
Resumé

I afhandlingen udforskes autenticitet i skriveundervisningen i grundskolen 
ved hjælp af udviklingen og implementeringen af et didaktisk design. 
Data vedrørende implementeringen er indsamlet etnografisk i form af 
deltagerobservation, lydoptagelser og elevinterviews med særlig fokus 
på deltagelsesformer.

I afhandlingen diskuteres og ses realiseringen af autenticitet i undervis-
ningen som en udfordring. Autenticitet adresseres som et komplekst og 
situeret fænomen med flere dimensioner (med reference til blandt andet 
virkeligheden og oplevelsen af personlig autenticitet), og der anlægges 
endvidere et nuancerende performativt perspektiv på autenticitet som 
en gøren. 

Den situerede autenticitet knyttes desuden til retorisk agency. Tilsammen 
udgør dette afsættet for udviklingen af et didaktisk design, hvor elevers 
skrivning og forhandlinger om tekstproduktion forankres i konkrete retor-
iske situationer (både fiktive og virkelige situationer). 

Afhandlingen præsenterer således et kvalitativt designinspireret etno-
grafisk projekt, der med særlig henblik på potentialer og udfordringer 
ved deltagelsesformer og oplevelser af deltagelsesmuligheder beskriv-
er implementeringen af et situationsbaseret skrivedesign i tre 5. klasser. 
Beskrivelserne demonstrerer kort fortalt, hvordan konstruktioner af retor-
iske situationer og elevskriverpositioner interaktivt finder sted, og hvordan 
disse konstruktioner synes afgørende for realiseringen af autenticitet og 
de måder, hvorpå man som elev kan være skriver og gøre skrivning.
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1. SUMMARY 

The aim of this thesis is to present, discuss and explore perspectives on Authentic Writing. The 

thesis presents how a hypothesis on how to approach Authentic Writing in school is re-

contextualized into an Educational Design that anchors student writing in concrete rhetorical 

situations. The design is implemented in three 5th grade classrooms. The purpose of these 

implementations has been to explore and thereby produce knowledge on how the design functions 

in order to define potentials and challenges in this way to teach writing according to realizations of 

authentic practice. 

 

1.1 SITUATED AUTHENTICITY AND WRITING 

In the thesis, the challenges of authenticity as an ideal in teaching is addressed, by using practice 

theory to shed a light on how we may understand actions in the classroom and the reasons why 

realization of authenticity can be a challenge. Authenticity is addressed with reference to Resnick 

and Shaffer as a complex notion with multiple dimensions (real world authenticity, personal 

authenticity, authentic assessment and disciplinary authenticity). Heidegger, Taylor and Hatab’s 

perspectives on authenticity represent a performative perspective, as a way of practicing, which the 

thesis argues may nuance the notion of authenticity. Their perspectives are synthesized and a 

renaming of how we might understand authenticity as a kind of practice or performance is 

introduced as situated authenticity. 

Situated authenticity is then approached as an emancipatory ideal linked to the concept of agency. 

The thesis then relates the concept of authenticity to a rhetorical perspective on writing and key 

concepts, such as rhetorical situation, genre as social action and collaborative negotiation. Finally, 

Bakhtin’s concept on voice and dialogism is emphasized as a description of what characterizes 

negotiation during a writing process. The thesis argues how this framework constitutes a didactic 

perspective on situated authentic writing in school and how it has inspired the development of an 

Educational Design that aims to represent student writing as a dialogic act.  
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1.2 THE EDUCATIONAL DESIGN 

In order to support writing as a dialogic event, the Educational Design approaches writing as not 

merely form and content. The Design intends to create a figured world in which, the students are 

initiated into practices, where writing becomes a social action; a rhetorical response to a situation 

with the intention of changing that situation.  

The Design contains, among 4 other design elements, representations of rhetorical situations (both 

real world and fictive). The students are invited to anchor their writing in these situations and to 

discuss and negotiate interpretations of the situations collaboratively. The students’ discussions are 

framed and scaffolded by another design element; a so-called writing map. This writing map 

introduces 4 main construing aspects related to writing (the goal of writing, the topic construction 

and the positioning of the reader and writer) which the students are to personally define and reflect 

upon.  In this way, the design intends to approach and support student writers as meaning making 

interpreters. 

 

1.3 ANALYSIS 

The thesis goes on to present how the functions of the design elements are assessed by drawing on 

ethnographic methods – participant observation, speech recording of writing events and interviews 

with students. The triangulation of these different kinds of data is presented in analysis of writing – 

and writing related events. The focus is the student’s reconstructions of the writer position, as it 

appears to them framed by the 4 design elements (the writing map, the representations of the 

rhetorical situations, the feedback given by teachers and the positioning of the students that 

encompasses all design elements).  

Another focal point is identity enactment. Roz Ivanic’s concept, possibilities for selfhood, serves as 

a crucial notion in the descriptions of the diverse ways that students reconstruct the student writer 

position. The thesis distinguishes between possibilities for selfhood as a writer of the text and 

possibilities as a writer in the text. 
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1.4 FINDINGS 

The thesis stresses that the study does not represent a perfecting of the Educational Design. It serves 

more as a description of what happened in the 3 class rooms during the implementation. The 

description points at potentials and challenges in this rhetorical and dialogic way to approach the 

teaching of writing. The findings of the study are therefore not to instruct teachers but rather to 

inform practice and contribute to debates on writing instruction and authenticity. 

• The thesis shows that the writing map, in particular, challenges some students and their 

identifications of possibilities as writers of the text. Some students express a lack of 

understanding, identification or meaningfulness.  

• Other students seem to make sense of the writing map and internalize it in their discussions 

and negotiations as a part of their text production. During the discussions the students are 

exposed to the different points of view regarding their possibilities, the use of voices, re-

voicing and the possible consequences of specific choices according to the potential 

realization of change. These negotiations represent writing as more than form and content – 

writing becomes a social action. 

• The characteristics of the rhetorical situations also appear to play a crucial role, in regard to 

encouraging the students to see possibilities as writers in the text and to invest in the writing 

activities.  A real-life situation does not necessarily result in an experience of personal 

authenticity.  

• The teacher’s positioning of students during feedback has an important role in that it may 

either open or limit their possibilities as writers both in and of the texts. In some cases, the 

teacher fails to approach the students as exploring individual meaning makers. This calls for 

attention to, and possibly re-articulation of, the classroom communication practices. 
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2. RESUMÉ 

Formålet med denne afhandling er at præsentere, diskutere og udforskeperspektiver på autentisk 

skrivning. Afhandlingen præsenterer, hvordan en hypotese om, hvordan man kan arbejde med 

autentisk skrivning i skolen, rekontekstualiseres i et didaktisk design, der forankrer elevers 

skrivning i konkrete retoriske situationer. Designet er implementeret i tre 5. klasser. Formålet med 

disse implementeringer har været at udforske autentisk skrivning og derved producere viden om, 

hvordan designet fungerer for derved at definere potentialer og udfordringer ved denne måde at 

tænke skriveundervisning på som autentisk praksis.  

 

2.1 SITUERET AUTENTICITET OG SKRIVNING  

I afhandlingen ses realiseringen af autenticitet som et ideal i undervisningen, der udgør en 

udfordring. Og ved hjælp af praksisteori kastes lys over, hvordan vi kan forstå handlinger i 

klasseværelset som årsag til denne udfordring. Autenticitet er adresseret med henvisning til Resnick 

og Shaffer som et komplekst begreb med flere dimensioner (med reference til virkeligheden, 

personlig autenticitet, autentisk evaluering og disciplinær autenticitet). Heidegger, Taylor og Hatabs 

perspektiver på autenticitet repræsenterer et performativt perspektiv på autenticitet som en gøren. 

Afhandlingen argumenterer for, at dette performative perspektiv kan nuancere forståelsen af 

autenticitet. Deres perspektiver syntetiseres og en omdøbning af hvordan vi kan forstå autenticitet 

som performance introduceres som situeret autenticitet. 

Situeret autenticitet tænkes således som et ideal og knyttes til begrebet agency, som endvidere 

knyttes an til et retorisk perspektiv på skrivning. Her spiller nøglebegreberne retorisk situation, 

genre som social handling, samarbejde og forhandling centrale roller. Endelig fremhæves Bakhtins 

stemme- og dialogismebegreb som en beskrivelse af, hvad der karakteriserer forhandling under en 

skriveproces. Afhandlingen argumenterer for, hvordan denne ramme udgør et didaktisk perspektiv 

på autentisk skrivning i skolen, og hvordan det har inspireret til udviklingen af et didaktisk design, 

der sigter mod at repræsentere elevskrivning som en dialogisk handling. 
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2.2 DET DIDAKTISKE DESIGN 

For at understøtte skrivning som en dialogisk begivenhed omfatter det didaktiske design en tilgang 

til skrivning som mere end blot opmærksomhed på form og indhold. Designet omfatter intentionen 

om at skabe en figureret verden, hvor eleverne er sat i bevægelse med skrivning som en social 

handling; et retorisk svar på en situation med det formål at ændre denne situation. 

Designet indeholder blandt 4 andre designelementer repræsentationer af retoriske situationer (både 

virkelige og fiktive). Og eleverne inviteres til at diskutere og forhandle fortolkninger af disse 

situationer i fællesskab. Elevernes drøftelser er rammesat og stilladseret af et andet designelement; 

et såkaldt skrivekort. Dette skrivekort introducerer 4 konstruerende aspekter i forbindelse med 

skrivning (målet med teksten, emnekonstruktion og positionering af læseren og skriveren), som 

eleverne personligt skal definere og reflektere over. På denne måde har designet til hensigt at skabe 

skriveundervisning, hvor elever støttes i at fungere som betydningsskabende fortolkere. 

 

2.3 ANALYSE 

Afhandlingen fortsætter med at præsentere, hvordan designelementernes funktioner undersøges ved 

at trække på etnografiske metoder – deltagerobservation, lydoptagelser af skrivehændelser og 

interviews med elever. Trianguleringen af disse forskellige data indgår således i analyserne af 

skrivebegivenheder og skriverelaterede begivenheder. Fokus er på elevernes rekonstruktioner af 

elevskriverpositionen, som den fremstår for dem indrammet af de 4 designelementer (skrivekortet, 

de retoriske situationer, feedback fra lærerne og positioneringen af eleverne). 

Et andet fokuspunkt er identifikation. Her udgør Roz Ivanic’s begreb muligheder for selvhed et 

afgørende begreb i beskrivelserne af de forskellige måder, hvorpå eleverne rekonstruerer 

elevskriverpositionen. Afhandlingen skelner mellem muligheder for selvhed som skriver af teksten 

og muligheder som skriver i teksten. 
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2.4 FUND 

Afhandlingen understreger, at projektet ikke udgør en perfektion af det didaktiske design. 

Analyserne må snarere ses mere som en beskrivelse af, hvad der skete i de 3 klasser under 

implementeringen. Beskrivelsen peger på potentialer og udfordringer ved denne retoriske måde at 

tilrettelægge skriveundervisning på. Undersøgelsens mål er således ikke at instruere lærere men 

snarere at informere praksis og bidrage til debatter om undervisning og autenticitet. 

• Afhandlingen viser, at især skrivekortet udfordrer nogle elever og deres perspektiver på 

muligheder som skrivere af tekster. Nogle elever udtrykker manglende forståelse, 

identifikation eller meningsfuldhed. 

 

• Andre elever synes at konstruere mening med skrivekortet og internalisere det i diskussioner 

og forhandlinger som en del af deres tekstproduktion. Under diskussionerne bliver eleverne 

eksponeret for forskellige synspunkter vedrørende deres muligheder, brugen af stemmer, 

såkaldt genstemning og de mulige konsekvenser af bestemte valg i henhold til den 

potentielle realisering af forandringer. Disse forhandlinger repræsenterer skrivning som 

mere end form og indhold - skrivning bliver en social handling. 

 

• De retoriske situationers karakteristika synes også at spille en afgørende rolle i forhold til at 

få eleverne til at se muligheder som skrivere i teksten og investere i skriveaktiviteterne. 

Inddragelsen af en virkelig situation resulterer ikke nødvendigvis i en oplevelse af personlig 

autenticitet. 

 

• Lærerens positionering af elever i forbindelse med feedback spiller en vigtig rolle, idet den 

enten kan åbne eller begrænse elevers muligheder som skrivere både i og af teksterne. I 

nogle tilfælde lykkes læreren ikke med at positionere eleverne som udforskende og 

individuelle betydningsskabere og beslutningstagere. Dette kræver opmærksomhed og 

muligvis re-artikulering af kommunikationspraksisser i undervisningen. 
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3. INDLEDNING 

Som nyuddannet lærer underviste jeg fra 2005 til 2008 blandt andet en klasse, fra de gik i 1. klasse, 

til de gik i 3. klasse. Da klassen skulle begynde i 3., skulle de forlade indskolingsafdelingen og fik 

derfor nyt klasseværelse i mellemtrinsafdelingen. Til elevernes store glæde var møblementet i dette 

klasseværelse af en mere moderne karakter med borde, der kunne hæves og sænkes og sættes 

sammen på forskellig vis, så de dannede små øer i en variation af former. Selve stolene kunne 

ligeledes med let barnehånd justeres i højde og kunne tilmed dreje rundt. Glæden stod ud af øjnene 

på eleverne. De kunne se sig selv på netop de her stole og ved de her borde. Sikke en første 

skoledag som mellemtrinselev! 

Det viste sig imidlertid, at der var sket en fejl. Møblerne var tiltænkt 4. klassen på den anden side af 

gangen. Skuffelsen var næsten ikke til at bære. Så kom vreden og følelsen af uretfærdighed. Jeg 

kunne selv sådan set godt se fornuften i, at de et år længere 4. klasses-elever havde endnu mere 

gavn af dette mere fleksible og justerbare møbelment. Men den retfærdighedsoplevelse delte mine 

elever ikke. De blev blot endnu mere ophidsede over sagen, stillede sig på bordene, nægtede at 

fjerne sig og protesterede højlydt. Det ændrede dog ikke ved, at der alligevel fandt en udskiftning 

sted. Det fejlplacerede moderne møblement blev erstattet af et magen til det, eleverne havde døjet 

med i de tre år, de havde gået i indskoling. Protesterne fortsatte, og enkelte elever blev så 

aggressive, at de begyndte at udøve hærværk på nogle af de gamle borde.  

Jeg anerkendte og syntes i virkeligheden om, at de protesterede. De stod ikke bare på sidelinjen og 

så til, men gjorde brug af deres ytringsfrihed og gjorde krav på, at de også skulle genkendes som 

elever med behov, der skulle lyttes til. Men jeg vurderede samtidig, at hærværk og kropslig 

aggressivitet ikke var en konstruktiv vej for dem, hvis de ønskede at blive lyttet til og opnå 

forandring. Jeg så ligeledes muligheden for at arbejde fagligt med en situation, som optog eleverne, 

og foreslog dem derfor at skrive en klage. Flere elever meldte sig til den opgave, og jeg valgte på 

baggrund af mit kendskab til eleverne to ud, som jeg vurderede ville være i stand til at skrive en 

sammenhængende tekst. Disse to elever skulle således repræsentere klassen. De vurderede selv, at 

de ville skrive til skolelederen, Jørgen, og fik lov til i den resterende tid af timen at sætte sig op på 

Pædagogisk Center og formulere en klage. Da jeg senere mødtes med de to elever, stod de med en 

tekst, der lød noget i retning af: 

”Fuck dig, Jørgen, vi vil have vores stole og borde tilbage” 
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Jeg mener, at jeg lige akkurat nåede at tale kort med eleverne om deres tolkning af situationen og 

Jørgens position og grad af skyld i hele miseren. Og jeg nåede vist også at nævne, at Jørgen måske 

ikke ville opleve deres henvendelse som konstruktiv og derfor nok ikke ville tage den seriøst, inden 

det ringede ud til frikvarter. Jeg havde kun eleverne i dansk det år og skulle ikke have dem resten af 

dagen og muligvis heller ikke dagen efter, og jeg husker det, som om elevernes ophidselse lagde sig 

et par dage senere, hvorfor interessen for klageskrivelsen ligeledes faldt. Jeg fik således ikke 

mulighed for at smede, mens jernet var varmt.  

Som deres lærer kunne jeg selvfølgelig og meget oplagt set her i bakspejlet, trods 

omstændighederne, have gjort meget mere og andet for at udnytte og fastholde den situation, der 

var opstået. Det var jo en autentisk situation i den udstrækning, at den virkelig fandt sted og var 

betydningsfuld for eleverne; de var oprørte og havde et motiv – de ønskede forandring. Jeg kunne 

eksempelvis med fordel have engageret hele klassen i at formulere skriftlige klager eller 

forberedelsen af en mundtlig fremlæggelse af sagen og elevernes oplevelse af uretfærdighed over 

for skolelederen. Men af årsager, som jeg ikke længere kan huske, blev der i klassen og blandt 

eleverne ikke arbejdet videre med sagen. Måske ønskede jeg heller ikke at puste til ilden og skabe 

yderligere ophidselse ud fra et ønske om at skabe god ro og orden i klassen. Eller måske vurderede 

jeg, at elevernes egentlige ønske ikke bare var at få anerkendelse men hovedsagelig gik på at få 

deres nuværende gamle møblement erstattet af et mere moderne. Jeg vidste, at dette ønske ikke ville 

kunne opfyldes uanset kvaliteten af deres skriftlige eller mundtlige klagehenvendelser.  

Autenticitet er lidt af et buzz word for tiden i didaktiske kredse, og undervisningen i grundskolen er 

ofte blevet kritiseret for at mangle berøringsflade med omverdenen uden for skolen (Sawyer, 2008); 

at de aktiviteter, som finder sted i skolen, har vanskeligt ved at forberede eleverne til det samfund, 

vi lever. I OECDs review fra 2008 anbefales det i den sammenhæng, at der i undervisningen 

fokuseres på elevernes dybere konceptuelle forståelser og tilegnelse af viden om fænomener i de 

sammenhænge, hvor disse rent faktisk optræder (Sawyer, 2008).  

“One of the central underlying themes of the learning sciences is that students learn 

deeper knowledge when they engage in activities that are similar to the everyday 

activities of professionals who work in a discipline. This focus on authentic practice is 

based on a new conception of the expert knowledge that underlies knowledge work in 

today’s economy.” (Sawyer, 2008, p. 3) 
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Han peger med andre ord på, at undervisning i højere grad må situere læring i praksisser, som vi 

møder uden for skolen, for derved at gøre undervisningsaktiviteterne mere autentiske og undgå, at 

elevers tilegnede viden dekontekstualiseres. Autenticitet forstås her som en art 

virkelighedsreference, dvs. en reference til praksisser, som de finder sted uden for læringsrummet. 

Og uden for læringsrummet skrives der klager. Men er klagepraksisser nu også autentiske for 

eleverne? Hvor autentisk er eksempelvis den skrivesituation, hvor elever med sikkerhed ikke kan 

opnå det, de måske virkelig ønsker, når de bliver bedt om at skrive en klage?  

3. klassens skriverier ville i mine øjne dog ikke være forgæves, selvom en erstatning af møblerne 

ikke ville blive imødekommet. I dag tænker jeg da også, at jeg burde have forfulgt sagen og 

arbejdet konstruktivt med situationen og gjort en skrivesituation (autentisk eller ej) ud af det i 

klassen. Jeg kunne have stilladseret skrivningen for eleverne, således at de kunne få en chance for at 

gøre sig erfaringer med, hvordan man kan skrive målrettet om noget, der virkelig ligger en på sinde. 

Men hvordan kan elever sættes i bevægelse med en skrivning, der retter sig mod forandring af nogle 

situationelle omstændigheder? Og hvordan vil denne bevægelse se ud? 

Genreskrivningen fylder meget i skolen, og da jeg selv var lærer i folkeskolen, arbejdede jeg da 

også ofte til bevidsthedsløshed mod målet om genrebevidsthed ved eksplicit undervisning i diverse 

genrer. Den reproducerende karakter, som denne form for skrivning ofte kan have, skal der stadig 

være plads til i danskundervisningen. Det at reproducere kan være et redskab til at forstå og øve 

særlige fremstillingsformer og genrer.  Men som lærer oplevede jeg, at jeg trak den reproducerende 

skrivning ned over hovederne på eleverne på en sådan måde, at det begrænsede deres udsyn til 

verden og deres relateren til andre mennesker under deres skriveprocesser. I reproduktionen blev 

der ikke rigtig plads til de personer, elever jo også er. Der blev ikke rigtig plads til, at de kunne 

handle. Det efterlod mig med spørgsmålet: Hvem kan man være som elev, når man lærer at skrive? 

Den kritiske bevidsthed om, hvad skrivning er, hvorfor genrer ser ud, som de gør, og hvordan 

skrivning bruges til at positionere personer og konstruere betydning, er i mine øjne et centralt og 

emancipatorisk formål med skriveundervisningen, også i undervisningen i konkrete genrer. Tekster 

skaber billeder af verden, og det er derfor vigtigt at kunne forholde sig til, hvilke billeder man 

ønsker at skabe.  

Situationen dengang, som netop var så betydningsfuld og vedkommende for eleverne, gav 

anledning til, at vi med reference til handlinger, der ikke bare går på at demonstrere, hvad man kan, 
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men som retter sig mod en potentiel virkelig forandring, kunne have talt om, hvordan man kan 

positionere sig selv og sin(e) læser(e) og konstruere et emne på en målrettet måde. Dengang havde 

jeg ikke et perspektiv på, hvordan jeg skulle gribe den proces an. 

Og skrivning er da også en kompleks dialogisk proces, som kan være vanskelig at gribe. Derfor ser 

jeg et behov for at udvikle perspektiver, som kan informere og nuancere den måde, hvormed 

skiveundervisningens emancipatoriske potentiale – dvs. selve det, at eleverne erkender og erfarer, at 

de gennem aktive skriveprocesser rent faktisk kan agere i situationer og forandre disse ud fra egne 

ønsker– indfries gennem den praksis, som realiseres. Målet er altså, at eleverne skal opnå dybere 

konceptuel viden eller med Sawyers udtryk deeper knowledge. Og her ser jeg et stort potentiale i at 

undersøge og teoriudvikle på autenticitet i elevskrivepraksisser og repræsentationen af konkrete 

retoriske situationer i skriveundervisningen i et kritisk perspektiv. Jeg ønsker på denne baggrund at 

udvikle og afprøve et didaktisk design i form af undervisningsforløb orienteret mod realiseringen af 

autentisk elevskrivning. I den sammenhæng vil jeg undersøge: 

Hvilke potentialer og udfordringer kommer til udtryk i forbindelse med realisering af 

situationsforankret skriveundervisning rettet mod autentisk praksis? 

