dk; www.bar-
ba.dk;  
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Pilotprojekt 
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Refleksionsspørgsmål til forarbejde for fremstilling af APV-skema, produceret af mig 

 

 

Forstil jer, at I er ansat ved Arbejdstilsynet. Nu skal I til at undersøge arbejdsforholdene for 

skoleelever. 

I er nødt til at undersøge og diskutere nogle ting, før I kan komme videre: 

1. Tror I, der sker ulykker for skoleelever? 

2. Eller går det nok, som Bent E han siger? 

3. Mener I, der er brug for arbejdsmiljøregler for skoleelever? 

4. Findes der undersøgelser, der har med elevers forhold i skolen at gøre? 

5. Hvilke kan I finde på nettet? Søg og diskutér det, I kan finde. 

6. Hvad fortæller de noget om? 

7. Findes der arbejdsmiljøregler for skoleelever? 

8. Hvorfor/hvorfor ikke? Diskutér, hvad I selv mener 

Når I har gjort det, kan I begynde at diskutere, hvad I mener, arbejdsmiljøregler for 

skoleelever skulle handle om? 

1. Hvilke ting skulle med? 

2. Hvad er vigtigt for jer? 

3. Hvor kan I finde god inspiration og få ideer til, hvad der skal undersøges? 

Skriv stikord, så I kan huske det hele til i morgen. 

I kan tjekke disse sider. Prøv at diskutere, hvad I finder på dem, og hvad I kan bruge selv: 

www.at.dk 

www.børneinfo.dk 

http://www.bar-u-f.dk/  

www.barkontor.dk 

www.avisen.dk  

www.arbejdsmiljøtilsynet.dk 

www.boerneraadet.dk (her fi des rapporte  ’Det er ikke ru et so  såda ’: 
http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DON

E)/Det%20er%20ikke%20rummet%20som%20s%C3%A5dan/Det-er-ikke-rummet.pdf 

http://www.skole-foraeldre.dk 

www.dlf.org 

http://www.at.dk/
http://www.børneinfo.dk/
http://www.bar-u-f.dk/
http://www.barkontor.dk/
http://www.avisen.dk/
http://www.arbejdsmiljøtilsynet.dk/
http://www.boerneraadet.dk/
http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Det%20er%20ikke%20rummet%20som%20s%C3%A5dan/Det-er-ikke-rummet.pdf
http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Det%20er%20ikke%20rummet%20som%20s%C3%A5dan/Det-er-ikke-rummet.pdf
http://www.skole-foraeldre.dk/
http://www.dlf.org/
http://arbejdstilsynet.dk/da/
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http://www.arbejdsmiljoweb.dk/~/media/Arbejdsmiljoweb.dk/PDF/Din%20arbejdsplads/St%C3%B8j%20i

%20grundskolen.pdf    (Her findes rapporten Støj i Grundskolen) 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/~/media/Arbejdsmiljoweb.dk/PDF/Din%20arbejdsplads/St%C3%B8j%20i%20grundskolen.pdf
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/~/media/Arbejdsmiljoweb.dk/PDF/Din%20arbejdsplads/St%C3%B8j%20i%20grundskolen.pdf


Bilag 36 

Spørgsmål grupperne skulle overveje, før arbejdet med APV-skemaet begyndte. Udleveret ved lektionernes 

begyndelse. Produceret af mig. 

 

 

 

APV-Tjekliste: 

Igen i dag skal forestille jer, at I kommer fra arbejdstilsynet. I skal have lavet en APV-

tjekliste, der kan bruges til at lave en arbejdsmiljøundersøgelse for skoleelever. 

I er nødt til at overveje nogle ting, før I går i gang med at lave den: 

1. Hvad vil I gerne opnå med sådan en liste (hvad er formålet med den)? 

2. Hvem skal APV-tjeklisten laves til (de store eller de små elever)? 

3. Hvem skal se den færdige liste? 

4. Hvad tror I, den kan blive brugt til? 

5. Hvem skal stå som afsender/hvem kan I skrive, der har lavet listen? 

 

6. Hvad mener I, der skal med på listen (brug det, I fandt frem til i går)? 

7. Hvordan skal jeres APV-tjekliste se ud? 

8. Kan man lave nogle hovedoverskrifter og dele de ting, I synes, der skal med, ind i grupper? 

 

Lav en APV-tjekliste, der kan bruges af jeres målgruppe og sæt det hele pænt op i et 

skema, der printes i fem eksemplarer. 

 

 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/
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Elevernes APV-skemaer 

 

Gruppe 1 
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Elevernes APV-skemaer 

 

Gruppe 2 
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Elevernes APV-skemaer 

 

Gruppe 3 
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Gruppe 4 
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Elevernes APV-skemaer 

 

Gruppe 5 
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