På baggrund af den realiserede undervisning ønsker jeg derfor mere specifikt at spørge til og 

beskrive: 

Hvordan deltager elever og lærer(e) i undervisningen, og hvordan er disse deltagelsesformer 

med til at repræsentere skrivning på særlige måder? 

Hvordan oplever elever og til dels lærer(e) deres deltagelsesmuligheder inden for denne måde 

at arbejde med skrivning på i undervisningen? 

Disse forskningsspørgsmål bliver uddybet og nuanceret på baggrund af præsenteret teori senere i 

afhandling. 
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4. TEORI, KONTEKST OG BEGREBSRAMME 

I dette del præsenteres og udvikles teori og begreber, som projektet – herunder det didaktiske 

design - er forankret i. Der vil være nedslag på både nationalt og internationalt niveau i, hvordan 

autenticitet er blevet forstået, anvendt og diskuteret inden for uddannelsesforskningen. Dette gøres 

med henblik på at belyse, hvilke udfordringer der knytter sig til autenticitet som ideal i 

undervisningen, og skabe afsæt for en didaktisk reflekteret intervention. I den forbindelse foreslås et 

nuancerende performativt perspektiv på autenticitet. Herefter præsenteres et filosofisk og ontologisk 

perspektiv på, hvordan udfordringerne, der knytter sig til autenticitet som performance, kan forstås. 

I den sammenhæng inddrages praksisteorien (Schatzki) og Heideggers egentlighedsideal. Endelig 

vil autenticitet blive betragtet som en etisk fordring eller emancipatorisk ideal ved at inddrage de 

Heidegger-inspirererede filosoffer Charles Taylor og Lawrence Hatab, idet disse kan bidrage til at 

nuancere, hvad der fortolket over i en uddannelsevidenskabelig kontekst kan forstås ved 

autenticitet. Opmærksomheden vil udelukkende rette sig mod deres etiske perspektiv på autenticitet 

ud fra det kritiske og frigørende potentiale, de knytter her til. Der vil således ikke her eller senere i 

afhandlingen blive kommenteret på medmenneskelige og politiske implikationer, som ellers også er 

omfattet af deres tænkning.  

Med inddragelsen af disse perspektiver udformes et i afhandlingen centralt begreb, nemlig ’situeret 

autenticitet’, som til sidst knyttes an til agency-begrebet, som det kommer til udtryk hos Emirbayer 

& Miche og Bronwyn Davies, der ligeledes ser agency som et situeret fænomen.  

Herefter foretages en række nedslag i tendenser inden for skriveundervisningen og forskningen og 

centrale personer og begreber (især Bakhtins dialogisme- og stemmebegreb og Ivanics 

skriveridentitetsbegreb), som disse tendenser trækker på, inddrages og udfoldes. Disse tendenser 

placeres på et spændingsfelt i forhold til i hvilken udstrækning, de orienterer sig mod henholdsvis 

selvrealisering og betydningshorisonter. 

I kapitlet udfoldes endvidere, hvordan ovenstående teoriunivers og tidligere forskning har inspireret 

mig til at tænke og repræsentere elevskrivning som handling. Her ligger fokus især på Carolyn 

Miller, Loyd Bitzer og Linda Flower og nogle af deres centrale begreber, som knyttes til den 

situerede autenticitet. Og endelig inddrages som uddybende begrebsliggørelse af, hvordan en tekst 

og tekstproduktion kan forstås som handling. 
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Tilsammen kommer de forskellige afsnit til at udgøre den teori- og begrebsramme, som konstituerer 

et didaktisk perspektiv på skrivning i skolen som situeret autenticitet. Dette perspektiv danner 

udgangspunkt for udviklingen af et didaktisk skrivedesign. 

 

4.1 AUTENTICITET 

Udfordringen med at skabe et autentisk læringsrum er blevet taget op af didaktiske designere, som 

har udviklet teknologier med den hensigt at skabe autentiske rammesætninger for elevers læring. 

Opmærksomheden har blandt andet været vendt mod skabelsen af makrokontekster for elevers 

opgavehåndteringer, der skulle matche det liv, der leves uden for skolen og derigennem sætte viden 

i spil som redskaber i forbindelse med problemløsning i modsætning til blot at betragte viden som 

faktuel og mål i sig selv. Ved at sætte problemløsning ind i komplekse sammenhænge mente 

designerne at skabe en mere autentisk kontekst for læring og derfor øge læringens potentielle 

transferværdi. Denne form for metakontekstualisering ser vi eksemplificeret i blandt andet 

”anchored instruction” i 90’erne. Fokus var på at skabe situeret kognition på baggrund af film, der 

skulle udgøre et fælles udgangspunkt for klassen: 

”At the heart of the model is an emphasis on the importance of creating an anchor or 

focus that generates interests and enable students to identify and define problems and 

to pay attention to their own perception and comprehension of these problems. They 

can then be introduced to information that is relevant to their anchored perceptions. 

The major goal of anchored instruction is to enable students to notice critical features 

of problem situations and to experience the changes in their perception and 

understanding of the anchor as they view the situation from new points of view.” 

(Bransford, Sherwood, Hasselbring, Kinzer, & Williams, 1990, p. 123) 

Anchored instruction forsøger således at forankre elevers arbejde med problemløsning i iscenesatte 

situationer, der objektiverer afgørende aspekter ved den situation, hvor der skal handles. 

Udgangspunktet er elevernes umiddelbare oplevelser af de udfordringer, som kommer til udtryk i 

filmene for på baggrund heraf at eksponere dem for ny information, der kan nuancere deres blik på 

de iscenesatte situationer og mulighederne for konkret problemløsning.  
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Det er dog problematisk, mener Retorikeren Joseph Petraglia, der netop har beskæftiget sig med 

autenticitetsbegrebet (Petraglia, 1998),  når disse uddannelsestænkere tilskriver et didaktisk design  

autenticitet. Han hævder, at man i forståelsen af autenticitet har negligeret, at verden netop ikke 

forstås uafhængigt af vores fortolkninger heraf. På den ene side vurderer han, at fx anchored 

instruction kan siges at være autentisk, eftersom måden, hvorpå mange problemstillinger 

repræsenteres f.eks. i de førnævnte film, faktisk ligner problemstillinger, som eleven kunne møde i 

sit liv uden for skolen. Men elevens opfattelse af den præsenterede kontekst og problemstilling i 

den institutionelle kontekst, som problemstillingerne befinder sig i, kan erfares ganske anderledes 

end intenderet, argumenterer han. Trods intentionerne kan mødet med de præsenterede 

problemstillinger i den institutionelle kontekst resultere i manglende oplevelse af meningsfuldhed 

og attituder blandt eleverne, som kan bære præg af netop uautenticitet i deres handlinger og tilgang 

til problemløsning. Han konkluderer derfor, at der med anchored instruction udelukkende kan tales 

om et potentiale for autenticitet.  

“In short, rather than prescribing authenticity, constructivism problematizes it. 

Constructivism gives us no reason to believe we can predetermine the correspondence 

of academic tasks to the real world, for that world is constantly being and reshaped 

by learners working within their own experiences and constructed realities.” 

(Petraglia, 1998, p. 60) 

Han påpeger med andre ord, at den rekonstruktion – dvs. fortolkningen af det, der ellers skulle 

skabe en samlende forståelsesramme i klassen – som finder sted hos eleverne i mødet med 

undervisningsaktiviteter, er afgørende for deres oplevelse af autenticitet. Petraglia hæfter sig således 

ved autenticitet som den enkelte elevs personlige oplevelse af autenticitet (baseret på hendes 

rekonstruktion i mødet med et didaktisk design). Et didaktisk design kan ikke i sig selv være 

autentisk.  

Autenticitet kan således opfattes på forskellige måder og ikke udelukkende som refererende til 

praksisser uden for læringsrummet. Derimod kan autencitet altså også forstås som en personlig 

oplevelse af vedkommenhed. Schaffer og Resnick samler i deres artikel ”Thickly authenticity” op 

på den varierede brug af begrebet og definerer i den forbindelse autenticitet som 

a) Læring og undervisningsaktiviteter, der genkendes af eleverne som ægte og personligt 

meningsfuld, dvs. at der peges ud i en virkelighed, som eleverne ser den (personal 
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authenticity) 

 

b) Læring, som relaterer sig til livet uden for skolen i form af undervisningsaktiviteternes 

repræsentation af praksisser, der finder sted i virkeligheden uden for læringsrummet (real 

world authenticity) 

 

c) Læring, der skaber mulighed for at tænke inden for konkrete discipliner og anvende 

værktøjer og teknologier, som personer inden for forskellige faglige discipliner anvender 

dem (disciplinary authenticity) 

 

d) Autentisk evaluering af læring i form af evalueringsmetoder, der netop formår at reflektere 

den læreproces, eleverne er i, ofte ved eksempelvis at være integreret som aktivitet i selve 

læreprocessen (authentic assessment) 

(David Williamson Shaffer & Resnick, 1999) 

De argumenterer i den forbindelse for, at de forskellige forståelser af autenticitet skal ses som 

aspekter ved autenticitet, der i realiseringen af såkaldt ”Thickly autenticitet” er gensidigt afhængige 

af hinanden: 

”[…] students learn to develop disciplined habits of thinking (disciplinary 

authenticity) by creating knowledge meaningful to themselves (personal 

authenticity)in contexts that have meaning in the world beyond the school (real world 

authenticity) and on the role that alternative assessments can play in that process 

(authentic assessment).” (David Williamson Shaffer & Resnick, 1999, p. 202) 

Realiseringen af den ene form for autenticitet forudsætter realiseringen af de andre. Autenticitet 

synes på denne baggrund at tage sig mere kompleks ud sammenlignet med en noget simplere 

opfattelse af autenticitet som blot refererende til praksisser uden for læringsrummet. 

 

4.1.1 SCENARIEDIDAKTIK 

Også herhjemme har uddannelsesforskere interesseret sig for, hvad der sker i undervisningen, når 

praksisformer fra livet uden for skolen i form af såkaldt scenariedidaktiske forløb 
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rekontekstualiseres inden for skolen. Vibeke Hetmar, Morten Misfelt, Jeppe Bundsgaard og 

Thorkild Hanghøj har i den sammenhæng arbejdet med såkaldte scenariedidaktiske forløb, der 

netop skal forstås som  

”[…] forløb, der intentionelt trækker på fagligheder, som er forankret i domæner 

uden for skolen…Forløbene kan relatere sig til omverdenen alene gennem lærerens 

iscenesættelser i klasserummet, eller de kan iscenesættes i et samarbejde mellem skole 

og fagfolk uden for skolen. Iscenesættelserne kan repræsentere som-om-situationer 

inden for skolen eller sigte mod at eleverne – på den ene eller den anden måde – 

indgår som deltagere og bidragydere i domæner uden for skolen.” (Hetmar, 2017, p. 

76)  

I forbindelse med deres forskning i scenariedidaktik og som bidrag til en antologi (Hanghøj & 

Bundsgaard, 2017) om feltet har Hetmar, Bundsgaard og Misfelt udviklet en indholdsorienteret 

planlægningsmodel (Hanghøj & Bundsgaard, 2017, p. 19) til udvælgelse af indhold til 

undervisningen. Handling inden for de fire forskellige domæner kræver forskellige kompetencer. 

 

Figur 1. Scenariedidaktisk domænemodel 

Modellen kan synes at have fokus på virkelighedsreferencen, dvs. hvordan man kan vurdere og 
udvælge indhold. Hetmar har dog i sin scenariedidaktiske forskning især interesseret sig for, 
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hvordan positionering af eleverne finder sted, dvs. de muligheder for måder at være og handle på, 
som eleverne i undervisningen tilbydes. Her identificerer hun en udfordring i relation til de 
identiteter, som bliver mulige for eleverne at tage på sig. I et scenariedidaktisk forløb vil 
intentionerne være at positionere og invitere elever til at agere og kommunikere med lærere og 
kammerater på måder, der ligner de interaktionsformer, vi finder inden for professionelle domæner i 
livet uden for skolen. Denne position tolkes af Hetmar som en position, inden for hvilken elever 
inviteres til at være selvstændige bidragsydere (Hetmar, 2017, p. 84). Hetmar viser imidlertid, 
hvordan disse positioneringsmuligheder, som eleverne tilbydes, utilsigtet ofte kommer til at 
modsige sig selv ved i det ene øjeblik at positionere eleverne i overensstemmelse med intentionerne 
og i det andet øjeblik at falde tilbage i en mere traditionel elevpositionering, hvor eleverne i højere 
grad eksempelvis skal indordne sig lærerens ”rigtige” perspektiv på et sagsforhold. Ifølge Hetmar er 
en af årsagerne hertil skolens nedarvede kulturformer og kommunikationsformer, som har rødder i 
et asymmetrisk forhold mellem lærer og elev. Hun eksemplificerer i den sammenhæng ved at 
referere til et lydoptaget evalueringsforløb af et scenariedidaktisk forløb, hvor en lærer via en 
såkaldt IRE- samtaleform (læreren stiller et spørgsmål, eleven svarer og læreren evaluerer svaret), 
får positioneret elever stik imod sine intentioner om at gøre dem til selvstændige og reflekterede 
bidragsydere.  Læreren realiserer i sin kommunikation med eleverne et asymmetrisk forhold mellem 
hende og eleverne, idet hun kort fortalt får kommunikeret (og samtidig forventer elevernes accept 
heraf), at hun er den, der stiller spørgsmålene og også egenrådigt vurderer, hvad der er værd at 
spørge ind til, hvorefter eleverne skal besvare hendes spørgsmål. Hetmars kommentar hertil lyder: 

”En sådan italesættelse kan opfattes som ganske uskyldig, men pointen er at 
kommunikationsformen, hvis den skulle optræde i andre domæner end dem der 
tilbyder undervisning, ikke ville kunne genkendes som en samtale, fordi den åbenlyst 
reproducerer en internaliseret asymmetri, som netop ikke hører hjemme i den 
kommunikationsform, der uden for skolen som regel forstås som samtale. Det er et 
problem, blandt andet fordi det sætter læreren i en tvetydig situation.” (Hetmar, 2017, 
p. 83) 

I en noget ældre undersøgelse foretaget af literacyforsker Anna-Malin Karlsson (Karlsson, 1997), 

undersøger hun forskelle mellem læserbreve produceret uden for skolen af henholdsvis autentiske i 

forståelse virkelige indsendere, og læserbreve produceret af elevindsendere på opfordring af 

læreren, dvs. som en del af undervisningen. Hun ser i den forbindelse, at der i de såkaldte autentiske 

tekster ligger en mere konsekvent brug af eksempelvis situationsmarkører; en mere eksplicit 

makrostruktur, som refererer til, hvad det konkrete læserbrev responderer på (i dette tilfælde et 

andet autentisk læserbrev i et ungdomsblad). I elevteksterne er denne makrostruktur mere implicit –
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det som læserbrevet referer til tages for givet. Som forklaring herpå peger Karlsson på betydningen 

af den skolekontekst, som elevteksterne skrives indenfor. Nok har læreren i undervisningen 

bestræbt sig på at skabe rammerne for læserbrevsskrivningen, men eleverne er stadig fiktive 

afsendere sammenlignet med de autentiske afsenere. I skolekonteksten er læseren af elevteksterne 

læreren, som ligeledes er den, der i første omgang inviterede eleverne til at skrive. Og som Karlsson 

udtrykker det: 

”Man berätter inte något för nogån, om man vett at denne redan känner till det. De 

elever som skrivit de mest implicitte texterna är egentligen de som behandlat 

kommunikationssituationen på det ärligaste och mest konkreta sättet.” (Karlsson, 

1997, p. 184) 

Man kan med andre ord sige, at konteksten her er afgørende for, hvad skrivere oplever som 

”autentisk” at gøre. Hun begrebsliggør disse forskelle i form af opstillingen af to såkaldte 

semiosfærer, svarende til forskellige kulturformer med forskellige indlejrede tekstnormer, en 

autentisk semiosfære og en simuleret fiktiv semiosfære, hvor inden for skrivningen finder sted. 

Der tegner sig således nogle udfordringer i forhold til denne autentiske virkelighedsdimension, når 

den bringes ind i undervisningen. Opsummerende drejer det sig dels om et sammenstød mellem 

skrivesituationer (semiosfærer) og det vanskelige ved at elever lever sig ind i den fiktive 

skrivesituation og skriver til læreren som om, hun er den virkelige læser af det ungdomsblad,  

teksterne retter sig mod at blive trykt i. Og dels går udfordringen også på, hvad henholdsvis elever 

og lærere konstruerer som relevante, autentiske, domænespecifikke praksisser, og realiseringen af 

de i overensstemmelse med intentionen anderledes positioneringer i klasserummet. Og endelig 

drejer det sig om den personlige oplevelse af autenticitet, som må anses for at være lige så 

væsentlig at bestræbe sig på at skabe rammerne for som selve virkelighedsrepræsentationen i form 

af repræsentation af uden for skolen eksisterende både disciplinære og domænespecifikke 

praksisser.  

Jeg ser dog Hetmars iagttagelse af de vanskeligt realiserbare selvstændige bidragsydere som ikke 

blot et eksempel på lærerens vanskeligheder med at realisere autentiske (med reference til 

praksisser i virkeligheden uden for læringsrummet) praksisser. Iagttagelsen har ligeledes 

berøringsflade med den personlige autenticitet. Positioneringer åbner og lukker nemlig for 

muligheden for bestemte former for selvhed (både selvhed og positioneringsbegrebet vil jeg vende 
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tilbage til senere) materialiseret i mulighederne for realiseringen af en særlig væren eller handlen 

som elev. Det handler med andre ord om, hvem man kan være som elev i skolen og i klasserummet 

– og over for lærere og medelever – og hvordan denne væren kan siges at repræsentere en personlig 

autenticitet og en virkelighedsrefererende autenticitet. I IRE - eksemplet reduceres elevernes 

evaluerende væren på en sådan vis, at de ikke får mulighed for at performe personlig autenticitet 

som selvstændige bidragsydere. 

Jeg mener derfor, at man kan tilføje yderligere et aspekt til det autenticitetsbegreb, som Schaffer og 

Resnick tegner konturerne af, nemlig en performativ dimension, dvs en særlig autentisk måde at 

handle på. Det vil således være en dimension, der går på tværs af de fire aspekter, eftersom den 

refererer til, hvordan autenticitet gøres i forhold til realiseringen af personlig, virkeligheds-, 

disciplinær og evalueringsautenticitet.  

I de følgende afsnit uddybes, hvad jeg forstår denne performative autenticitet. Først ser jeg dog på, 

hvordan man kan anskue betingelserne for performativ autenticitet, idet jeg søger at nå nærmere en 

forståelse for - og mulighederne for at transcendere - de rammevilkår, som lader til at regulere 

læreres handlinger i klasseværelset og dermed elevernes muligheder for at deltage på autentisk vis i 

skriveundervisningen.  Dette er væsentligt for denne afhandlings omdrejningspunkt, nemlig at 

skabe rammerne for, at elever som skrivere kan komme til at se deres muligheder og dem selv som 

bevidst handlende på baggrund af konkrete situationer. 

Hetmar har peget på nogle såkaldte overleverede kultur-og kommunikationsformer, som læreren 

kommer til at reproducere og Karlsson har peget på den dobbelte semiosfære, som 

tekstproduktionen finder sted inden for som udgørende udfordringer i undervisningen. I det 

efterfølgende afsnit anskues disse fra et praksisteoretisk perspektiv. Det er et dybere spadestik, men 

jeg mener, det er vigtigt i forhold til at kunne forstå potentialet for realiseringen af autenticitet som 

performance i deltagelsen i undervisningsaktiviteter. 

 

4.1.2 HEIDEGGER, EGENTLIGHED OG PRAKSISTEORI 

Eksistentialisten og fænomenologen Martin Heidegger anvender ganske vist ikke begrebet 

autenticitet men opererer med begreberne egentlighed og uegentlighed som to modi af væren. Det 

vil sige, at han ikke betragter autenticitet (egentlighed) som et særligt stadie, men som en måde at 
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være (og jeg vil tilføje handle) på. Egentligheden er det modus, hvor den værende (Heidegger taler 

ikke om subjektet men om det, han betegner Dasein) formår at træffe egne valg om måder at handle 

og være på i modsætning til blot ukritisk eller førbevidst at følge det givne i en situation eller, vil 

jeg tilføje, at forfalde til overleverede kultur- og kommunikationsformer, som Hetmar er inde på. 

Begrebet ”Das man” står centralt i Heideggers filosofi og refererer netop til, at vi som værende 

agerer på prædefinerede måder uden at tænke over det, uden at have en eksplicit viden herom. Som 

lærer og elev handler vi på måder, der synes givne i specifikke situationer. Disse prædefinerede 

måder kan siges at udfolde sig som forskellige praksisser. 

Socialfilosoffen Theodor Schatzki har i sin ontologi ladet sig inspirere af Heideggers ontologi og 

begreb om ’Das man’, som han udfolder i en teori om netop praksisser. Overordnet set kan hans 

praksisteori ses som en teori om sociale, performative processer, som finder sted situeret i konkrete 

praksisser (måder at handle og tænke på), som går forud for individet og sikrer disse særlige måder 

at handle og tænke på.  

”In my opinion, practice theory provides a straightforward contemporary version of 

this idea: the pre-existing constitutive context, or historical a priori, in which 

individual lives proceed and coexist is the plenum of practices… the plenum of 

practices forms the omnipresent pre-existing constitutive context in which human lives 

transpire.” (T. Schatzki, 2017, p. 37) 

Som kastet ind i verden (et udtryk, Heidegger også anvender) som et stort plenum af praksisser kan 

vi ikke undgå at foretage handlinger. Og en praksis kan siges at bestå af en åben række af 

handlinger, som igen kan bestå i forskellige former for gøren (Schatzki kalder det for ’doings’) og 

herunder talen (’sayings’). En praksis beskrives som havende en særlig teleoaffective structure, (T. 

R. Schatzki, 2012). Dette begreb refererer til, at en konkret praksis og de handlinger, der udgør 

denne praksis, orienterer sig mod samme værdier og har samme følelsesmæssige stemthed i deres 

rettethed mod et særligt mål. En praksis kan således siges at være en særlig form for handlemønster, 

der omfatter måder at handle på, som ligeledes omfatter måder at tænke og føle på. Oplevelser, 

tænkning, følelser og erfaringer betragtes her med andre ord som handlinger i sig selv. Disse 

handlinger finder således sted og får deres betydning inden for praksisser. 

Schatzkis perspektiv på praksisser er samtidig informeret af Heideggers blik på individets handling, 

hvor fortid, nutid og fremtid kan siges at eksistere samtidig i handlingen. Som individer er vi kastet 
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ind i verden, ind i konkrete situationer i en historisk kontekst, hvor der findes interagerende 

praksisser omhandlende for eksempel måder at skrive bestemte tekster på i skolen og måder at være 

elev og lærer på. Det er disse praksisser, der danner afsæt og motiv for elevens og lærerens 

handlinger(fortid). Når individet handler, gør hun dette som deltager i disse skrivepraksisser nu og 

her (nutid). I sin deltagelse er hun samtidig ”foran sig selv”, idet hun handler mod noget, mod at 

blive nogen, for eksempel at manifestere sig på en bestemt måde som forfatter af en bestemt tekst 

(fremtid). Dette samspil mellem fortid, nutid og fremtid udlægger Schatzki som: 

”All told, a person when acting, falls into the world stretching out between that 

towards which she is coming and that from which she is departing. This falling 

stretching out is the opening up of the past, present and future of activity.” (T. 

Schatzki, 2013, p. 183) 

Både eleven og læreren kan derfor også beskrives som værende strakt ud mellem fortid, nutid og 

fremtid i sin deltagelse i undervisningsaktiviteter. Den fremtidige og fortidige dimension ved 

handlingen kan på den måde siges at bestemme handlingen. Eleven og læreren handler på grund af 

noget og samtidig mod noget.  

Et centralt begreb inden for praksisteoretiske perspektiv på undervisning er praksisarkitektur 

(practice architecture) (Kemmis, 2014, pp. 25-41). ”Praksisarkitektur” er uddannelsesforsker 

Stephen Kemmis’ nuancering af Schatzkis beskrivelser af plenummet af praksisser og svarer til de 

rammer, der på én gang afgrænser specifikke handlinger fra at udfolde sig og samtidig muliggør 

dem. Det vil med andre ord sige, at praksisarkitekturer rammesætter, hvad der kan siges og gøres, 

og som en udspecificering af handlebegrebet, fremhæver Kemmis et al., hvordan mennesker kan 

relatere til hinanden og til verden. Praksisserne udgør således murværk, vægge, lofter og vinduer 

etc. i det hus, inden for hvilket elever og lærere handler – herunder også føler, tænker og relaterer til 

hinanden på værdimæssige måder. Og både elever og lærere er selv med til at ”vedligeholde 

bygningen” i kraft af deres praksiskarakteristiske teleoaffektive handlinger. Lærere og elever 

reguleres af praksisarkitekturen, men er også selv med til at regulere andre i kraft af de handlinger, 

de udfører. På den måde kommer konkrete handlinger, der netop repræsenterer og peger ud på 

særlige praksisser, ligeledes til at udgøre såkaldte byggesten i praksisarkitekturen. Som deltagere er 

man ikke nødvendigvis bevidst om dette. Lærere kan derfor sammensætte læringsaktiviteter, der er 

betinget af praksisser for læring eller faglige praksisser, som de ikke har en refleksiv bevidsthed 
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om. Lærerens reproduktion af IRE-strukturen, som Hetmar pegede på, er et eksempel på dette. IRE-

strukturen giver mening her, fordi der eksisterer særlige praksisser for, hvordan man taler sammen i 

et klasseværelse, hvor målet er at lære noget. Det er samtidig selve deltagelsen – det at vi indgår i 

den særlige teleoaffektive struktur, som gør at vi oplever på en bestemt måde. Deltagelsen, vil jeg 

udtrykke det, giver os særlige forventninger til os selv og vores omgivelser, som sætter spor i vores 

handlinger. Særlige oplevelser og erfaringer er på den måde komponenter i en praksis, vi som 

deltagere er betinget af i vores møde med specifikke situationer. Disse praksisser for måder at forstå 

og interagere med verden er vi således med til at reproducere.  

Denne form for ureflekteret, ikke kognitiv men mere spontan handling er ifølge Heidegger Daseins 

(den værendes) primære modus, den måde hvorpå vi deltager i Das man. Schatzki kendetegner 

denne form for handlen know-how.  Know-how er således mere almindelig end den kognitive 

såkaldte knowing that, der netop er karakteriseret ved at være en bevidst reflekteret, formulerbar og 

derfor mere tematisk vidensmæssig handling. Ifølge Heidegger foreligger muligheden dog for, at 

verden kan åbne sig for individet:  

”Først og fremmest »er« ikke »jeg« forstået som det eget selv, men derimod de andre 

på man’ets måde. Ud fra dette og som dette man bliver jeg i første omgang »givet« for 

mig »selv«. Først og fremmest er tilstedeværen man, og for det meste bliver det ved 

det. Hvis tilstedeværen egenhændigt afdækker verden og bringer den tættere på sig 

selv, og hvis tilstedeværen åbner sin egentlige væren over for sig selv, så fuldføres 

denne afdækning af »verden« og denne åbning af tilstedeværen altid som en 

bortrydning af de tildækninger og forplumringer, såvel som i en sønderbrydning af de 

forstillelser, hvorigennem tilstedeværen forskanser sig over for sig selv.” (Heidegger, 

2014, p. 156) 

En afdækning af verden kan således føre til autentisk væren. Men denne autentiske væren vil dog 

altid være en form for modifikation af Das man. De valg, som individet kan få øje på og træffe, vil 

ifølge Heidegger nemlig altid være begrænset af de kulturelt og historisk producerede muligheder 

for væren. Således kan en autentisk væren finde sted i de øjeblikke, hvor individet (eksempelvis 

som lærer eller elev) kan se sin egen væren og muligheder for væren og handling for sig som 

forhåndenværende, dvs. som genstand for erkendelse (Wentzer, 2015, p. 61) og på den baggrund 

træffe bevidste valg og derved bevidst tage stilling til og ændre på specifikke praksisser. Hverken 
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Heidegger eller Schatzki forholder sig eksplicit negativt vurderende over for Das man eller know-

how men påpeger derimod, at det netop kan være aflastende blot at følge det givne.  

I en undervisningssammenhæng kan det dog synes efterstræbelsesværdigt at blive bevidst om, 

hvornår og hvilke praksisser man som enten elev eller lærer reproducerer for derved at kunne 

forholde sig vurderende til hensigtsmæssigheden heri. Ikke mindst set fra et emancipatorisk 

perspektiv, hvor målet er udviklingen af medbestemmelse, selvbestemmelse og kritisk bevidste 

borger og i mit tilfælde skriver. I den sammenhæng repræsenterer filosofferne Charles Taylor og 

Lawrence Hatab et mere etisk eller idealiserende blik på autenticitet som ligeledes åbning og 

afdækning af verden. Dette udfoldes nedenfor og fortolkes over i en pædagogisk kontekst. 

 

4.1.3 TAYLOR OG AUTENTICITETEN 

Charles Taylor er kendt som konstruktiv kritiker af det moderne samfund. Hans kritik retter sig i 

særdeleshed mod det, han identificerer som en stræben efter et såkaldt romantiseret 

autenticitetsideal (med rødder i bl.a. Rousseau og især Herder) (Taylor & Raffnsøe-Møller, 2008), 

hvor selvrealisering ideelt set består i, at individet ser sig i stand til at transcendere konformiteten 

og moralske værdier og opdage og skabe sig selv og udtrykke sin originalitet uafhængigt af den 

kontekst han/hun befinder sig i. 

”At være tro mod mig selv indebærer, at jeg er tro mod min egen originalitet, og 

denne er noget, som kun jeg kan give udtryk for og opdage. Når jeg giver udtryk for 

den, definerer jeg dermed også mig selv. Jeg realiserer et potentiale, som er helt 

igennem mit eget.” (Taylor & Raffnsøe-Møller, 2008, p. 83) 

Taylor tilføjer, at dette autenticitetsideal ender med at spænde ben for sig selv, eftersom det i sig 

selv kan betragtes som udgørende en ny moralsk værdi for væren. I sin kritik af det romantiske 

autenticitetsideal kan han siges at være på linje med Heidegger, om end han forholder sig mere 

eksplicit etisk til autenticitet som ideal. Hans pointe i den forbindelse er, at ved alene at fokusere på 

den originale individuelle selvrealisering, hvor individet stræber efter at opdage et unikt selv og 

gøre sig gældende som menneske uafhængigt af den kontekst af betydningshorisonter, som 

individet befinder sig i, ignorerer man den grundlæggende dialogiske karakter ved menneskelivet. 

Handlinger får værdi i relation til særlige forståelsesbaggrunde, uden hvilke handlinger, herunder 



 

 

31 

selvrealisering, bliver meningsløse. Der er derfor ifølge Taylor noget selvmodsigende i at hylde den 

væren, der netop afviser krav, der ligger uden for selvet. Han fordømmer ikke autenticitetsidealet 

men derimod den romantiske fortolkning af autenticitet som såkaldt blød relativisme.  

Autenticitet må nemlig netop være et ideal, mener Taylor, idet den kan bidrage med en rigere 

eksistensmåde, hvor vi stadig er frie men med et kollektivt ansvar. Og i stedet for at diskutere for og 

imod autenticitet, argumenterer han for, at vi snarere arbejder på at definere dens mening og 

potentielle praksisformer, eftersom autenticitet kan antage mange former. (Taylor & Raffnsøe-

Møller, 2008, p. 115). Taylor foreslår derfor, at vi tænker autenticitet som en kontinuerlig dialogisk 

proces inden for spændingsfeltet mellem på den ene side en væren, der retter sig mod en individuel 

selvvirkeliggørelse, og på den anden side betydningshorisonter formet af historiske og kulturelle 

kollektive processer. Taylor ser således individet som situeret i sociale kontekster. Det er denne 

situerethed, som han argumenterer for i højere grad må tænkes ind i det moderne autenticitetsideal.  

”Vi kan kort sige at autenticitet (A) indebærer (i) skabelse og opbygning såvel som 

opdagelse, (ii) originalitet og ofte (iii) modsætning til samfundets regler og potentielt 

endda til det, som vi anerkender som moralitet. Men som vi har set det, er det også 

sandt, at det (B) kræver (i) åbenhed til betydningshorisonter (for ellers mister 

skabelsen den baggrund, der forhindrer den i at forfalde til ubetydelighed) og (ii) en 

dialogisk selvdefinition. Disse krav kan selvfølgelig komme i konflikt med hinanden. 

Men det må være forkert at privilegere den ene frem for den anden.” (Taylor & 

Raffnsøe-Møller, 2008, p. 111) 

I dette spændingsfelt fremhæver Taylor mulighederne og nødvendigheden i at re-artikulere de 

kulturelle og historisk producerede betydningshorisonter. Kun ved at synliggøre og forstå for 

derefter at lægge afstand til eller identificere os med de bagvedliggende værdiskabende processer 

kan autentisk væren blive en realitet (Sherman, 2005, p. 152). 

Et eksempel herpå kunne således være, at vi alle i vores bestræbelser på selvrealisering og (vil jeg 

tilføje) forandring af undervisningspraksisser, som Hetmar blandt andet er inde på, er undertrykte, 

idet rammerne, inden for hvilke vi fortolker vores behov og muligheder for handlen, ikke er 

synliggjorte og re-artikuleret i relation til en personlig meningsfuldhed. Hetmar peger som nævnt 

på, at undervisningspraksisser og i særdeleshed den måde, hvorpå vi reproducerer det asymmetriske 

forhold mellem lærer og elev, bliver en modspiller i bestræbelserne på at leve op til egne 
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intentioner. I en taylorsk forstand kan problematikken udlægges som, at lærerens selvrealisering 

(den lærer, hun gerne vil være) udfordres af undervisnings- og kommunikationspraksisser, som hun 

endnu ikke har re-artikuleret i overensstemmelse med egne mål. Jeg vil vende tilbage til dette 

sammenstød og interaktion mellem praksisser løbende i afhandlingen. 

En lignende fortolkning af autenticitet som en spænding mellem individualitet og socialitet kommer 

til udtryk hos Lawrence Hatab. I sin i lighed med Taylors mere eksplicitte etiske fortolkning af 

Heideggers autenticitetsbegreb gengiver han autenticitet som en situeret åbenhed: 

“Dasein always remains ”situated”. But authenticity is also a situated openness in 

not being reducible to any closed form of actuality – an openness that is the 

precondition for any change or innovation in Dasein’s world.” (Hatab, 2015, p. 28) 

Den situerede åbenhed giver muligheden for det, som Hatab nuancerende betegner ejerskab 

(’owning’), demaskering (’demasking’), innovation (’innovating’) og udspørgen (’interrorgating’). 

Denne åbenhed knytter sig til en åbenhed over for de omstændigheder, der kendetegner en specifik 

situation, og de muligheder for handling rettet mod fremtiden baseret på en fortolkning af fortiden. 

Frihed forstår han således i lighed med Taylor ikke som en frihed fra de begrænsende 

omstændigheder, men som en frihed inden for disse begrænsende omstændigheder i kraft af 

åbenheden mod de muligheder, der ligger (Hatab, 2000, p. 175). 

Autenticitet som performance må således i lyset af både Heidegger, Taylor og Hatab være en 

situeret autenticitet. Og den situerede autentiske handling forudsætter at individet går i åben dialog 

med og forholder sig undersøgende til de mulige måder at gøre sig gældende på som menneske i en 

konkret situation. Ved netop at indgå i en sådan dialog og forholde sig eksplicit til forskellige 

praksisser for væren opstår muligheden for egentlig ejerskab og derved også potentialet for 

forandring af en konkret praksis og emancipation, hvilket netop er et af denne afhandlings 

omdrejningspunkter1. 

                                                

1 Denne verden, der åbner sig kommer ligeledes til udtryk hos den tyske kritisk- konstruktive dannelsesteoretiker, 
Wolfgang Klafki, idet han taler om den såkaldte dobbelte åbning, hvor både verden åbner sig for eleven og eleven åbner 
sig over for verden for herved at medvirke til selv-og medbestemmelse og solidaritet (Klafki, 2005). Den kategoriale 
dannelse er et oplagt perspektiv, men jeg vil denne afhandling lade det ligge for i stedet at fokusere på 
autenticitetsbegrebet. 
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4.1.4 SITUERET AUTENTICITET OG AGENCY 

Den situerede autenticitet kan med sit fokus på den forandrende, situerede handling synes at minde 

om nogle fortolkninger af agency. Emirbayer og Mische giver i deres artikel ”What is agency?” 

(Emirbayer & Mische, 1998) et bud på en differentieret forståelse af agency, der gør agency til en 

flerdimensioneret kategori, hvor orienteringen mod henholdsvis fortid, nutid og fremtid er i fokus: 

“We define it as the temporally constructed engagement by actors of different 

structural environments—the temporal-relational contexts of action—which, through 

the interplay of habit, imagination, and judgment, both reproduces and transforms 

those structures in interactive response to the problems posed by changing historical 

situations.” (Emirbayer & Mische, 1998, p. 970) 

Fra deres perspektiv er agency således udtryk for et samspil mellem overleverede vaner eller 

mønstre i tanker og handling (fortiden), forestillinger om fremtiden og vurderinger af den aktuelle 

situation (nutid), hvori der skal handles. Agency kommer ifølge deres forståelse af begrebet til 

udtryk ved, kort fortalt, at en aktør så at sige orkestrerer dette samspil i sin respons på en konkret 

situation. Aktøren kan i varierende grader orientere sig mere eller mindre mod enten fortiden eller 

fremtiden og vil, afhængig af situationen, enten bevidst udvælgende reaktivere eller på kreativ vis 

rekonfigurere overleverede mønstre i tanke og handling. Denne respons sker på baggrund af en 

vurdering af den konkrete situation samt aktørens forestillinger om og ønsker til fremtiden. Agency 

omfatter således ifølge Emirbayer og Mische en form for kontekstualisering af en aktuel situation i 

forhold til både fortid og nutid.  

I Bronwyn Davies’ optik knyttes agency i høj grad sammen med positionering (Davies, 1990). I 

hendes og Rom Harrés artikel ”Positioning: The discoursive production of selves” (Davies & Harré, 

1990) gør de op med det dramaturgiske rollebegreb, som det ofte er blevet og bliver anvendt i 

forskningen. De argumenterer for, at rolle er et for statisk begreb at sætte på de måder, hvorpå vi 

indgår i relationer til hinanden. Begrebet formår ifølge Davies og Harré ikke at medtænke 

enkeltpersoners forestillinger og fortolkninger af situationer og de personer, de relaterer til, og 

disses afgørende betydning. Forestillinger og fortolkninger er nemlig diskursivt forankrede og har 

en determinerende funktion i forhold til, hvad man kan sige og gøre som person – og omvendt, 

hvordan man vil opfatte noget, som den anden siger eller gør. Positioneringsbegrebet omfatter netop 

dette forhold og kan derfor udgøre en mere kvalificeret og nuanceret tilgang til at forstå og 
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beskrive, hvordan personer i for eksempel en samtale skaber og forhandler betydning. En position 

er nemlig i modsætning til en rolle noget, som kan forhandles. Og man kan som person indtage 

forskellige positioner og tilbyde andre forskellige subjektpositioner i kraft af det, man siger og gør. 

De diskurser, som realiseres gennem forskellige former for handling, åbner for mulige kategorier, 

man som person kan høre til. Dette tilhørsforhold omfatter endvidere en række egenskaber og i den 

forbindelse mulige værensformer. I kraft af konkrete handlinger (herunder blandt andet brugen af 

konkrete ord og metaforer) kan en person dels positionere sig selv inden for en bestemt kategori, 

eksempelvis som den forurettede elev eller som selvstændig bidragsyder, og dels positionere andre 

som forurettere eller som eksempelvis oprigtige brugere af et skriftligt produkt. Disse to former for 

positionering betegner Davies og Harré som henholdsvis refleksiv positionering og interaktiv 

positionering (Davies & Harré, 1990, p. 48). Disse processer er, pointerer de, ikke nødvendigvis 

tilsigtede og vil, som jeg ser det, ofte være omfattet af de måder, hvorpå vi ifølge Heidegger og 

Schatzki ofte indgår ureflekteret i praksisser (Das man).  Davies og Harré erkender med andre ord, 

at positioneringsprocesser ofte finder sted utilsigtet og i den forbindelse, mener jeg, i lighed med 

blandt andet Hetmar (Hetmar, 2017, p. 79), at man godt kan tale om at personer alligevel agerer 

inden for særlige roller. Når en lærer eksempelvis reproducerer en asymmetrisk relation, idet hun 

positionerer sig som leder, handler hun rollekarakteristisk. Dog findes der ikke blot én måde at 

positionere sig som leder. 

Deres positioneringsbegreb tilbyder sig dog som et potentielt emancipatorisk begreb. Ved at se på 

betydningsskabelse fra et positioneringsperspektiv, kan verden og mulighederne for differentieret 

betydningsskabelse nemlig potentielt set åbne sig, hvorved vi i højere grad kan formå at undslippe 

eller om ikke andet begrænse rigide rolleforestillinger om identiteter. I den grad kan begrebet på 

produktiv vis, som Hetmar  i sin artikel (Hetmar, 2017, p. 91) ligeledes påpeger, fungere som 

didaktisk kategori, der netop kan synliggøre alternativer. Dette vil jeg vende tilbage til senere.  

Davies peger endvidere og i lighed med Taylor og Hatab på det betydningsfulde ved at kunne 

genkende og forholde sig vurderende til disse positioneringsprocesser. Davies taler imidlertid ikke 

om autenticitet som sådan, men taler i stedet om agency som et spørgsmål om, hvorvidt individet er 

i stand til at genkende de herskende diskursive praksisser og har en bevidsthed om deres 

konstituerende magt på individer og omverdenen, dvs. deres sociale og personlige implikationer – 

herunder således især positionering af individer. Ligeledes er det et spørgsmål om, hvorvidt 

individet har midlerne til aktivt at vælge, hvilke praksisser der skal gøre sig gældende, kunne stå 
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moralsk inde for handlingen og modstå eller forandre de praksisser, som individet måtte finde 

uacceptable. 

At have agency, være agentic, kræver således adgang til de midler, med hvilke alternative 

positioneringer (refleksiv og interaktiv positionering) bliver mulige. Dette omfatter som nævnt en 

viden/bevidsthed om men tillige en evne til at mobilisere de diskurser eller praksisser, som gør de 

ønskede positioneringer mulige, og blive så at sige legitimt genkendt i den konkrete handling.  

I forbindelse med mobiliseringer af diskurser er det Davies’ pointe, at både det at have ønsket om 

og selve det at udtrykke sig som menneske og positionere sig som individ på en bestemt måde –

både i forsøget på at forstå sig selv og i interaktionen med andre – altid er indlejret i specifikke 

diskursive praksisser: 

“But it is only through one discursive practice or another that people can take 

themselves up as people and they can take on as their own the desires that are made 

relevant within that discourse.” (Davies, 1990, p. 345) 

Således ser også hun, at selvrealisering i form af måder at positionere sig på altid vil være situeret. 

Denne situerethed omhandler ligeledes en såkaldt institutionel situerethed. Elevens 

positioneringsmuligheder betinges med andre ord af de mulige diskursive praksisser for at være 

elev og gå i skole. Ønsker man i undervisningen at positionere elever med agency kræver det derfor 

en elevpositionering, hvorfra eleven har muligheden for at vælge mellem diskursive praksisser. I 

lighed med Hetmar demonstrerer Davies med et eksempel fra en skoleklasse, hvordan denne 

positionering kan være en udfordring for læreren at aktualisere på grund af manglende bevidsthed 

om de diskursive praksisser og positioneringer, hun er med til at reproducere. Denne udfordring vil 

jeg vende tilbage til i forbindelse med mine egne oplevelser under mit feltarbejde. 

Jeg ser i Emirbayers og Miches betoning af agency som en dialog mellem fortid, nutid og fremtid 

samt i Davies agencybegreb knyttet til positionering, en orientering mod udviklingen af kritisk 

bevidsthed og kommunikationskritisk kompetence2. Jeg ser det, som Emirbayer og Miche beskriver 

                                                

2 Paulo Freires begreb conscientizacäo, som netop også omfatter evnen til at genkende og gentænke verden i kraft af 
individets evne til henholdsvis at læse og skrive verden (Freire & Macedo, 1987). Det situerede autenticitetsbegreb ser 
jeg spejlet heri. Freires frigørende pædagogik vil jeg dog ikke diskutere eller inddrage yderligere i denne afhandling. 
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som vaner og mønstre for tanke og handling, som en pendant til praksisbegrebet, eftersom 

teleoaffektive handlinger også kan siges at forme sig som strukturer eller mønstre. Ligeledes ser jeg 

en parallel til det, jeg har betegnet situeret autenticitet. Emirbayers og Misches agencybegreb har 

nemlig i lighed med Taylor og Hatab fokus på den dialogiske dimension ved agency. Der er således 

en forbindelse mellem situeret autenticitet som performance og agency, som ifølge både Emirbayer 

& Miche og Davies også kan forstås som noget performativt, en handling baseret på kritisk dialog. 

 

4.1.5 OPSAMLING 

Jeg har demonstreret, hvordan autenticitet er et komplekst begreb, og hvordan betingelserne for 

realiseringen af autenticitet – i forståelsen repræsentation af virkeligheden i form af eksempelvis 

domænespecifikke praksisser - i læringsrummet kan beskrives med reference til praksisteori som 

sammenstød mellem praksisser og de udfordringer, der ofte kan være forbundet med at sætte sig ud 

over praksisser og handle bevidst og i overensstemmelse med ens intentioner. Jeg har ligeledes 

demonstreret, hvordan autenticitet i filosofien betragtes som et ideal om end i en udgave, der gør 

autenticitet til en praksisform, der får betydning inden for den horisont eller kontekst, den realiserer 

sig. Autenticitet er bevidst og situeret performance. Jeg har endvidere vist, hvordan jeg med det 

situerede og performative autenticitetsbegreb ser en kobling til den måde, hvorpå agency er blevet 

forstået hos både Davies og Emirbayer og Miche. Agency repræsenteres her nemlig ligeledes som 

en form for situeret bevidst performance.  

Ved i undervisningen at tænke autenticitet ind som et performativt begreb, der kan udtrykke eller 

lede mod udviklingen af agency, ser jeg muligheden for, at tænke autenticitet ind i 

skriveundervisningen som en kritisk praksis, der kan komme til udtryk i elevers handling i 

forbindelse med skriveprocesser. Det er en praksis, der netop omfatter en afdækning og 

synliggørelse af de muligheder for handlen, som ligger i den konkrete situation. Der er tale om 

muligheder, som er betinget af historisk (fortidige) skabte diskursive praksisser, en vurdering af 

disse foretaget af den enkelte aktør på baggrund af hendes ønsker til og forestillinger om, hvem hun 

vil være i fremtiden. Denne form for situeret autenticitet i handlingen forstår jeg som en 

performativ nuancering af den personlige oplevelse af autenticitet, som Schaffer og Resnick 

identificerer.  
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Situeret autenticitet vil i afhandlingen udgøre et ideal, som kan realiseres på forskellig vis – i 

forskellige praksisformer. Udviklingen af det didaktiske design vil eksempelvis være med henblik 

på realiseringen af skrivebegivenheder, det vil sige elevers interaktioner i relation til skrivning, der 

kan pege ud i netop situeret autentisk praksis. Og de realiserede skrivebegivenheder vil ligeledes 

blive anskuet i lyset af dette ideal. I første omgang vendes opmærksomheden dog mod tanker om 

skrivning og skriveundervisning i teori og praksis, som har fundet sted de seneste godt 50 år, og 

som denne afhandling er inspireret af og går i dialog med 

 

4.2 SKRIVETEORI, PÆDAGOGISK FORSKNING OG TENDENSER 

Vender man blikket mod traditioner inden for skriveundervisningen og ser på disse i lyset af 

ovenstående begreb om en situeret autenticitet og spændingsfeltet mellem individuel selvrealisering 

og betydningshorisonter i form af sociale praksisser, vil man kunne (lidt groft skåret vel at mærke) 

placere tendenser inden for skrivepædagogisk forskning på et kontinuum, der strækker sig mellem 

et mere romantisk autenticitetsideal og en mere instrumentel og funktionel tilgang til, hvad 

skrivning er. I dette kapitel foretager jeg derfor nedslag i skrivepædagogisk forskning og tendenser 

og deres teoretiske forankring. Kapitlet tegner et diakront billede af den skrivepædagogiske 

forsknings- og undervisningskontekst. Efterhånden bliver billedet mere synkront og bevæger sig ind 

i de mere handlingsorienterede, funktionelle og retoriske perspektiver på skrivning samt 

sociokulturelle studier med særlig opmærksomhed vendt mod praksisser, som mit skrivedidaktiske 

design konkret har ladet sig inspirere af. Jeg vil løbende i forbindelse med min argumentation for 

det didaktiske design, jeg har udviklet, i forbindelse med selve analysekapitlet og i diskussions-og 

konklusionsafsnittet gøre brug af flere af de begreber som præsenteres samt referere tilbage til 

nogle af nedenstående nedslag og mine kommentarer hertil.  

 

4.2.1 ELEV-OG PROCESORIENTERET SKRIVNING 

Den ekspressive retning og procesorienterede skrivning har rødder i en forestilling om elevens frie 

udtryk og potentiale for at realisere sig selv og finde sin egen personlige stemme via såkaldt 

freewriting, som det især kom til udtryk hos Peter Elbow i hans meget indflydelsesrige værk 

”Writing without teachers” fra 1973. I historiske gennemgange refereres ofte til tre eller fire faser af 
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den procesorienterede skrivning (Bundsgaard, 2005). I den første fase, som omtales den ekspressive 

retning, var forestillingen således, at eleven via den frie skrivning kunne finde ind til og opdage sig 

selv og derigennem skabe en original, autentisk egen stemme uafhængig af kontekst. Denne 

forestilling om elevens egen stemme er blevet kritiseret af flere, herunder blandt andet af professor i 

engelsk, Irvin Hashimoto, der netop problematiserer det, han kalder for en meget vag og 

idylliserende italesættelse af den autentiske stemme (Hashimoto, 1987). Han giver eksempler på, 

hvordan denne stemme er blevet gjort til noget, der alene udspringer af personen selv som en form 

for bibelsk åbenbaring. Kritikken består i, at skrivning gøres til en nær mystisk proces, og at 

tilgangen til skrivning nærmer sig en form for dyrkelse af det anti-intellektuelle. I dyrkelsen af 

netop det anti-intellektuelle udelukkes forhold såsom tekstens indhold og den kontekst, inden for 

hvilken skrivningen og altså realiseringen af den såkaldte autentiske stemme skal finde sted. Han 

afviser ikke brugen af ”stemme” i undervisningsmæssige sammenhænge, men maner til varsomhed. 

”We should watch out when we slip into easy generalizations about everyone having a 

”voice” and about ”voice” being more important than anything else in writing. We 

ought to be careful about using vague, metaphoric language simply because we can’t 

quite put our fingers on something more specific.” (Hashimoto, 1987, p. 79) 

Anden fase af den procesorienterede skrivning havde overvejende fokus på kognition og den 

komplekse skriveaktivitet. I begge disse to første fasers perspektiver på skriveundervisning er 

opmærksomheden således ikke orienteret mod, at eleverne kan få synliggjort de historiske og 

kulturelle betingelser for deres måder at udtrykke sig på. Fokus er på den enkelte skriver og hendes 

kreative og kognitive udvikling.  

I tredje fase af den procesorienterede skrivning bevæger man sig over i en mere kontekstorienteret 

retning, hvor fokus på de sociale sammenhænge, hvori der skrives, og hvordan disse 

forskelligartede sammenhænge medfører forskellige måder at skrive på. I denne tredje fase får 

betydningshorisonterne således en større plads, idet man interesserer sig for elevers deltagelse i 

såkaldte diskursfællesskaber (Bundsgaard, 2005, p. 294), hvorved perspektivet på skrivning synes 

at rykke længere mod midten af spændingsfeltet mellem individuel selvrealisering og 

betydningshorisont. I nogle former for procesorienteret skriveundervisning inden for denne tredje 

fase vil man muligvis kunne tale om at bevægelse henover midten i retning mod 

betydningshorisonter. Det norske forskningsprojekt skrive-PUF fra begyndelsen af 90’erne vil 
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eksempelvis falde ind under denne 3. fase (Smidt, 2018). Procesorieneteret skrivepædagogik har 

dog også mødt anden kritik. Den australske genrepædagogik, som jeg kommer ind på nedenfor, er 

netop en kritisk reaktion på denne tilgang til skriveundervisning. 

 

4.2.2 GENREPÆDAGOGIKKEN 

En her i norden meget indflydelsesrig retning inden for skrivning er genrepædagogikken. Den 

stammer fra Australien og har rødder i Hallidays systemisk funktionelle lingvistik (SFL) (Hedebo & 

Polias, 2000; Hertzberg, 2001; Reiff & Bawarshi, 2015). Genrepædagogikken opstod som en 

reaktion på den meget kognitive elev- og procesorienterede skrivning. Jim Martin blandt andre 

kritiserede denne tilgang for at være for elitær og socialt reproducerende, idet han så, at de elever, 

som profiterede af den procesorienterede skrivning, afgrænsedes til at være den gruppe af elever, 

som i forvejen kom fra boglige hjem. I deres kritik trak de på Halliday, der netop konstaterer, at 

literacy er kulturafhængigt. Den form for literacy, som de så, at skolen typisk repræsenterede og 

forsøgte at engagere elever i, lod således til at være en repræsentation af de literacypraksisser, som i 

langt højere grad fandtes i kulturen i boglige hjem. Elever med en sådan sociokulturel baggrund 

kommer således med helt anderledes forudsætninger for at kunne deltage og profitere af den elev-

og procesorienterede tilgang til skrivning i skolen. Med ønsket om at elever med ikke middelklasse 

eller boglig baggrund også skulle have en chance for at kunne deltage i disse af middelklassen 

værdsatte literacypraksisser (herunder specifikke genrer), argumenterede de derfor for en anden og 

mere eksplicit tilgang til undervisning i skrivning. Denne undervisning skulle netop udgøre et 

mødested, hvor det skulle afsløres for eleverne, hvordan sprog bruges som meningsskabende 

resurse i forskellige kontekster til at udføre en funktion. En mangel ved netop den elev- og 

procesorienterede skriveundervisning var netop, at den særlige tilgang ikke gjorde opmærksom på 

de kontekster og situationer, hvor bestemte teksttyper fungerer og får deres betydning på særlige 

måder.  

De udviklede derfor en mere lærerstyret og stilladserende tilgang til skrivning, som kom til at gå 

under betegnelsen Teaching Learning Cycle (TLC). I sin grundform omhandler TLC følgende led 

(Hedebo & Polias, 2000): 
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Kontekstbygning (field): Elever indsamler viden om det felt/emne/sag, der skal skrives om 

(herunder særlige ord, udtryk og begreber) 

Modellering (modelling): I fællesskab læser lærer og elever en såkaldt modeltekst, der skal 

repræsentere/eksemplificere den aktuelle genre. Læreren demonstrerer eller modellerer for eleverne, 

hvordan man kan se teksttypens funktion og hensigt og peger i den forbindelse på de særlige 

strukturelle og sproglige træk. 

Fælles produktion (joint construction): I fællesskab producerer elever og lærer en tekst. Eleverne 

bidrager mundtligt med forslag, og læreren inddrager disse ved eksplicit at omformulere (tænke 

højt) elevernes input til skriftsprog. 

Individuel produktion (individual construction): Eleverne skriver her selv tekster, hvor de 

trækker på de forudgående processer. 

Elevernes tekstproduktion blev således forankret i kulturelle kontekster, som kan siges at blive 

styrende for elevernes skrivning. Elevens skriveproces er lærerstyret og målrettet elevens 

erkendelse af kulturelle og kontekstuelle måder, hvorpå man skaber betydning med sprog. Dette står 

i modsætning til den procesorienterede tilgang, hvor det primært er elevernes egne tanker og frie 

skrivning, der styrede. TLC vil jeg derfor placere i den anden ende af kontinummet, hvor 

betydningshorisonterne dominerer. 

Den australske genrepædagogik er blevet kritiseret for at være meget formalistisk og for at skabe 

kulturel assimilering i kraft af ukritisk gentagne reproduktioner af en række genrer (Reiff & 

Bawarshi, 2015, p. 35). TLC kan da også synes at have et noget snævert fokus på det lingvistiske, 

dvs. den orientering mod, at det er sproget, der realiserer betydningen i tekster. Personen bag 

teksten (eleven og hendes fortolkninger og intentioner med at skrive teksten) og foran teksten 

(læserens møde med teksten) tildeles da heller ikke nogen eksplicit funktion i betydningsskabelsen. 

Den australske engelskprofessor John Frow ser i modsætning hertil (inspireret af Bakhtin, som jeg 

vil komme ind på senere) genre som noget, der opstår i mødet mellem tekst og læser i en specifik 

kontekst. De sproglige strukturer, som ligger i teksten, får først betydning i det øjeblik, hvor læseren 

møder dem og tilskriver dem betydning i den specifikke situation, som ”dirigerer” den 

betydningsskabelse, der finder sted. 
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“Genre cues acts rather like context- sensitive drop-down menus in a computer 

program, directing me to the layers and sub-layers of information that correspond to 

my purposes as a speaker or a reader or a viewer.” (Frow, 2006, p. 84)  

Genrer er således ifølge Frow bundet til den konkrete situation, hvilket gør, at samme sproglige 

strukturer kan tolkes forskelligt afhængig af læseren og den situation, de optræder i. Hans forståelse 

af genre afspejler da også en mere kulturantropologisk tekstvidenskabelig position, som netop ser 

tekster som unikke meningsskabende ytringer i specifikke situationer (Berge, 2012, p. 312). 

Heroverfor står ifølge Kjell Lars Berge SFL som en mere universalistisk metateori  (Berge, 2012, p. 

307) 

Der er imidlertid blevet udviklet videre på TLC. Særligt har literacyforsker Beverly Derewianka 

udviklet en såkaldt sneglehusmodel baseret på et aktionsforskningsprojekt (Derewianka, 1990). 

Som en udvidelse af TLC udgøres udgangspunktet for field buiding af elevernes egne umiddelbare 

oplevelser og etnografiske undersøgelser. Elever observerer og undersøger et fænomen, som det 

optræder i kontekst og taler og skriver i første omgang om fænomenet, som det umiddelbart 

fremstår for dem. Brugen af tekster sættes således i relation til netop en konkret begivenhed et 

konkret sted, orienteret mod et specifikt fagligt emne. Via en ”sneglehusbevægelse” bevæger 

eleverne sig siden fra den umiddelbare og mundtlige bearbejdning (med læreren som guide 

herunder blandt andet joint construction) til en mere reflekteret skriftlig bearbejdning af (dog stadig 

ledsaget og hjulpet på vej af mundtlig interaktion) og kommunikation om fænomenet i et gradvis 

mere nuanceret fagligt sprog om fænomenet (Derewianka, 1990, p. 201) 

Denne anden generation af SFL-orienteret skrivepædagogik imødekommer på den måde noget af 

den kritik, som med tiden er blevet rettet mod TLC. Og med sin forankring i elevens oplevelser og 

umiddelbare mundtlige interaktion samt positioneringen af eleverne som udforskere og 

bidragsydere vil denne tilgang rykke nærmere midten.  

Lektor Ruth Mulvad, som har beskæftiget sig indgående med SFL, argumenterer dog for, at det 

kritiske blik mod SFL-baseret pædagogik i stedet burde rette sig mod nogle af de former for 

rekontekstualiseringer af SFL-inspirerede pædagogikker. Samtidig peger hun i den sammenhæng 

på, at der mangler forskning i netop disse rekontekstualiseringer. En af de tendenser, hun dog mener 

at kunne pege på, er genrebegrebets nedsivning i danskfaget, som det blandt andet kommer til 

udtryk i de forrige Fælles Mål 2009: 
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”TLM-modellens genrebegreb er set glide ind i en dansk forståelse af begrebet genre i 

skolen, især som det kommer til udtryk i danskfaget (Fælles Mål 2009). TLMs 

genre/text kan således findes omfortolket til en danskfaglig forståelse af at arbejde 

med instantierede genrer, text, hvor formålet synes at blive kundskab om de enkelte 

genrer […] TLMs genrebegreb er imidlertid et andet […], idet ’genre’ forstås som en 

socialsemiotisk handling eller praksis. I denne forståelse er formålet ikke 

genrekundskab, men at beherske betydningsdannelse i kontekster, både i et skole- og 

et livsperspektiv.” (Mulvad, 2012, p. 267) 

En mulig forklaring til årsagen herpå knytter Mulvad til de traditionelle praksisser for arbejdet med 

sprog og grammatik i skolen samt ikke mindst den øgede opmærksomhed på test og prøver, hvor 

netop en mere formel grammatisk tilgang er fremherskende. 

Et andet eksempel på en nedsivning af genrebegrebet med et formalistisk resultat har norsk 

læremiddelforskning ligeledes peget på. Jonas Bakken og Andersson-Bakken har set på læremidler i 

Norge i gymnasiet og konstateret, at der også her i forhold til elevernes arbejde med sagprosa er en 

tendens til meget lukkede opgaver. I lærebogstekster og opgaver inviteres elever typisk til at følge 

konkrete retningslinjer for tekstproduktion og analyse og hermed på mimisk vis at reproducere 

teksttyper. Her er der således ikke fokus på opdagelsen og udviklingen af elevens såkaldte egen 

stemme men mere på reproduktion og tilegnelsen af instrumentelle færdigheder, hvilket kan have 

konsekvenser for elevernes kritiske deltagelse i samfundslivet: 

”Elevene kan dermed få inntrykk av at sagprosa er tekster som de ikke trenger å 

analysere eller tolke for å finne meningen i, men att meningen finnes entydig og 

eksplicit uttrykt, klar til å memoreres og reproduceres. Dersom elevene socialiseres 

inn en slik forståelse av sakprosa i den videregående skolens norskfag, vil det være i 

strid med læreplanens overordnede mål om at eleven skal ”utvikle evnen til kritisk 

tenkning” i møte med tekster (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2), og skolen som 

institusjon vil da ikke forberede elevene godt nok på at delta i tekstkulturer utenfor 

skolen der det er svært vigtig å ha et kritisk perspektiv på sakprosatekster, slik som i 

høyere utdanning, politikken og medierne.” (Bakken & Andersson-Bakken, 2016, p. 

29) 
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Bakken og Andersson-Bakkens undersøgelse relaterer sig ganske vist til ungdomsuddannelserne. 

Men som de selv påpeger, kunne resultatet af undersøgelsen netop pege ud i forskelligartede 

opgavekulturer (som også gælder grundskolen), hvad arbejdet med henholdsvis skønlitteratur og 

sagprosa angår (Bakken & Andersson-Bakken, 2016). En analyse foretaget af et populært og ofte 

anvendt læremiddel i danskundervisningen herhjemme, dansk.gyldendal.dk for udskolingen 

foretaget af lektor i retorik, Christina Matthiesen peger da også på en lignende tendens(Matthiesen, 

2017a). I læremidlet udgør sagprosatekster blot 8 procent af det samlede antal eksempeltekster. Hun 

identificerer i læremidlet en kraftig orientering mod genren som struktur, hvilket således kan siges 

at udgøre et eksempel på netop det nedsivede genrebegreb, og efterspørger i den forbindelse at 

elevaktiviteter i højere grad tilrettelægges med fokus på teksten som situeret handling. Desuden 

efterspørger hun et betydeligt større register af både forfattere og eksempeltekster, herunder blandt 

andet hverrdagslivstekter.  

 

4.2.3 FOKUS PÅ FUNKTION OG FORMÅL 

I Norden og i særdeleshed i norsk skriveforskning har man seneste par årtier været optaget af 

skrivningens funktion og formål. Herhjemme kan eksempelvis nævnes Vibeke Hetmar, som i 

forbindelse med et udviklingsprojekt intervenerede i undervisningen med det fokus at lade elever 

arbejde med at definere egne skriveprojekter (Hetmar, 2000). I 2014 refererede hun til et 

skriveprojekt således: 

”Et skriveprojekt indebærer ikke alene det, at man vil noget med sin tekst, men også 

at det, man vil, har mening for andre end skriveren selv – altså, at teksten har social 

relevans. Et skriveprojekt er sjældent udelukkende en privatsag, men er koblet til et 

socialt genkendeligt formål og henvender sig – direkte eller indirekte – til en socialt 

meningsfuld kommunikationssituation.” (Hetmar, 2014, p. 71) 

Som en del af sin forskning i netop elevstyrede skriveprojekter har Hetmar udviklet et koncept for 

samtaler med elever om deres tekster. En af hendes hovedponiter i den sammenhæng var, at 

samtalen netop skulle dreje sig om elevernes skriveformål. Hvad ønsker de at gøre med teksten, 

hvad er deres projekter? 
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En anden central person, Sigmund Ongstad, udviklede i stort set samme periode en triademodel 

(Ongstad, 1996, 2004), der demonstrerer, hvordan enhver, der ytrer sig, vil positionere sig i forhold 

til et indhold (referentialitet), en form (ekspressivitet) og en brug (Ongstad, 2004, p. 100; Smidt, 

2010, p. 24). Ongstads triademodel og norsk skriveforskning generelt og således også i høj 

udstrækning det funktionelle og formålsorienterede blik på skrivning er rodfæstet i især (for 

Ongstads vedkommende ligeledes Bühler) den russiske Mikhail Bakhtin. I nedenstående vil jeg 

derfor præsentere hovedpointer fra Bakhtins tekstteori med særlig fokus på dialogisme og hans 

perspektiv på stemme. 

 

4.3 DIALOGISME OG STEMMEBEGREBET  

Bakhtin kan siges at være optaget af relationer i bred forstand, og hvordan betydning finder sted i 

kraft af relationer mellem aktører og fænomener i tid og rum. Dialogen står her, ligesom det gør hos 

Taylor og i genrepædagogikken, som et helt centralt begreb; som et princip for handlen. En 

handling kan således kun forstås i relation til de kontekstuelle faktorer, som den så at sige går i en 

art imaginær dialog med.  

Særligt har han dog interesseret sig for meningsskabelse i ytringer gennem brug af ord. Og ord og 

ytringer har netop ikke nogen betydning i sig selv og kan således ikke studeres meningsfuldt ved at 

studere dem isoleret fra de dialoger og de kontekster og det såkaldte talesamvær (Bakhtin, 1995), de 

indgår i. SFL-pædagogikken er inspireret af Bakhtin men i modsætning til de mere formalistiske 

repræsentationer af tekster og genre, som kommer til udtryk i flere rekontekstualiseringer af SFL, 

peger Bakhtin på , at lingvistiske analyser af ytringer, med fokus på sprogets realiseringer af 

sprogsystemet, vil  afkoble ytringen fra sin dialogiske natur og aldrig kunne føre til en forståelse af 

den betydningsskabelse, som finder sted i ytringen. 

”Kun en ytring har et umiddelbart forhold til virkeligheden og til det levende talende 

menneske (subjektet). I sproget er der kun potentielle muligheder (skemaer) for disse 

forhold (stedord, tids-og modalformer, leksikalske midler osv.). Men ytringen 

bestemmes ikke kun ved sit forhold til genstanden og til det talende forfattersubjekt 

(og ved sit forhold til sproget som system af potentielle muligheder, det givne), men 

hvilket er vigtigst af alt for os, den bestemmes ved sit direkte forhold til andre ytringer 
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inden for grænserne af en given kommunikations-sfære. Uden for dette forhold 

eksisterer ytringen ikke reelt (kun som tekst).”  (Bakhtin, 1995, p. 62) 

Stemmebegrebet er et centralt begreb hos Bakhtin og er blevet brugt inden for mange forskellige 

videnskaber, hvor det ifølge Bakhtin-forsker Nina Møller Andersen ofte er blevet knyttet til 

begrebet heteroglossia på en ofte uklar og ikke veldefineret måde. Selv beskriver hun 

heterogloossia som bestående af tre sammenvævede niveauer, henholdsvis forskelligsprogethed 

(different languageness), forskellige tale (different  speachness) og forskelligstemmighed (different 

voicedness)(Andersen, 2017, p. 138). Forskelligsprogethed udgør det mest basale og lingvistiske 

niveau, hvor ord og sætninger konstrueres. Sprog udgør på dette niveau udelukkende et potentiale 

for betydningsskabelse. Forskellig tale er der, hvor sproghandlinger anvendes bevidst og gør noget 

socialt i en specifik kontekst. Her bliver sproget til handling i form af tale. Forskellig tale tolker hun 

ligeledes ligger tæt op ad Bakhtins genreforståelse og Austins talehandlingsbegreb (Austin, 1975). 

Og endelig omfatter forskellig stemmebrug de manifestationer af ideologiske (ikke nødvendigvis 

politiske men bevidstheds-og holdningsmæssige) positioner, som kommer til udtryk i kraft af de 

specifikke talehandlinger, der således også omfatter forskelligsprogethed, dvs. konkrete 

sætningskonstruktioner.  

”So when Bachtin talks about raznogolositsa (’different voicedness’), the third level 

of heteroglossia, as explained above, it means that different consciousnesses, different 

points of view, different ideologies express themselves here, and these different points 

of view represent different identities.” (Andersen, 2017, p. 141) 

Sproget i kraft af de bevidste sproghandlinger skaber på dette niveau en værdimæssig betydning. 

Autor positionerer både sig selv, sin adressat og konstruerer sin genstand (som Ongstad netop 

betoner det i sin triademodel) og tillægger således sig selv, sit emne og sin læser en bestemt 

betydning og værdi. Når autor således forholder sig til ytringerne inden for grænserne af en given 

kommunikationssfære, forholder han sig samtidig til en forskellig brug af stemmer, dvs. 

forskelligartede bevidstheder og værdier, som kan siges at manifestere sig i disse ytringer i 

specifikke kontekster. Og autor vil således trække på og inddrage disse mulige stemmer i sin egen 

ytring i større eller mindre eksplicit grad i form af omformninger af eller decideret revoicing 

(Maybin, 2008), som jeg oversætter til genstemming af disse stemmer.  
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Kommunikations-sfæren omfatter den specifikke kommunikationskontekst, hvor der gælder særlige 

mål, hvor omdrejningspunktet kan identificeres som et eller flere relaterede emner, hvor der 

eksisterer særlige ikke lingvistiske relationer mellem konkrete og imaginære aktører og fænomener. 

I kommunikationssfæren indgår ligeledes fortidige og mulige fremtidige relationer samt ytringer. 

En ytring, som finder sted i kommunikationssfæren, er således i imaginær dialog med tidligere 

ytringer. 

Autor tilskrives således en mere afgørende betydning som fortolker og den, der træffer valg, end 

tilfældet ifølge flere kritikere synes at være i rekontekstualiseringer af SFL-pædagogikken. Autors 

imaginære dialog med fortidige ytringer kan ligeledes ses i forlængelse af hans forståelse af genre. 

Bakhtin repræsenterer det synspunkt, at vi som personer altid vil ytre os inden for bestemte 

talegenrer, der skaber rammerne for, hvad vi kan udtrykke og hvordan. Han kan derfor siges at 

repræsentere et ganske bredt tekst- og genrebegreb, idet genrer ikke begrænses til at være skrevne 

tekster. Schatzkis praksisbegreb kan således siges at være på linje med Bakhtins genrebegreb. Vi er 

ikke nødvendigvis bevidste om disse generiske måder at kommunikere på. Som autor kan vi skabe 

nuancer inden for de enkelte genrer, men vi vil altid udtrykke os inden for specifikke genrer. 

Genrerne positionerer således, som Ongstad vil udtrykke det, skriveren, som skriver inden for dem. 

De kan ganske vist ændre sig over tid, hvorved skrivers position i teksten også vil ændres, men i en 

specifik kommunikationssituation vil vores ytringer altid være betinget af tre faktorer (Bakhtin, 

2009): 

1. Referentiel-semantisk fylde 

2. Den talendes sprogvilje/intention 

3. Typiske genretræk 

Disse faktorer er flettet ind i hinanden. Referentiel-semantisk fylde knytter sig til selve ytringens 

referencegenstand og vil ofte forstås som ytringens emne eller tema. Ytringens referentiel-

semantiske fylde afgrænses af autors intention med ytringen samt den genre, som ytringen finder 

sted inden for. 

”Referencegenstanden er objektivt set uudtømmelig, men idet den bliver til ytringens 

tema får den præg af relativ fuldbyrdethed inden for rammerne af en bestemt hensigt, 
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under bestemte forudsætninger i lyset af en bestemt problemstilling.” (Bakhtin, 2009, 

p. 191) 

Referencegenstanden, eller ytringens emne, får således en specifik karakter i kraft af den særlige 

måde, der bliver talt eller skrevet om det. Men i sig selv er emnet/temaet uudtømmeligt – det vil 

kunne beskrives på utallige måder. Det er intentionen, herunder fortolkningen af problemstillingen 

(som jeg vil komme nærmere ind på senere) og selve genren, der er styrende for hvordan.  

Ytringen går ligeledes i dialog med mulige fremtidige ytringer. Fremtidige ytringer skal i den 

forbindelse ikke forstås som blot manifeste, sproglige svar på en konkret ytring, men derimod også 

de mulige såkaldte responsforståelser af en ytring. En adressats (en læser eller anden modtager) 

mulige forståelse af en ytring er for Bakhtin nemlig en ytring i sig selv. Han taler således om to 

slags adressater, med hvem autor er i dialog (Bakhtin, 1995, pp. 65-66).   

o 1. adressat: den anden, den konkrete eller forestillede læser 

o 2. adressat: responsforståelse – de mulige reaktioner i forståelser hos læserne 

umiddelbart og i fremtiden 

Adressaterne, dvs. personerne/læserne foran teksten, spiller en helt central rolle hos Bakhtin, idet 

han pointerer, at det netop er autors (skriveren eller taleren), forestillinger om den eller de måder, 

hvorpå hans/hendes ytring vil blive modtaget og forstået, som autor i særdeleshed er i dialog med. 

Og disse modtagelser begrænses ikke udelukkende til den umiddelbare modtagelse hos en konkret 

adressat, men kan ligeledes omfatte responsforståelse hos adressater i en fjern fremtid.  

”Den talende stræber efter at orientere sit slovo (ord), som har en af ham defineret 

horisont, ind i en fremmed horisont, nemlig den forståendes, modtagerens horisont, og 

indgår således i et dialogisk forhold med momenter af denne horisont. Det vil med 

andre ord sige, at den talende trænger ind i tilhørerens horisont, bygger sit udsagn på 

fremmed territorium, på tilhørerens apperceptiviske baggrund.” (Andersen, 1998, p. 

102) 

På den måde er autors ytring gennemsyret af den forestillede eller konkrete anden og mulige 

responsforståelser, hvorfor han betegner ordet/ytringen som omfattende fremmede ord, nemlig 

fortidens ord og den fremtidige adressats ord. Derfor afviser Bakhtin at betragte sproghandlinger 

som rent individuelle handlinger. Konteksten, dvs. kommunikationssfæren og herunder den 
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retoriske situation er afgørende for, hvordan autor vil være i dialog med andre ytringer, som således 

blander sig og er med til at skabe den konkrete ytring. 

Det er med andre ord denne imaginære dialog mellem referencegenstanden, andre ytringer og ikke 

mindst formålet som er betingende for, hvordan skriveren og således også eleven kan udtrykke sig 

og positionere sig i forhold til emnet og sin læser. Denne dialogisme beskrives ofte i norsk 

skriveforskning som økosystemer med ytringer i dialog. Og i en didaktisk sammenhæng 

argumenterer Ongstad med sin triademodel således for en opmærksomhed på det system, som 

eleverne skriver inden for, og hvordan de benytter sig af og kan inviteres til at benytte sig af de 

muligheder, som konteksten rummer. Triademodellen er netop tænkt som et værktøj, der kan 

understøtte denne opmærksomhed. Hvilke muligheder for positionering indeholder en konkret 

skriveordre, og hvilke aktualiserede positioneringer i forhold til referencegenstand, form og brug 

finder sted, når elever skriver?  

Lektor i læse-og skriveundervisning, Anna Hålund, demonstrerer i sin ph.d.-afhandling eksempelvis 

med brug af netop triademodellen og Davies og Harrés positioneringsbegreber, hvordan skriveordre 

og især modeltekster kan være med til at ”tvinge” eleven til at positionere sig som skriver på en 

bestemt måde. Men samtidig kan elevens valg af specifikke modeltekster som inspirationskilder 

være med til, at eleven bevidst selv vælger at positionere sig på bestemte måder. 

Naturfagsrapporten, demonstrerer hun, begrænser eksempelvis i høj grad elevernes 

positioneringsmuligheder sammenlignet med fagbogen, der synes at være en mere åben genre med 

en større variation af modeltekster. Fagbogen synes derfor at efterlade betydelig mere plads til, at 

elever kan konstruere det valgte emne og udtrykke sig formmæssigt på forskellige måder samt have 

forskellige formål/intentioner med deres tekster (eksempelvis at informere eller 

underholde)(Håland, 2013, 2014). 

Den norske skriveforsker Jon Smidt, der i sin forskning netop også har vendt opmærksomheden 

mod skrivesituationen som et økosystem, har i et 3 årigt skriverudviklingsprojekt vist”..how 

discourse roles and positionings can be used to analyze the complex dialogues between students, 

teachers, and school cultures” (Smidt, 2002, p. 424). De positioneringsmuligheder som elever gør 

brug af og tilbydes som skrivere har netop afgørende betydning for deres skriverudvikling. Smidt 

viser her, hvordan lærer og elever i deres interaktion med hinanden og med normer for 

skoleskrivning, positionerer sig forskelligt i hhv feedback-processer og som skrivere. Eksempelvis 
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viser han, hvordan to elever, Siri og Olav, positionerer sig og indtager identiteter som hhv 

selvstændig skriver og elevskriver, og hvordan læreren Gunner, i mødet med elevernes 

positioneringer, positionerer sig selv på to forskellige måder, der er med til at bekræfte de to elevers 

forskellige positioner.  I den forbindelse peger smidt på betydningen ved. 

“Clearly, an important goal for the development of writing in our time must be to help 

students become conscious of theirownpossibilities for self-positioning in relation to 

dominant norms, ideologies, and ways of speaking so that they may contribute 

actively to the building, changing, and rebuilding of their individual lives and of the 

cultures they are a part of. Students should be encouraged to position themselves 

consciously in relation to topic, form, and audience. Teachers should be trained to see 

the self-positionings of students and to be conscious of the part they themselves play 

in their selfpositionings with and positionings of students.” (Smidt, 2002, p. 438) 

Der har således i Norge været et eksplicit fokus på positionering og positioneringers betydning for 

enkelte skrivere og for udviklingen af skrivekulturer. Dette fokus har mundet ud i en række 

konkrete grafiske modeller, som kan synliggøre skriveprocesser og de kontekster, de foregår inden 

for. Ongstads triademodel er som sagt en af dem, men andre projekter og tiltag i Norden har 

ligeledes bidraget hertil ved blandt andet at videreudvikle på Triademodellen(Smidt, 2010, p. 24). 

Dette vil jeg udfolde nedenfor. 

 

4.3.1 SKRIVEHJULET 

I Norge nedsatte man i 2003 en gruppe (ifølge Jon Smidt finder dette initiativ sted på baggrund af et 

samtidigt større forskningsprojekt, nemlig projektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk 

skriftlig (KAL) (Smidt, 2018, p. 67), der havde fokus på, der skulle udvikle nationale skriveprøver 

til grundskolen. Udviklingsarbejdet skulle basere sig på en forståelse af skrivning som tværgående 

og grundlæggende færdighed. Gruppen bestod af Lars Sigfred Evensen, Kjell Lars Berge, Wenche 

Vagle og Rolf Fasting, som særligt lod sig inspirere af det funktionelle perspektiv på skrivning som 

handling. Samarbejdet resulterede i en dynamisk model for skrivning, kaldet Skrivehjulet 

(skriveforsking, 2013), der repræsenterer skrivning som et samspil mellem formål og handling. 

Modellen, som er gengivet nedenfor, er siden blevet videreudviklet og anvendt som tankeredskab i 
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forbindelse med planlægning af skriveopgaver generelt og på tværs af fag. 

 

 

Figur 2. Skrivehjulet 

 

Modellens grønne område angiver mulige formål med at skrive, og den yderste ring angiver, hvad 

der kan kendetegne selve skrivehandlingen, mens den inderste cirkel refererer til de mulige aspekter 

ved selve skriften som værktøj, man kan have fokus på i en konkret opgave. Hjulets forskellige 

skiver kan roteres, hvorved man i sin tilrettelæggelse af en konkret skriveopgave kan sammensætte 

forskellige kombinationer af skrivehandlinger og skriveformål og derved fokusere på forskellige 
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sider ved elevskrivningen. Skriveundervisningen dirigeres således ikke i retning mod specifikke 

genrer, men har mere fokus på elevens målrettede handling i verden, når hun skriver. 

Skrivehjulet betragter jeg som et meget konstruktivt perspektiv på skrivning i skolen, der netop kan 

få fokus væk fra instrumentel reproduktion af genrer og hen på skrivning som social handling, dvs. 

hvad det egentlig er man gør, når man skriver. Dog kan rækken af både skrivehandlinger og 

skriveformål ikke sjældent siges at overlappe eller være flettet ind i hinanden, når de realiseres i en 

specifik situationskontekst (hvilket dog også indikeres af de ikke absolutte men stiplede skillelinjer 

mellem de respektive formål og handlinger). Beskrivende teksthandlinger med det formål at 

konstruere tekstverdener kan for eksempel gøre noget mere end blot at beskrive, i det øjeblik 

formålet også er at påvirke nogen til at mene eller tænke på en bestemt måde. I det tilfælde vil 

skrivehandlingen samtidig være at overbevise. Og kundskabsudvikling synes da netop i en didaktisk 

kontekst - og vil i mange tilfælde nok også opfattes sådan af eleverne - at udgøre formålet. Men 

som Solheim og Martre udtrykker det så må Skrivehjulet ses ”som en tankemodell og et forsøk på å 

systematisere komplekse sammenhenger.” (Solheim & Matre, 2014, p. 78). 

Som nævnt dirigerer modellen uden om genrer, og de roterende skiver og stiplede linjer afspejler en 

forholdsvis stor frihed i forhold til produktionen af tekster. Som redskab til opgaveformuleringer 

stilles der således ikke krav om, at rammesætningerne af elevernes tekstproduktion skal matche 

eller forholde sig til specifikke skrivepraksisser, genrer, som vi finder uden for skolen, hvilket 

efterlader et større personligt råderum for eleven til at realisere sig selv som skriver på mere 

personlig vis. Eleverne skal med andre ord ikke bestræbe sig på at efterligne specifikke genrer. 

På den anden side er rækken af skriveformål og teksthandlinger blevet identificeret på baggrund af, 

hvad ”man” gør og må således også kunne kaldes kulturspecifikke og udgør på den måde en 

betydningshorisont. Skrivehjulet vil jeg trods den kulturspecifikke orientering alligevel placere til 

venstre for midten – længere over mod det romantiske autenticitetsideal, da der i høj grad vægtes en 

opmærksomhed på, hvad skribenten udfører af handlinger. 

Endelig skal det tilføjes, at skrivehjulet er lærerens planlæggende arbejdsredskab, der ikke 

instruerer til særlige former for tilrettelæggelse eller formuleringer af elevskriveopgaver. 

  



 

 

52 

4.3.2 NORDISKE SKRIVEFORSKNINGSPROJEKTER 

I det norske skriveforskningsprojekt Skrivning som grundleggende færdighed og udfordring 

(SKRIV) var forskerne i høj grad inspireret af først og fremmest Bakhtin men ligledes både 

Sigmund Ongstads Triademodel og Skrivehjulet. SKRIV havde til formål at udvikle teori om 

skriveundervisning, som kunne understøtte lærere inden for forskellige fag i at agere på kompetent 

vis. Med netop det dialogiske, sociokulturelle og økologiske perspektiv på ytringen blev 

indsamlingen af data i det, projektet kalder fase 1 orienteret mod data, der kunne bidrage til at 

belyse det dialogiske og komplekse samspil mellem ikke blot personer (som vist tidligere) men 

også materialer. I den forbindelse skriver Jon Smidt således: 

”Det dreier seg altså her ikke så mye om »dialogiske eller flerstemmige klasserom« 

(Dysthe, 1995) som om de dialogene som hela tida foregår i og mellom alle ytringer 

på skolen, enten det er læreplaner, lærebøker, læreres skriftlige og muntlige 

instrukser, elevtekster, lærerrespons, innspill fra medelever, Internett eller hva det 

måtte være. Med et slikt syn på skrivning ser vi at skriveaktiviteter og skrivekulturer 

skapes av ytringer i dialog og bevegelse.”(Smidt, 2010, p. 19) 

SKRIV omfatter således et omfangsrigt datamateriale bestående af blandt andet observationer af 

ytringer i relation til skriveaktiviteter på mikroplan, interviews samt årsplaner, tekster og 

opgaveark. En triangulering af de indsamlede datatyper gjorde det muligt for projektet at nå frem til 

beskrivelser af både skrivekulturer på tre skoler samt under fase 2 udviklingen af didaktiske 

redskaber. Et af de spørgsmål, der mere systematisk blev stillet til datamaterialet omhandlede selve 

skriveformålet. Og det er da også netop skriveformålet og anvendelsen, som projektet har peget på 

er vigtigt at give en særlig didaktisk opmærksomhed, så eleverne kan udvikle et metasprog om og 

større bevidsthed om karakteristiske skrivehandlinger og formål. De peger i den forbindelse på, at 

tekster i højere grad sættes i bevægelse- at de får et liv i klassen og bliver diskuteret i forhold til 

hinanden mhp netop indhold (hvad handler de om), form (hvilket sprog anvendes) og ikke mindst 

om, og hvordan teksten lever op til sit formål. I samme forbindelse peger de på, at elever må 

modtage hjælp til planlægning og få respons undervejs i skriveprocessen. Med Smidts ord gælder 

det om at: 

”For å bli motiveret til å skrive – og skrive godt – er det viktig å ha noe å skrive om 

som er gyldig i den aktuelle sammenhengen, å ha gyldig og brukbart språk og 
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tekstmønster for denne situasjonen, og å forstå og identifisere seg med skrivesituasjon 

og skriveformål.”(Smidt, 2010, p. 31) 

Som en variant af Ongstads triademodel har Smidt udviklet den såkaldte FFF – trekant, der i lighed 

med skrivehjulet er tænkt som lærerens redskab til, hvordan hun kan stille diskutere tekster med 

sine elever gennem særlige måder at spørge ind til teksten ((Smidt, 2013, p. 36). 

 

 

Figur 3. FFF-trekanten 

 

Den svenske forsker Caroline Liberg peger ligeledes på, at elever sættes i bevægelse med tekster. 

Hendes studier viser, hvordan elever især har vanskeligheder ved netop og bevæge sig frem og 

tilbage mellem de lokale og det globale planer i teksten (Liberg, 2012). Fokus og mål synes i 

relation til denne pointe at orientere sig mod det globale plan, og form synes her at være orienteret 

mod det lokale. FFF-trekanten kan fungere som en rettesnor for læreren i forhold til at understøtte 

elevernes bevægelser mellem de to kommunikative plan.  

Den hollandske skriveforsker Gert Rijlaarsdam har i sin forskning ligeledes interesseret sig for 

skriverens evne til at gå i dialog med teksten og koordinere to repræsentationer af den foreliggende 

tekst, nemlig intentionen og den aktuelle foreløbige tekst:  
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“Writers must coordinate two representations of the text; the communicative intend 

(what do I want to say?) and the actual text produced so far (what have I written?). 

These representations interact, that is, the intended text guides the composition of the 

actual text and its composing process may take the writer on unexpected tracks of 

thoughts, reasons, and arguments, and renewed intentions.” (Rijlaarsdam et al, 2009, 

p. 438) 

I tillæg hertil peger Rijlaarsdam et al. ligeledes på at konstruktionen af en såkaldt 3. repræsentation 

af teksten, nemlig den som læseren måtte have og som kunne forestilles at være en anden end 

skriverens egen. Men denne forestilling kan være vanskelig at udvikle, når elever ifølge Rijlaarsdam 

kun sjældent får lejlighed til at være vidner til andres læsninger og anvendelser af deres tekster. I 

Rijlaarsdams egen forskning har han eksperimenteret med netop at lade elever være vidner til læseres 

brug og evaluering af deres tekster, som eksempelvis Yummi-yummi casen.(Rijlaarsdam et al, pp. 

443-445) I denne case eksperimenterer elever på baggrund af deres mere implicitte eller tavse viden 

om kvalitet i skrevne tekster, med argumenterende tekster fra forskellige perspektiver. Eleverne 

skifter mellem at indtage forskellige positioner og roller (som hhv. skribenter af argumenterende 

tekster initieret af fiktiv konkurrence, der gælder om at overbevise et dommerpanel, som læsere i 

rollen som medlemmer af det voterende dommerpanel og som observatører af dommerpanelets 

drøftelser baseret på deres læsninger af de argumenterende tekster). Et effektstudie relateret til dette 

eksperiment viser, at elever der observerer dommernes drøftelser af læsninger i høj grad profiterer af 

dette og bliver i stand til at skabe betydelige forbedringer i deres egen tekst efterfølgende. 

I et andet stort norsk skriveforskningsprojekt har man haft fokus på udvikling af 

forventningsnormer – hvordan må lærere vurdere og bedømme elevtekster? Afsættet har dog stadig 

været det funktionelle syn på skrivning og forventningsnormerne blev således en afspejling af 

denne forståelse af skrivning. I regi heraf udvikledes i NORM-projektet en række interventioner, 

hvor forventningsnormer til funktionel skrivning blev afprøvet. Eksempelvis blev der i NORM 

udviklet fem teser om funktionel respons afprøvet i forskellige sammenhænge i en række klasser. 

 Et større dansk aktionsforskningsprojekt, som netop har ladet sig inspirere af både SKRIV og 

NORM men ligeledes af det danske forskningsprojekt Faglighed og skriftlighed, som jeg senere vil 

komme ind på, er Skrivedidaktik på mellemtrinet, initieret af Nationalt videncenter for 

Læsning(Brok, 2014; Brok, Bjerregaard, & Korsgaard, 2015). I dette projekt har man ligeledes 
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været interesseret i at beskrive tendenser i skriveundervisningen med fokus på skoler i Ishøj 

kommune. Man undersøgte her, hvilke problematikker der lå i den form for skriveundervisning, 

som kom til udtryk. På baggrund heraf udviklede forskere (i lighed med SKRIV) sammen med de 

deltagende lærere interventioner, der adresserede de forskellige problematikker, herunder blandt 

andet initiativer med fokus på summativ feedback og modellering af tekst. Men af de 

problematikker, der især gik igen var ligeledes utydelighed vedrørende skriveordren. Den mundtlige 

præsentation af skriveordren resulterede ofte i, at der opstod uklarhed. Flere elever kom i tvivl om 

dels skriveformål og dels hensigt med skriveordren. I den forbindelse udviklede forskere og lærere 

tiltag, der fokuserede på en højere grad af tydelighed og skriftlig eksplicitering af retningsgivende 

skriveordre og selve formålet med skriveopgaverne. Dette resulterede i, at flere elever begyndte at 

deltage mere aktivt i undervisningen.  

I synliggørelsen af selve skrivesituationen ligger, vurderer jeg, et potentiale for kvalificering af 

elevers bevidsthed om de skrivehandlinger, de foretager. Og bevidstheden om skrivehandlingen 

kan, vurderer jeg endvidere, føre til, at elever kan opleve en større grad af egentlighed, situeret 

autenticitet. 

 

4.3.3 I DIALOG MED ANDRE 

Skrivedidaktik på mellemtrinet peger endvidere på det demokratiserende potentiale i såkaldt 

samarbejdende skrivning. Under forskernes feltarbejde ser de eksempler på, hvordan elever, der får 

tid og plads til at undersøge og skrive sammen, går i dialog med hinanden får forhandlet om tekstens 

form og indhold og afstemt synspunkter. 

Et tidligere studie viser dog, at det demokratiserende potentiale i samarbejdende skrivning dog kan 

være lidt af en udfordring. Via flere eksempler viser forsker i sproglig socialisation, Bettina 

Perregard, på baggrund af et års feltarbejde i en 2. klasse demonstrerer, hvordan flere elevers læse- 

og staveudvikling udfordres af især eksisterende sociale hierakier i klassen. (Perregaard, 2003). Det 

sociale hierarki synes på forskellig vis at betyde, at nogle elver har andre mål med at deltage i en 

faglig aktivitet frem for det rent faglige. Det kan være social anerkendelse eller et forsøg på at skjule 

egne manglende færdigheder, der stedet synes at drive deltagelsen. Perregaard peger i den forbindelse 

på, hvordan gruppeprocesser, hvor organiseringen af samarbejdet er overladt til eleverne, synes at 
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være med til at fastholde elever i allerede etablerede sociale positioner, hvorfra nogle elever 

udelukkes fra at gøre sig nuancerede og udviklende skriftsproglige erfaringer. Hun viser dog også, 

hvordan netop det åbne samarbejdsrum indeholder et betydeligt skriftsprogligt udfoldelsesspotentiale 

for de fagligt og socialt stærke elever. I dette rum formår disse elever at positionere sig selv og 

hinanden på motiverende og udfordrende måder. Eleverne får relateret den skriftsproglige aktivitet 

til egen livsverden, hvorved den bliver både vedkommende og fagligt udviklende. Perregaard peger 

med sine eksempler på de meget forskellige elevdeltagelsesformer således på, at gruppearbejdet kan 

være med til at skabe faglige skel mellem elever. Det samarbejdsrum, hvor der er højt til loftet 

indeholder således selvrealiseringspotentialer for nogle elever. For andre elever åbner det en 

mulighed for at undvige eller ukritisk og ureflekteret medløberi. Jeg vil vende tilbage til 

samarbejdende skrivning senere i forbindelse med retorikeren, Linda Flowers perspektiv på 

collaborativ skrivning og udviklingen af agency. 

 

4.3.4 SKRIVNING OG IDENTITET 

I projektet Faglighed og skriftlighed, som kan siges at have mange ligheder med SKRIV og NORM 

har forskere foretaget et større etnografisk studie ved hjælp af observation, interviews og i nogen 

grad spørgeskemaer, af skrivekulturer i 9- klasser på tre forskellige skoler i alle fag (Krogh, Sonne 

Jakobsen, & Spanget Christensen, 2016; Krogh, Spanget Christensen, Sonne Jakobsen, & Spanget 

Christensen, 2015; Spanget Christensen, Elf, & Krogh, 2014). I den sammenhæng har de udviklet 

en såkaldt triademodel (ligeledes inspireret af Bakhtin og Ongstad), som demonstrerer, hvordan 

skrivehændelser finder sted dynamisk i et spændingsfelt mellem fag (referencegenstand), skole 

(formål) og ungdom. (skrive) I forbindelse med disse tre kategorier knytter sig en række 

forskelligartede praksisser, som ganske i tråd med praksisteorien, vurderer jeg, interagerer med 

hinanden. Senere i projektet videreudvikledes modellen til en såkaldt skriveudviklingsmodel, også 

kaldet tobleronemodellen. Denne model demonstrerer, hvordan de dynamiske skrivehændelser 

indgår i såkaldte skriverbaner, der strækker sig over længere tid (Krogh, 2015, p. 62): 
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Figur 4. Tobleronemodellen 

 

Modellen sætter således fokus på den enkelte elevs erfaringer – ikke som isoleret hændelse men 

som knyttet til de forskellige skrivehændelser i rækken og den enkelte elevs skriverudvikling. Den 

enkelte skrivehændelse udgør således blot en kortere afgrænset forløb, som kan analyseres i relation 

til de øvrige skrivehændelser. 

I Faglighed og skriftlighed er fokus således ikke blot på skrivekulturer men endvidere på 

skriverudvikling. Forskerne har undersøgt en række gymnasieelever (rekrutteret fra 

skrivekulturundersøgelsen) og disses udvikling gennem fire år. De ser her, at der er en snæver 

forbindelse mellem elevernes skriveudvikling og skriverudvikling. Der tegner sig nemlig i deres 

data det mønster, at elevernes identifikationer af det de kalder socialt tilgængelige former for 

selvhed er helt afgørende for elevernes oplevelse af meningsfuldhed og investering i en skriftlig 

opgave. I gymnasiets skrivekulturer ses eksempelvis ifølge forskerne en udpræget tendens til at 

favorisere en forholdsvis stram genreundervisning. Denne type skriveundervisning stiller specifikke 

krav om en særlig sprogbrug og komposition, der for flere elevers vedkommende opleves som ikke 

eller i mindre grad at efterlade plads til dem som skrivere.(Hobel & Piekut, 2016). Anke Piekut 

viser med et eksempel på en elev, hvordan elever kan have vanskeligt ved og opleve modstand over 
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for at skulle tilpasse sig rigide genrekonventioner. Han oplever sig selv som en reflekteret og 

kreativ skribent og Piekut demonstrerer, hvordan denne elev identificerer sig stærkt med, udtrykker 

stor meningstilskrivning til og på udmærket vis gør brug af narrativer i sin skrivning (Piekut, 2016) 

Han møder dog ikke anerkendelse herfor fra dansklærerens side de to første år. Ifølge piekut er det 

elevens trodsighed overfor generiske skrivemåder og en insisteren på brugen af narrativer, der gør 

at han det sidste år i gymnasiet formår at integrere sin personlige og fortællende skrivestil i 

genreskrivningen. I forhold til mulighederne for selvhed spiller selve skriveordren ifølge 

resultaterne af analyserne af skrivekulturer i regi af Faglighed og skriftlighed således også en 

central rolle. Hvilke muligheder åbner og lukker en specifik skriveordre for set fra elevers 

perspektiver? Piekut peger på baggrund af den stærke identifikation med inddragelsen af ’små 

fortællinger’ (som også kommer til udtryk os andre elever) på et uudnyttet potentiale i netop at 

inddrage og arbejde med kvalificeringen af brugen af narrativer i selve undervisningen. 

”Elevskrivere bryder med konventionerne i den paradigmatiske tænkemåde der især 

præger eksamensgenrerne, og benytter sig af narrativer for at tegne et ’landskab’ der 

bringer skriver, tekster og emne sammen. Narrativer kan konstruere en realitet 

elevskrivere kan placere sig selv i for derigennem at forholde sig til emnet for 

opgaven [...]” (Piekut, 2015, p. 224) 

 

4.3.5 TEGN PÅ SPROG 

Tegn på sprog har fokus på to-sprogede elevers møde med skriftsproget i skolen men har flere 

ligheder med projekt Faglighed og Skriftlighed.  Ikke blot er projektet et længdestudie af elever i 

fem klasseværelser over en periode på ti år. Det er ligeledes et studie af de rammer fysiske såvel 

som sociale, inden for hvilke elever skaber betydning med sprog. Ligesom FoS vender Tegn på 

sprog således også opmærksomheden mod  

”[...] børnenes betydningsdannelse i relation til disse praksisser frem for 

diagnosticering af mentale evner og kompetencer og på kategorisering af børnene, 

idet det er disse sprog- og literacypraksisser, der er rammesættende for børnenes 

læringsprocesser. Det er derfor også ændringer af disse praksisser, der kan skabe 

grundlag for ændringer i børnenes læringsprocesser.” (Laursen, 2013, pp. 14-15) 
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I Tegn på sprog har man ligeledes i lighed med FoS udvalgt en række fokuselever og forskerne har 

set på disse elevers interaktioner – herunder konstruktioner og forhandlinger af, hvordan de ser sig 

selv og ønsker at bringe sig selv i spil i konkrete skrivesituationer. Projektet har således også fokus 

på identitet og identifikation (Laursen, 2013). Dog har Tegn på sprog også været interesseret i at 

udvikle og undersøge potentialer for social forandring i den pædagogiske praksis. Projektet omfatter 

således til forskel fra FoS interventionsforskning, hvor forskere har grebet ind i den pædagogiske 

praksis med konkrete aktiviteter med intentionen om at skabe rum for børnenes brug af og 

refleksioner over sprog og skrift (Laursen, 2013, p. 16) 

Særlig trækker Tegn på sprog på forskeren i uddannelse og literacy, Bonny Nortons arbejde, og 

hendes investeringsbegreb (Norton, 2015; Norton & Toohey, 2011). Som elev kan man være 

motiveret for f.eks. at blive en god skriver, men ikke nødvendigvis investere i en praksis, hvis 

praksissen f.eks. er i uoverensstemmelse med elevens værdier eller forestillinger om relevans og 

oplevelser af meningsfuldhed. Investeringsbegrebet har tråde til det mere psykologiske begreb 

motivation, men knytter sig i højere grad til elevers deltagelse og engagement i praksisser i 

klasserummet: 

”Seeing engagement in language learning as investment calls forth different sets of 

questions about a learner’s commitment to learning the target language. In addition 

to asking ‘To what extent is the learner motivated to learn the target language?’the 

teacher or researcher can also ask ‘What is the learner’s investment in the language 

practices of this classroom?” (Norton & Toohey, 2011, p. 421) 

Investering i skriveaktiviteter bliver på den baggrund ligeledes elevens investering i en social 

identitet. Fra dette mere performative identitets-og investeringsperspektiv peger resultater fra Tegn 

på sprog på, at skabelsen af læringsrum, hvor undervisningspraksisser åbner for forskellige måder 

at kunne positionere sig på som elev og skriver, vil øge potentialet for ejrskab og betingelserne for 

læring. 

I både Tegn på sprog og i Faglighed og skriftlighed har forskerne i høj grad fundet inspiration i 

skriveforskeren Roz Ivanics forskning i skriveridentitet og selvhed. Desuden har jeg selv ligeledes 

fundet hendes begreber nyttige, hvilket jeg vil udfolde senere. Jeg vil derfor nedenfor udfolde 

hendes begreber og blot kort nævne her, at jeg betragter skriverudviklingsperspektivet og fokuset 

på de socialt tilgængelige muligheder for selvhed som et ganske relevant analyseperspektiv på 
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elevers deltagelse i skrivehandlinger i en pædagogisk kontekst – ikke mindst i forhold til oplevelsen 

af personlig autenticitet. 

 

4.4 SKRIVERIDENTIFIKATION 

Roz Ivanic har netop interesseret sig for identitet i relation til skrivning og skriverens historie. Hun 

foretrækker begrebet identifikation og identificere, eftersom disse i højere grad har fokus på de 

processer, hvori skriveren oplever og gør sig erfaringer med skrivning og knytter an til og 

identificerer sig med forskellige praksisser og værdier (Piekut, 2015, p. 36). Det, hun særligt har 

interesseret sig for, er personers måder og udfordringer med at skrive tekster som en særlig form for 

tekstpraksis inden for bestemte domæner. Udgangspunktet er, at skrivere i uddannelsesverdenen 

positioneres i socialt forvaltede diskurser eller praksisser, men at skriveren inden for disse i større 

eller mindre grad har frihed til at positionere sig selv i teksten. Især har voksne 

universitetsstuderendes møder med tekstproduktion og de diskursive selvportrætter, som de skriver 

frem (særlig inden for en akademiske diskurs), været genstand for hendes forskning.  

Ivanic forstår skrivning i et sociokulturelt perspektiv, hvor konteksten, hvori skrivningen finder 

sted, spiller en afgørende rolle. Kontekster muliggør og begrænser måder at udfolde sig på. De 

forskellige kulturelle kontekster domineres nemlig af bestemte Diskurser, som indeholder særlige 

værdier og mulige måder at være, føle og tænke på. Og inden for rammerne af disse Diskurser 

findes endvidere en række af diskurser i form af genrer, som er blevet til over tid. Sondringen 

mellem Diskurs og diskurs henter Ivanic fra Gee (J. P. Gee, 2012). Og jeg ser her en pendant til 

netop Schatzkis og Kemmis’ begreber om henholdsvis praksis og talen. Samtidig med at der i 

specifikke kontekster hersker diskursive muligheder for handlen bringer skriveren ligeledes en 

historik med sig, der ligeledes betinger hendes muligheder i skriveprocessen. 

Ivanic taler i den forbindelse om skriverens såkaldte muligheder for selvhed (possibilities for 

selfhood). De er skriverens socialt mulige måder at være på som skriver – både under processen, 

som skriver af teksten, og som skriver i selve teksten betinget af den konkrete diskursive, kulturelle 

og i mit tilfælde institutionelle kontekst. Mine informantelever har således også haft begrænsede 

muligheder for selvhed som skrivere. Ivanic identificerer endvidere yderligere fire aspekter, som 

sammen med mulighederne for selvhed indgår i et komplekst samspil i selve 

skriveridentitetsprocessen:  
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Skriveren som forfatter (authorial self) som svarer til med hvilken autoritet, skriveren manifesterer 

sig selv (skråsikkert/usikkert) i teksten som eksempelvis stillingtager eller bedømmer i kraft af 

brugen af sprog. 

Det autobiografiske selv (autobiografical self) som svarer til forestillingen om, hvem man er (f.eks. 

værdier, overbevisninger), forestiller sig eller gerne vil være (i fremtiden) - herunder også f.eks. 

skrivevaner og praksisser, som skriveren med tiden er blevet fortrolig med. Disse forestillinger 

knytter sig til skriverens levede liv og de rekonstruktioner eller, kan man sige, måder, som skriveren 

repræsenterer og fortolker begivenheder i eget levede liv på for sig selv. Der kan være tale om 

konkrete værdier og erfaringer med tekster og praksisser for tekstproduktion. 

Det diskursive selv (discoursal self) som svarer til den konstruerede repræsentation af skriveren i 

selve teksten. Det diskursive selv vil kunne læses forskelligt afhængig af læser. 

Den oplevede skriver (perceived writer) svarer til den oplevelse af skriveren, som læseren får ved 

læsning af den færdige tekst. Under den identitetsskabende skriveproces spiller dette aspekt en 

rolle, idet skriveren gør sig forestillinger om, hvordan læseren vil opfatte hende som skriver 

(Burgess & Ivanič, 2010). 

Dette forskningsmæssige fokus på elevens muligheder for selvhed repræsenterer netop en 

opmærksomhed på elevens selvrealisering, dvs. hendes muligheder for at være skriver på en 

meningsfuld måde inden for en specifik institutionel, diskursiv/generisk betydningshorisont. 

 

4.4.1 RETORISK SKRIVEPÆDAGOGIK 

Inden for retoriske genrestudier (RGS) har man også interesseret sig for genrepædagogik. RGS 

knyttes typisk til amerikanske studier af skrivning, og generelt har man heller ikke i samme grad som 

inden for australsk genrepædagogik udviklet deciderede koncepter for tilgangen til 

genreundervisning. RGS synes da heller ikke at have fået den samme betydning og indflydelse i den 

pædagogiske praksis i Danmark som f.eks. den australske genrepædagogik, om end der er foretaget 

forskning inden for retorisk skrivepædagogik. Dette vil jeg vednde tilbage til om lidt.   
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En fundamental måde at se på genrer inden for RGS er, at de bør ses i lyset af at være socialt og 

historisk skabte. RGS tænker derfor det kritiske perspektiv på tekster med, og en fællesnævner kan 

derfor siges at være selve fokus på genrernes ideologiske indlejring og ideologiske reproduktion. 

Ligeledes orienterer man sig mod udviklingen af kompetencer til at kunne skrive tekster, som 

responderer på mange forskelligartede situationer:  

”In the RGS approach to teaching genre analysis, students learn how to recognize 

genres as rhetorical responses to and reflections of the situations in which they are 

used; furthermore, students learn how to use genre analysis to participate and intervene 

in situations they encounter.” (Reiff & Bawarshi, 2015, p. 192) 

Flere forskere inden for RGS repræsenterer det synspunkt, at genrer bør tilegnes i deres 

brugskontekster med den lærende som deltager og nogle tager decideret afstand fra eksplicit 

genreundervisning. Men den amerikanske skriveforsker Amy Devitt tager dog i sin tilgang til 

genreundervisning udgangspunkt i en eksplicit tilgang til genre, idet hun mener, det er afgørende for 

udviklingen af en såkaldt kritisk genrebevidsthed, at eleverne støttes i at få øje på den ideologiske 

indlejring, mens de tilegner sig genren: 

“If teachers are to minimize the potential ideological effects of genres they must help 

students perceive the ideology while they are encountering the genre. Once they are 

fully participants in the genre, resistance becomes more difficult and choices become 

less visible.“ (Devitt, 2004, p. 196) 

Hun understreger med andre ord, at det kritiske blik på, hvad tekster, og her genrer, gør, ikke bør 

tænkes som en form for overbygning til en mere funktionel genrebeherskelse. Derimod bør de 

integreres i selve genretilegnelsen ved blandt andet at se på, hvordan de forskellige valg, vi træffer, 

når vi skriver, skaber særlige betydninger i konkrete situationer.  

Devitt opererer med et tredelt genrebegreb, hvor hun ser genre som henholdsvis particle, wave og 

field. Particle refererer til undervisning i konkrete genrers form og indhold, wave til det i 

undervisningen at trække på den viden, elever i forvejen har om andre genrer, og field knytter sig til 

det at lære elever, hvordan de kan forholde sig kritisk til en genre og muligheder for at ændre denne. 

Disse tre aspekter kan man som lærer skifte mellem at gøre til undervisningsgenstand. Endvidere 
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foreslår hun at lade elever bevæge sig frem og tilbage i undervisningen mellem velkendte og ukendte 

genrer, konsumption og produktion af genrer og mellem den retoriske situation og teksten. 

Typisk for mange RGS-didaktikere er, at den retoriske situation på forskellig vis er omdrejningspunkt 

i undervisningen: ”To start (and sometimes end) with a discussion of the rhetorical situation rather 

than with a more specific analysis of lexico-grammatical elements within the text.” (Reiff & 

Bawarshi, 2015, p. 177).  

Nogle forskere inden for RGS taler for en mere etnografisk tilgang til udviklingen af genrebevidsthed 

(Reiff & Bawarshi, 2015, pp. 204-205), der helt kortfattet går ud på først at lade elever observere og 

beskrive de scener eller steder, hvor der finder kommunikation sted, for derefter at identificere typiske 

situationer, hvor personer interagerer med hinanden for til sidst at identificere mønstre i personernes 

kommunikationsformer, dvs. de genrer, som reproduceres. På den måde kommer situationen og de 

kommunikative handlingers forankring i disse situationer i fokus. 

Anne Smedegaard tager i sin forskning afsæt i netop et retorisk og pragmatisk perspektiv på genre. 

Hun peger i sin ph.d-afhandling (Smedegaard, 2016) på problematikker i genreundervisningen i 

gymnasiet. Hun ser i lighed med Piekut en forholdsvis snæver repræsentation af genre komme til 

udtryk dels i ministeriets definitioner af de tre eksamensgenrer litterær artikel, essay og kronik og 

dels i den aktualiserede måde, hvorpå der tilrettelægges skriveaktiviteter og gives feedback af 

læreren. Med reference til retorikken og det pragmatiske genrebegreb efterspørger hun, at der både 

fra ministeriets og fra lærernes side lægges op til et arbejde med tekster, hvor genrer i højere grad 

forstås som typificerede rammer for målrettede sociale handlinger(Smedegaard, 2016, p. 298). I 

den forbindelse argumenterer hun endvidere for at tekstens kontekst og handling i verden bliver 

fremtrædende, herunder forskellige positioner man kan indtage og give andre i selve teksten. Ved at 

fokusere på den handling (i lighed med opmærksomheden og synliggørelsen af selve 

skriveformålet), som generiske tekster udfører, kan der åbnes for en eksplicitering af den ellers 

tilsyneladende tavse viden, om hvorfor man skriver og hvad en skreven tekst gør), som de mindre 

fagligt stærke elever, ifølge Smedegaards analyser, ikke er i besiddelse af eller formår at aktivere.  

I en anden dansk kontekst har især Christina Mathhiesen bidraget med forskningsmæssige 

perspektiver på retorisk skrivepædagogik, hvor netop situationen er i fokus. I sin ph.d.-afhandling 

undersøger hun såkaldt elevstyret- imitatio inspireret af blandt andet Isokokrates og begreberne kairos 

og den praktiske dømmekraft. Praktisk dømmekraft er nært beslægtet med demokratisk dannelse, idet 
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det svarer til enven til at tænke, vurdere og deltage i rådslagning om fælles anliggender i konkrete 

situationer (Matthiesen, 2017b, p. 5). Denne tænkning og vurdering kan endvidere karaktersieres som 

en forståelse for de mulige og relevante og etisk forsvarlige måder at handle på i forbindelse med en 

bestemt sag på et bestemt tidspunkt (Matthiesen, 2017b, p. 11). 

Med den praktiske dømmekraft in mente har Matthisen udviklet en særlig form for 

imitationsskrivning bestående af fem dimensioner, hvor elever på refleksiv vis hhv udvælger og 

undersøger tekster mhp skriverens måde at fremstille et emne, relatere til sin læser og præsentere sig 

selv i teksten. Matthiesen synes således med sit retroriske perspektiv også at vende opmærksomheden 

mod positionering. I modsætning til såkaldt ren produkt-imitation inviteres eleverne på kritisk vis til 

at forholde sig vurderende til disse aspekter ved teksterne og på baggrund heraf imitere (udvalgte dele 

af) den skrevne tekst i form af en ny tekst, der på lignende eller dialogisk vis behandler det samme 

tema. Der er med andre ord tale om, at eleverne skal bevæge sig fra umiddalbar fascination eller 

begejstring for en specifik tekst til kort fortalt at identificere egentlige kvalitetstræk for derefter at 

vurdere, hvilke dele af teksten, eleven selv kan relatere til - se sig selv imitere, for endelig til sidst 

selv at interagere med teksten som imiterende skriver. 

Matthiesens forskning har desuden mundet ud i principper for det didaktiske arbejde med 

eksempeltekster, hvor både eksempeltekstens situation, undervisningens situation og elevens 

situation samtænkes. Isokrates og det kairos begreb, han lader til at operere med spiller her en en helt 

central rolle.  

”Hos Isokrates står kairos helt centralt og determinerer, hvorledes retor tænker og 

handler og søger at præge tilhørernes tænkning og handlen, hvilket hos Isokrates 

implicerer retoriske bidrag, der gavner helheden, fællesskabet, ikke retoren. Hos 

Isokrates indeholder kairos altså en etisk dimension (Andersen, 1997, s. 26).” 

(Matthiesen, 2017b, p. 12) 

Rekontekstualiseret til klasseværelset vedrører kairos og den praktiske dømmekraft således en 

didaktisk opmærksomhed på udviklingen af elevers etiske og fællesskabsorienterede måder at tænke 

og handle på retorisk. Et princip som ifølge Matthiesen derfor må gøre sig gældende i forbindelse 

med udvælgelsen og inddragelsen af eksempeltekter i undervisningen er derfor, at teksten netop 

beskæftiger sig med et fælles anliggende. Matthiesen refererer til, at Isokrates forfattede 

eksempeltekster til undervisningsbrug, og et underliggende princip for ham var teksternes 
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repræsentationer af forskellige koncepter eller perspektiver på det fælles anliggende. I en 

undervisningssituation i dag vil det dog, ifølge Matthiesen, være mere nærliggende at læreren i stedet 

for selv at forfatte fiktive tekster, finder disse på nettet. Som et andet princip lægger hun op til, at den 

enkelte eksempeltekst diskuteres med henblik på at definere den som situeret handling af historisk 

eller samfundsmæssig betydning (Matthiesen, 2017b, p. 30). Og endelig omfatter principperne, at 

eleverne reflekterer over eksempelteksterne ved at knytte an til egne erfaringer for derefter at definere 

egne perspektiver på det fælles anliggende tema, som de selv vil bidrage med.  

Matthiesen udtrykker sig ikke eksplicit om selve skriveformålet, som ellers får en ret fremtrædende 

plads i anden samtidig nordisk forskning. Dog vil jeg mene at formålsdimensionen netop ligger i 

kairosbegrebet og ikke mindst i den særlige opmærksomhed hun vender mod teksten som handling 

af samfundsmæssig og historisk betydning.  

RGS udgør således ikke en konkret pædagogisk tilgang til skrivning. Men dens opmærksomhed på 

netop skrivningens (via reproduktionen af genrer) diskursive indlejring og orienteringen mod 

elevernes metabevidsthed om dette forhold udgør en pædagogisk retning, som rummer muligheden 

for netop at tilgå skrivning ud fra et ideal om situeret autenticitet i den forstand, som især Hatab 

betoner som afgørende, nemlig demaskering og udspørgen. Det triadiske genrebegreb tillader, at der 

arbejdes med og skrives inden for de genrer, som trives i vores samfund. Men genrebevidsthed 

handler også om, hvorfor genrerne ser ud, som de gør, og hvordan vi evt. kan lave om på dem, så de 

bedre tjener de mål, vi har, afstemt med de konkrete retoriske situationer, de er forbundet med. Det 

er i særdeleshed her i forbindelse med deres kritiske fokus på genrers ideologiforankring, at jeg ser 

en klar forskel mellem RGS og SFL. RGS’ blik på genre og arbejdet med genrer som redskaber i 

skrivningen, man forholder sig kritisk til, frem for mål ligger således også tæt op ad Hatabs begreber 

om innovation og ejerskab. Og ligeledes skal Matthiesens betoning af den enkelte elevs egne 

erfaringer og selvstændige kritiske vurdering af den situationsfortolkning, som ligger bag en udvalgt 

tekst fremhæves. Elevernes kritiske målestok er både relateret til situationen og kulturen (Matthiesen, 

2016, p. 218), og eget temperament så at sige. Jeg vil derfor placere RGS (som jeg også vurderer 

Matthiesens forskning kan relateres til) tæt på midten af det kontinuum, der strækker sig mellem 

individuel selvrealisering og betydningshorisont. 

Jeg har foretaget nogle nedslag i, hvordan autentisk væren kan forstås og problematiseres i henhold 

til den individuelle selvrealisering og de kollektive betydningshorisonter. I relation hertil har jeg 
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derefter placeret forskellige retninger inden for skriveundervisning og forskningsprojekter der 

relaterer sig til disse pædagogiske retninger. Jeg har i den forbindelse inddraget procesorienteret 

skrivning, hvor udviklingen af elevens egen stemme står centralt, og den pædagogiske modreaktion 

herpå, nemlig den SFL-inspirerede Teaching Learning Cycle. Derudover har jeg berørt nyere 

nordisk skriveforskning (med en enkelt afstikker til Holland) som i nogen grad synes at lægge 

afstand til formalistisk genreundervisning til fordel for en orientering mod skrivning som en 

funktionel handling i verden samt en orientering mod skriveren ved hjælp af positioneringsbegrebet 

og identitetsperspektivet. Disse perspektiver har inspireret mig meget, og jeg ser som nævnt, at 

denne opmærksomhed repræsenterer en tilgang til skrivning i tråd med idealet om situeret 

autenticitet. Her ser jeg især, at udgangspunktet i retoriske situationer som værd at undersøge 

nærmere i en didaktisk kontekst. For at præcicere denne sammenhæng har jeg dog brug for at 

inddrage teori og begrber fra retorikken og retorisk skriveforskning. I det efterfølgende vil jeg 

derfor præsentere nyere retorisk forskning og centrale begreber, som jeg senere vil trække på i 

beskrivelsen af et didaktisk design og senere analyser af elevinteraktioner. 

 

4.5 RETORIK OG SITUATIONER 

Hos den amerikanske retoriker Carolyn Miller kommer en forståelse af genre til udtryk, som 

demonstrerer, hvordan genrer opstår og konstant reproduceres gennem vores ytringer. Hendes 

genredefinition kan samtidig ses som en uddybning af, hvorfor vi altid, som Bakhtin er inde på, vil 

ytre os inden for en bestemt genre. Samtidig tematiserer hun også selve retorikeren eller autors 

afgørende rolle i relationen til det, hun kalder typificerede retoriske handlinger. 

I sin meget indflydelsesrige artikel ” Genre as social action” fra 1984 ser hun på genre fra en 

retorisk vinkel. Her drejer hun opmærksomheden i retning af selve de handlinger, som genrer 

udfører, knytter disse an til de situationer og motiver, de udspringer af, og definerer genre som 

netop typificerede retoriske handlinger. Miller forstår genre som social handling i forlængelse af 

retorikeren Lloyd Bitzer, som netop også lægger vægt på selve den retoriske situations inviterende 

og styrende betydning for det retoriske produkt (diskursen, teksten). Han definerer en retorisk 

situation og et retorisk produkt således:  

”A situation is rhetorical insofar as it needs and invites discourse capable of 

participating with situation and thereby altering its reality; (6) discourse is rhetorical 
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insofar as it functions (or seeks to function) as a fitting response to a situation that 

needs and invites it.” (Bitzer, 1968, p. 6) 

Centralt for hans forståelse af det retoriske produkt står således, at det interagerer med situationen 

ved dels at være inviteret af situationen og dels at interagere (passende) med situationen med 

henblik på at opnå forandring. Bitzer ser derfor nærmere på, hvad der er selve situationens væsen. 

Her kommer han op med tre konstituerende elementer, som virker styrende og organiserende ind på 

det retoriske produkts form og indhold. Det drejer sig om retors opfattelse af (Bitzer, 1968, pp. 12-

13): 

Det (eller de) påtrængende (retoriske) problem (exigence): En ufuldkommenhed eller hindring, 

som venter på at blive løst /forsøgt løst eller forbedret ved hjælp af et retorisk produkt 

Publikum: De personer, som kan påvirkes af det retoriske produkt og potentielt set kan skabe 

forandring 

De tvingende omstændigheder: De relationer, personer, hændelser, kendsgerninger samt de 

traditioner og holdninger, som afgrænser, hvad der er passende. 

Bitzer har således fat i interaktionen mellem konstituerende elementer i lighed med Bakhtins 

dialogismebegreb (dog uden at gå dybere ind i, hvordan dette samspil finder sted). Bitzer redegør 

dog ligeledes for, hvordan situationer kan være henholdsvis simple eller komplekse og hhv. stramt 

eller løst strukturerede. En situation er simpel i det øjeblik, hvor der er få konstituerende elementer, 

som skal interagere, og kompleks, når der er adskillige konstituerende elementer i spil. Endelig kan 

en kompleks situation være stramt struktureret, hvis de interagerende elementer (dvs. hvilket 

påtrængende problem der skal adresseres, publikum og de tvingende omstændigheder) allerede er 

identificeret og deres respektive betydning bestemt eller givet. Omvendt kan en situation være løst 

struktureret, når det ikke er nær så gennemsigtigt, hvori de konstituerende elementer består.  

Miller kritiserer imidlertid Bitzer for ikke at være mere opmærksom på retors socialt situerede 

konstruktioner af de retoriske situationer. Han nævner ganske vist, vil jeg tilføje, at situationen, som 

retoren opfatter den, bliver en invitation til at skabe og fremføre diskursen (Bitzer, 1968, p. 14), 

men han udfolder ikke, hvad der måtte ligge bag, eller hvad der måtte konstituere (forskelligartede) 

opfattelser af situationens væsen. Han taler således ikke om retors situerethed og kritiseres af Miller 

for at være for deterministisk i forhold til, hvad det påtrængende problem kan identificeres som. 
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Hun tillægger retors diskursbetingede blik på situationens væsen en helt afgørende betydning. Til 

grund for hendes begreb om de typificerede retoriske handlinger ligger nemlig, argumenterer hun, 

en tolkning af en i sig selv ubestemmelig situation. Som individer typificerer vi den situation, vi står 

i – vi ser den som noget bestemt: 

”Situations are social constructs that are the result, not of  ”perception” but of 

”definition”. Because human action is based on and guided by meaning, not by 

material causes, at the center of action is a process of interpretation. Before we can 

act, we must interpret the indeterminate material environment; we define or 

“determine” a situation.” (Miller, 1984, p. 156) 

Når Miller således leder opmærksomheden væk fra perception for i stedet at tale om definition af 

retoriske situationer, er det nok ikke et udtryk for, at hun benægter, at der er et individ, der 

perciperer. Individets perception er blot, som jeg tolker det, orienteret mod en definition af de 

forhold, som manifesterer sig. 

Situationer er semiotiske strukturer, pointerer hun videre, og vores tolkninger og definitioner af 

disse knytter hun til det, hun kalder Stock of knowledge, hvorved hun henviser til vores bevidsthed, 

forståelse og viden om verden. Dette lager af viden er diskursivt og kulturelt afhængigt. Det må, 

vurderer jeg, således også til en vis grad være kulturelt og diskursivt betinget, hvorvidt vi 

identificerer en situation som simpel, kompleks, løst eller stramt struktureret, idet situationens 

semiotiske struktur kan være mere eller mindre genkendelig for forskellige individer. 

Vores diskursivt betingede definition af eller, som Miller også betegner det, sociale konstruktion af 

en situation og dens væsen medfører ligeledes en diskursivt betinget identifikation af exigence. 

Exigence forstår Miller som det socialt konstruerede behov for eller motiv til retorisk handling, som 

med tiden vil komme til at forekomme os selvfølgelige, objektive: 

”Exigence is a form of social knowledge – a mutual construing of objects, events, 

interests, and purposes that not only links them but also makes them what they are: an 

objectified social need.” (Miller, 1984, p. 157) 

Når det således er kulturelt og diskursivt betinget, hvordan vi som skrivere definerer en retorisk 

situation og exigence, er det ligeledes kulturelt og diskursivt betinget, hvordan teksten, der som en 

reaktion herpå kommer til at tage sig ud både formmæssigt og indholdsmæssigt. Når genrer opstår, 
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skyldes det således, ifølge Miller, at vi inden for det samme kulturelle og diskursive fællesskab er 

tilbøjelige til at genkende retoriske situationer som tilbagevendende og ubemærket typificere dem 

på samme måde. De forekommer os objektive. Tilbagevendende situationer producerer 

tilbagevendende motiver for retorisk handling og dernæst reaktioner med en særlig form og 

indhold, som således går hen og bliver mere eller mindre ureflekterede konventioner for handling 

nemlig genrer.  

Genrerne kan netop i kraft af den sammensmeltning, som sker mellem situation, motiv, form og 

indhold, mener jeg, siges at udtrykke selve den imaginære dialog, som Bakhtin beskriver, finder 

sted mellem autor, adressater (publikum) og referencegenstanden (herunder exigence) samt autors 

intention (relateret til exigence). Dialogismen realiserer sig med andre ord i 

genrerne/konventionerne for sprogbrug. Og disse konventioner vil blive en del af vores lager af 

viden, hvor de ligger som en form for mere eller mindre ureflekterede praksisser eller know how for 

handling i konkrete genkendelige situationer. 

Men disse praksisser eller genrer er ikke kun kulturelt og diskursivt betingede reaktioner på 

situationer. De er ikke blot mønstre for måder at bruge sproget på i konkrete situationer. De 

fungerer ligeledes konstruerende ind på, hvordan vi forstår konkrete situationer, argumenterer 

Miller: 

“We learn more importantly, what ends we might have: we learn that we may 

eulogize, apologize, recommend one person to another, instruct customers on behalf 

of a manufacturer, take on an official role, account for progress in achieving goals. 

We learn to understand better the situations in which we find ourselves and the 

potential for failure and success in acting together.” (Miller, 1984, p. 165) 

I forhold til en situeret autentisk skrivepraksis ser jeg derfor et potentiale i at gøre denne dialogisme 

til genstand for undervisning. Ved netop at iscenesætte dialogen og lade eleverne eksplicit deltage 

heri øjner jeg en mulighed for, at elevernes valg af talehandlinger synliggøres, hvorefter de kan 

forholde sig vurderende til dem og træffe selvstændige retoriske valg om brugen af stemmer. 

Men det er, som jeg vil komme ind på om lidt, ligeledes selve autors måde at agere fortolker på i 

denne imaginære dialog – dvs. hvad hun identificerer, fortolker og tillægger betydning af mulige 

responsforståelser og hendes bekendtskab med ytringer relateret til den aktuelle 
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referencegenstand/emne – som i sidste ende skaber handlingen. Skrivehandlinger finder, som vi så 

det hos Bakhtin, sted inden for en genre. Teksten er således både et resultat af historiske, 

ideologiske, diskursive og kulturelle værdier, samtidig med at den reproducerer disse værdier, idet 

den som genre udtrykker, hvordan man kan anskue konkrete retoriske situationer.  

 

4.5.1 AUTENTISK SKRIVER OG AGENCY 

Afhængig af hvorvidt autor/skriver er i stand til at definere en personlig exigence relateret til en 

konkret problemstilling og, vil jeg udtrykke det, autors mere bevidste forholden sig til den form for 

konventionel dialog, som ligger indlejret i de genrer, hun anvender, vil man kunne tale om 

skriverens autentiske performance i skrivehandlingen. Vi vil altid udtrykke os i dialog med 

konventioner/genrer og andre situerede adressater. Autors aktive gåen i dialog med konventionerne 

kan derfor siges at pege ud i og være en form for situeret autentisk skrivepraksis. Originalitet eller 

en såkaldt egen stemme er således ikke en forudsætning for autentisk situeret skrivning. En høj grad 

af genstemming kan, så længe det er et bevidst og reflekteret valg, ligeledes udtrykke autenticitet. 

Den situerede autentiske skriver er således ikke en opnået og endelig kapacitet i forståelsen ’noget 

man kan eje/have’ eller ’ikke eje/have’, men som en modus – en måde at være og handle på. Som 

Heidegger som bekendt udlægger det, er uegentligheden den primære modus, der kun 

anledningsvist afløses af den egentlige væren, hvor vi på et, ifølge Taylor, klargjort grundlag 

bevidst træffer valg i overensstemmelse med de mål, vi har.  

 

4.6 RETORISK AGENCY 

Carolyn Miller præsenterer i den forbindelse en interessant forståelse af retorisk agency, som kan 

tilføje en dimension til den forståelse af agency (Miller, 2007), der indtil videre har kredset om de 

bevidste situerede valg. Hun ser retorisk agency som et todimensionelt begreb – som både kapacitet 

og effekt. Agency betragtes her som et socialt fænomen og ikke blot noget, individet besidder. 

Agency kan nemlig også siges at besidde individet, eftersom forskellige kontekster tilskriver 

ytringer forskellig værdi og betydning – betydning, som blandt andet er ideologisk og historisk 

betinget. Denne kontekst, der også omfatter læserne og deres forudsætninger og forventninger, må 

skriveren, som vi allerede har set det udfoldet hos især Bakhtin og til dels Bitzer, således tilpasse 
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sig. På denne måde, pointerer hun, kan man sige, at udsigelseskraften kommer fra stemmen fra (den 

fortolkede) læsers magt til at handle. Kan retor ikke identificere sit publikum og derved tilskrive en 

eller flere læsere (og efterfølgende formå at positionere disse med) agency, dvs. i Bitzers forståelse 

finde potentielle forandringsskabere i tanke eller handling, vil der ikke finde en bevægelse sted, der 

signalerer agency. Samtidig kræves det også, at retor, i kraft af sin refleksive positionering, med 

Davies’ udtryk legitimt genkendes i sin skrivehandling af sin(e) læser(e). 

Miller identificerer således retorisk agency som en egenskab ved relationen mellem skriver og 

læser. Retorisk agency signaleres i selve skrivehandlingen; som en bevægelse (kinetic energy), der 

finder sted i den kontekstbetingede interaktion mellem skriver (retor) og læser (publikum). 

”We understand agency as an attribution made by another agent, that is, by an entity 

by whom, we are willing to attribute agency. It is thorough this process of mutual 

attribution that agency does indeed produce the agent.” (Miller, 2007, p. 150) 

Villigheden og evnen til at tilskrive andre agency står i denne forståelse af agency således centralt. 

Men samtidig er denne tilskrivning i lighed med Davies’ understregning af, at den refleksive 

positionering og interaktionen mellem parter altid er diskursivt indlejret og betinget af ideologier 

samt kulturelle praksisser.  

Miller fremhæver i den forbindelse, at det i pædagogisk øjemed må være evnen til at kunne og ville 

tilskrive andre agency, som må stå centralt, og at det pædagogiske arbejde ad den vej kan arbejde 

med agency som kapacitet. I lighed med Karlssons undersøgelse, som jeg var inde på tidligere er 

der dog i undervisningen en udfordring: 

“Indeed much of what inexperienced writers and readers have to learn is to attribute 

agency to the invisible, mediated other, within a written text, how to produce kinetic 

energy in a textual performance.” (Miller, 2007, p. 149) 

Den invisible mediated other er, ifølge Miller, ofte et vilkår i pædagogiske situationer, og refererer 

til, at lærer (og censor) oftest fungerer som stand in for de læsere, som de studerende skal forestille 

sig at interagere med, og via hvem deres tekster potentielt set ville kunne føre til forandring. Elever 

og studerende er således henvist til imitatio og det at skulle forestille sig retoriske situationer og på 

denne baggrund, altså, tilskrive læser agency.  
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En retoriker, der netop har arbejdet med skrivning i læringskontekster og som kapacitet, er Linda 

Flower. Tidligere i sin karriere har hun fokuseret på skriverens kognitive processer, men har siden 

været optaget af at placere disse kognitive processer i den sociale og diskursive kontekst, hvor 

skrivehandlingen finder sted. Hun forstår i den forbindelse konstruktion som: 

”The process of meaning making as first of all an event that occurs in the mind of 

individual thinkers whose cognition is embedded within and shaped by the social 

contexts and emotional realities.” (Flower, 1994, p. 89) 

Således vender også hun opmærksomheden mod skriverens situerethed og situerede kognition. Hun 

har fokus på, hvordan individer er i dialog og ønsker med sin forskning at nuancere det billede af og 

det vokabular, hvormed der tales om literacy og dermed skrivning og retorisk agency. I den 

sammenhæng har hun særlig interesseret sig for det enkelte individs skriveproces og der fremhævet 

de indre forhandlinger, som finder sted mellem stemmer, og som resulterer i en personlig og 

meningsfuld, målrettet skrivehandling. Det er opmærksomheden på kvalificeringen af disse for 

eleverne personligt meningsfulde forhandlinger, Flower mener bør være orienteringen for 

skrivepædagogik. Her peger hun på, i lighed med RGS, i basale træk at se skrivning som 

problemløsning i form af en respons på en retorisk situation. I den forbindelse tillægger hun det 

særlig betydning at kvalificere elevers fortolkninger af netop retoriske situationer: 

“In this rhetorical tradition, the basic, foundational skills in learning to be literate are 

the skills one needs to read a situation; to plan, organize, and revise; to build and 

negotiate meaning; to use and adapt conventions; and to figure out what new 

discourses expect and how to enter them.” (Flower, 1994, p. 27) 

Flower argumenterer for, at dette perspektiv på literacy (som netop en social og kognitiv handling, 

hvor situationsfortolkning er et centralt aspekt) rummer et potentiale for, at eleverne kan udfolde sig 

som strategisk tænkende og reflekterede skrivere. I den retoriske tilgang til skrivning bliver 

konventioner til redskaber (i modsætning til at lade sig diktere af dem), som eleverne kan vælge at 

tage i anvendelse som problemløsningstrategier. En retorisk tilgang til literacy vil ligeledes omfatte, 

at eleverne træder et skridt tilbage og også betragter og reflekterer over egne skrivehandlinger som 

værende valg, der ligeledes beror på kulturelt og diskursivt farvede antagelser. Disse valg vil 

således afspejle mulige måder at træde ind i en diskurs og i den forbindelse, vil jeg tilføje med 

henvisning til Miller, mulige måder at tilskrive en læser agency.  
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Flower peger på, at der er herskende praksisser for skrivning i skolen, der udfordrer realiseringen af 

det, hun kalder constructive thinking, dvs. konstruerende tænkning. En af praksisserne betegner hun 

knowledge driven writing. Med denne betegnelse refererer hun til, hvordan elever er vant til i deres 

skrivning at skulle formidle og demonstrere deres viden på et område. Den vidensdemonstrerende 

skrivning begrænser sig til at være orienteret mod et hvad kan jeg sige om dette emne i modsætning 

til en mere mål- og handlingsorienterende ordning af den viden, eleven har. En anden af de 

praksisser, som udfordrer, er den såkaldte skemadrevne skrivning, hvor eleverne følger et særligt 

skema eller en meget konkret og udspecificeret generisk model for at skrive. Disse skemaer eller 

generiske modeller kan være meget hjælpsomme, bemærker Flower, men matcher ikke 

nødvendigvis den retoriske situation, skriveren måtte befinde sig i og hendes behov for at handle og 

eventuelt positionere sig på en bestemt måde. Dette er Mulvads eksempel med det nedsivede 

genrebegreb og arbejdet med instantierede genrer et eksempel på.  

Flower peger i den forbindelse på potentialet ved collaborative planning, dvs. samarbejdende 

planlægning. En samarbejdende planlægning, som Flower designer det (senere kom designet til at 

udgøre udgangspunktet for en større undersøgelse fra 5. klassetrin op til universitet under navnet 

Making Thinking Visible) skal understøtte elevers konstruerende og refleksive tilgang til skrivning 

som problemløsende handling. Udgangspunktet må være elevernes problemløsningsforslag, 

herunder egne intentioner og måldefinitioner. De studerende arbejder parvis, hvor den ene er skriver 

og den anden supporter, der under selve planlægningsprocessen stiller spørgsmål ind til skriverens 

valg, fortolkninger og forestillinger om skrivning i den konkrete skrivesituation. De spørgsmål, 

supporteren instrueres i at stille, skal netop rykke skriveren fra en orientering mod at ville sige 

noget (”to say”) til en orientering mod at gøre noget (”to do”). 

I en sådan iscenesættelse af samarbejdende skrivning reagerer eleverne/de studerende ikke bare per 

automatik på den sociale skrivesituation, de er i, men er selv med til at forhandle en mening frem. 

De tolker ikke blot på konteksten, men er selv med til at omforme deres forståelser af situationerne 

til handling: 

”Negotiation here is a two-may street: students are not only reading this context and 

interpreting its cues but are in turn translating their understanding into action in the 

goals they set and the strategies they invoke.” (Flower, 1994, p. 149) 
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Hendes undersøgelser af rekontekstualiseringer af denne samarbejdende planlægning peger derfor 

på, at der ligger et potentiale i at arbejde med samarbejdende planlægning, hvor forhandlinger 

mellem stemmer og fortolkninger artikuleres gennem samtaler.  

Flower lader ganske vist i mindre grad til at vende sin opmærksom mod de måder, hvorpå sociale 

praksisser for skrivehandlinger, der i tråd med praksisteorien og Bakhtins talehandlingsbegreb samt 

Millers bemærkning om at netop agency også kan siges at besidde individet, kan siges at tale 

gennem en konkret skriver. Flower har som nævnt fokus på situeret kognition hos den enkelte og 

hvordan samarbejdende planlægning kan understøtte udviklingen af retoriske 

problemløsningsstartegier hos denne enkelte. Hendes mål er således ikke på at sætte elever i 

bevægelse med særlige skrivepraksisser, men derimod på at lære elever noget kognitivt. Men som 

nævnt forstår hun den konstruerende skriveproces som en situeret handling, og jeg ser derfor ikke 

Flowers position som værende uforenelig med et sociokulturelt perspektiv på literacy men snarere 

som en zoomen ind på individets handlinger som netop situerede og betydningen heraf.  

Jeg er på baggrund af den præsenterede teori om dels situeret autenticitet og dels om retorisk og 

socialsemiotisk tekstteori, der netop også har fokus på den situerede autor eller retor blevet 

inspireret til at udvikle et didaktisk design for skrivning, hvor blandt andet forskellige retoriske 

situationer danner udgangspunktet for, at eleverne kan gå i dialog med hinanden og de 

konstituerende omstændigheder og mulige brug af stemmer. Der er ikke tale om at finde eller 

opdage en egen stemme, men om at forholde sig til og evt. digte videre på stemmer repræsenterende 

særlige diskursive bevidstheder og anvende disse reflekteret og i situationen passende. Jeg ser et 

potentiale for, at denne tilgang til skrivning kan resultere i skriveprocesser, der har form af autentisk 

praksis, og at denne autentiske praksis ligeledes vil have en afsmittende effekt på elevernes 

oplevelse af personlig autenticitet, det vil sige en oplevelse af selv at kunne træffe valg og på 

meningsfuld vis at bidrage til potentiel forandring. I det efterfølgende afsnit om mit metodedesign 

vil jeg komme nærmere ind på dette og jeg vil placere projektet i relation til de beskrevne 

metodiske afsæt.  
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5. METODE 

I dette kapitel præsenterer og begynder jeg indledningsvis at diskutere min metodiske tilgang til 

undersøgelsen af min problemformulering.  

Først vil jeg introducere Design Based Research og placere projektet i relation til denne type 

forskning. Min position kan ikke knyttes direkte til designbaseret forskning i traditionel forstand, 

men relaterer sig til DBR, idet jeg har afprøvningen af et design som omdrejningspunkt med 

henblik på at producere viden om, hvordan det fungerer i praksis med særlig fokus på 

deltagelsesformer og oplevelser af deltagelsesmuligheder. Dette design vil jeg i kapitlet ligeledes 

præsentere og forankre i teorien og tidligere beslægtet forskning i skrivning i relation til 

undervisning, som netop præsenteret. Dele af det teoretiske landskab vil blive udfoldet og nuanceret 

Her spiller begreberne ’praksisarkitektur’, ’figureret verden’, ’forestillede fællesskaber’ ’identitet’ 

og ’investering’ en rolle.  

Designet består af en række designelementer, som beskrives og begrundes med reference til den 

allerede præsenterede tekstteori suppleret af enkelte øvrige pædagogiske forskere og designere. 

Herefter følger en redegørelse for mit etnografiske metodedesign og de fremskaffede datas 

beskaffenhed i forhold til at kunne bidrage til belysning af designets potentialer og udfordringer. 

Metodedesignet sættes endvidere i relation til praksisteorien 

Endelig præsenterer jeg i kapitlet selve rekontekstualiseringen eller implementeringen af designet. 

Hvad skete der ude i klasseværelserne, hvor min dataindsamling fandt sted? I dette afsnit vil 

forekomme beskrivelser af begivenheder, som jeg tilrettelagde og oplevede dem fra et deltagende 

lærerperspektiv. Beskrivelserne vil udgøre den baggrund eller kontekst, som de brudstykker af 

interaktioner, jeg i det efterfølgende kapitel vil inddrage og analysere, finder sted inden for.  

 

5.1 DESIGNBASERET FORSKNING 

I projektet er jeg i lighed med de tidligere omtalte skriveforksningsprojekter NORM-projektet, 

Skrivedidaktik på mellemtrinet samt Rijlarsdams eksperimenter interesseret i at afprøve et didaktisk 

design med henblik på at udvikle skriveundervisningen.  
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I projektet er jeg som sagt inspireret af Design Based Research (DBR). Paul Cobb, Jere Confrey, 

Andrea diSessa, Richard Lehrer og Leona Schauble (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 

2003, p. 11) fremhæver det aspekt ved designbaseret forskning, at denne type forskning netop 

adresserer udfordringer, som opstår i den pædagogiske praksis, hvor teori og mere generelle 

anbefalinger til måder at tilrettelægge undervisningen på skal omsættes til konkrete, didaktiske 

valg. Inden for denne designbaserede måde at bedrive forskning på er man netop interesseret i at 

producere viden om, hvordan et didaktisk design fungerer i en undervisningskontekst. Der er tale 

om en intervention i undervisningen i eksempelvis en skoleklasse. Under denne intervention 

undersøges designet ved hjælp af etnografiske metoder. Et etnografisk materiale indebærer, som 

beskrevet af antropologen Kirsten Hastrup ”[...] detaljemættede og erfaringsnære beskrivelser af 

livet i felten, inklusive de overvejelser over konkrete hændelser eller udsagn, man nødvendigvis 

allerede gør sig fra den første dag.” (Hastrup, 2015, p. 55). Fokus er således på indsamling af 

materiale, der kan belyse det sociale liv, der udspiller sig i felten og inden for en specifik kontekst 

og under særlige præmisser.  

Og konteksten er netop vigtig for designbaserede forskere, idet de peger på den betydning, den har 

for den konkrete implementering af designet og i den sammenhæng de måder, hvorpå elever 

interagerer med et konkret indhold og evt. konkrete værktøjer. Designbaseret forskning omfatter 

således et økologisk perspektiv på læreprocesser, hvor interagerende variabler i forbindelse med 

implementeringen af designet er med til at skabe konkrete handlinger og reaktioner hos lærere og 

elever. Fokus vil typisk være på, hvad der sker og hvorfor. 

Inden for DBR er der tradition for, at et design iscenesættes, hvorefter det på baggrund af 

etnografisk indsamlet data, som informerer designdeltagerne om, hvor de med fordel kan justere i 

designet med henblik på forbedringer. Herefter gennemgår designet flere iterationer af 

iscenesættelser af designet efterfulgt af justeringer baseret på nye indsamlede data. Designforskere 

undersøger i form af afprøvning og evaluering af specifikke hypoteser om mulige sammenhænge og 

interaktionsmønstre, som konkrete midler indeholdt i designet og i interaktion med øvrige 

kontekstuelle variabler vil være med til at realisere. Under afprøvningerne og evalueringerne af det, 

som finder sted, vil der ofte opstå nye hypoteser, som således afprøves og evalueres i forbindelse 

med den efterfølgende iscenesættelse af det justerede design. 
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Selve målet med afprøvningerne og evalueringerne er dog ikke møntet på en kvalificering af den 

konkrete undervisningspraksis i den konkrete klasse. Det, som jeg i projektet hæfter mig ved og har 

fundet inspiration i ved DBR, foruden det kontekstfokuserede og økologiske perspektiv på, hvordan 

man kan undersøge og udvikle læreprocesser, er dens orientering mod teoriudvikling, der kan 

kvalificere praksisser mere generelt. Formålet med designbaseret forskning er således ikke at vise, 

at et specifikt design virker men snarere at udvikle på de teorier, der inspirerede til designet i første 

omgang. Således vil designbaseret forskning typisk være orienteret mod beskrivelser af, hvorfor en 

hypotese eller teori virker i praksis og kan implementeres på (om muligt yderligere) kvalificeret vis 

i andre sammenhænge. 

Sasha Barab og Kurt Squire, som begge har beskæftiget sig indgående med didaktisk 

designforskning, tilføjer i den forbindelse, at DBR ligeledes retter sig mod udviklingen af et 

teoretisk rammeværk, der beskriver, hvordan et design virker, dvs. en karakteristik af den 

kompleksitet i form af mange interagerende variabler og social interaktion mellem deltagere. Dette 

beskrivende teoretiske rammeværk er baseret på begivenheder, som finder sted i en lokal kontekst. 

Og udfordringen er således at skabe beskrivelser af disse lokale begivenheder, som kan række ud 

over det lokale niveau og fungere teoretisk orienterende for andre lokale implementeringer af 

designet. Der er tale om forskning, der både stræber efter at forklare såkaldt oplevelses-nær 

betydning (experience-near significance) og oplevelsesfjern relevans (experience-distant relevance) 

(Barab & Squire, 2004, p. 6) 

”Therefore, the goal of design-based research is to lay open and problematize the 

completed design and resultant implementation in a way that provides insight into the 

local dynamics. This involves not simply sharing the designed artifact, but providing 

rich descriptions of context, guiding and emerging theory, design features of the 

intervention, and the impact of these features on participation and learning.” (Barab 

& Squire, 2004, p. 8) 

Designbaseret forskning placerer sig således mellem på den ene side abstrakt teoriudvikling og på 

den anden side konkrete retningslinjer for tilrettelæggelse af undervisning 
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5.2 PROJEKTETS FORMÅL 

Mit metodiske design og projektets formål relaterer sig til Design Based Research, idet jeg også 

ønsker at afprøve og evaluere et didaktisk design i form af et undervisningsforløb med henblik på at 

skabe beskrivelser af (kort fortalt), hvad der sker i den skriveundervisning, som udfolder sig, og 

hvordan dette om muligt kan relateres eller ikke relateres til situeret autentisk praksis. I den 

forbindelse hæfter jeg mig i tråd med forskningsspørgsmålene i indledningen, i særdeleshed ved 

elever og læreres deltagelsesformer og deres oplevelser af muligheder for deltagelse. Med 

beskrivelser af disse ønsker jeg i lighed med designbaseret forskning at udlede et teoretisk 

rammeværk, som kan informere og nuancere forståelsen af og tilrettelæggelsen af 

skriveundervisning, der netop ønsker at orientere sig mod udviklingen af kritisk bevidste skrivere 

og herved potentialet for situeret autenticitet, i andre sammenhænge. 

Min metodiske tilgang adskiller sig imidlertid en del fra den designbaserede forskning, der omfatter 

iterative processer. Det var ikke muligt for mig som spirende forsker inden for de rammer, der 

eksisterede omkring ph.d.-stipendiet, at lade designet gennemgå de iterative processer. Under 

feltarbejdet har jeg ganske vist foretaget justeringer, men jeg har ikke kunnet stræbe efter en 

perfektionering af det didaktiske design. Dette vil jeg vende tilbage til senere, hvor jeg desuden vil 

beskrive mit etnografiske feltarbejde i forbindelse med afprøvningen og evalueringen af designet.  

I min metodiske tilgang - herunder min analytiske tilgang, som jeg vil komme ind på senere, har jeg 

bestræbt mig på at beskrive de potentialer og udfordringer, som kommer til udtryk i forbindelse 

med elever og læreres (her især mig som lærer) oplevelser af deltagelsesmuligheder og de 

aktualiserede deltagelsesformer, der finder sted i forbindelse med at de interagerer med hinanden og 

de forskellige designelementer i en skolekontekst. Disse interaktioner er netop interessante i forhold 

til udviklingen af et teoretisk rammeværk, som kan informere praksis om, hvordan situeret autentisk 

skrivning i skolen kan tage sig ud.  

Mine beskrivelser af de lokale begivenheder, der under mine iscenesættelser af designet udspiller 

sig, vil således ikke begrænse sig til blot at have den oplevelsesnære relevans. Det teoretiske 

rammeværk, som jeg udvikler på baggrund af analyser af disse begivenheder, vil med andre ord 

ikke udelukkende udtale sig om det konkrete designs funktion, udfordringer og potentialer 

forbundet med rekontekstualiseringen af netop det konkrete design. Rammeværket vil ligeledes 

forsøge at skabe en mere oplevelsesfjern relevans i forhold til iscenesættelse af mulige veje til 
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skriveundervisning i bredere forstand (altså ikke kun tilrettelagt på identisk vis med min 

tilrettelæggelse), i den udstrækning at denne skriveundervisning søger at forankre elevers 

skrivehandlinger i konkrete situationer og stilladsere elevers fortolkende samtaler som en del af 

denne didaktiske tilgang til skrivning. 

I det efterfølgende afsnit vil jeg vende opmærksomheden mod selve det didaktiske design, som 

netop er inspireret af det retoriske og dialogiske blik på skrivning, praksisteorien og autenticitet som 

performance. Jeg tager afsæt i en forståelse af didaktisk design inspireret af Wolfgang Klafkis 

definition af det didaktiske genstandsfelt. Dette genstandsfelt vedrører beslutninger på baggrund af 

overvejelser vedrørende problemdimensionerne: mål, indhold/temaer, metoder (herunder sociale 

organiseringsformer, undervisningens midler, de lærendes forudsætninger, foranstaltninger, der 

påvirker undervisningen, de reelle processer, som realiserer sig (Klafki, 2005, pp. 137-138).  Mit 

design repræsenterer således mål, indhold, midler og metoder udviklet på baggrund af refleksioner 

over elevers forudsætninger for deltagelse i situeret autentiske skriveprocesser. Det didaktiske 

design er ikke i sig selv en realisering af særlige processer men indeholder et potentiale for, at 

bestemte deltagelsesformer i form af praksisser og processer finder sted. Jeg vil jeg med Cobbs 

udtryk særligt fokusere på elements that are the target of investigation (Cobb et al., 2003, p. 10), 

dvs. de designelementer, hvor jeg er interesseret i at producere viden om, hvordan de samspiller 

med hinanden og eleverne i lærerens rekontekstualisering af dem. Først vil jeg dog sætte designet 

og designbaseret forskning ind i en praksisteoretisk sammenhæng, som præsenteret i afhandlinegns 

første kapitel. 

 

5.3 ET PRAKSISTEORETISK BLIK PÅ DET DIDAKTISKE DESIGN 

Den dominerende know-how i omgangen med verden inden for forskellige praksisser har 

konsekvenser for, hvordan læring er blevet tænkt og tænkes inden for praksisteorien. Lærere og 

elever er, som vi har set, ud fra et praksisteoretisk perspektiv og endvidere i Tobleronemodellen og 

det økologiske perspektiv på handlinger i klasserummet (Smidt, 2002), reguleret af en række 

interagerende praksisser i deres måder at handle på i undervisningssammenhænge, hvad enten der 

er tale om tilrettelæggelse af undervisningen for lærerens vedkommende eller om at udføre 

handlinger som elev, som lærende. Disse praksisser kan ses som en, med Klafkis udtryk, art 

diskursive foranstaltninger, der udgør en praksisarkitektur, som skaberet mulighedsrum, inden for 
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hvilket aktiviteter skabes og udforlder sig. Hverken lærer eller elev er nødvendigvis bevidste om 

disse (foransatltningsmæssige) praksisser. De kan derfor være, som jeg tidligere har været inde på, 

at blandt andet Hetmar pointerer, vanskelige at transcendere (eks. IRE-strukturen) på trods af et 

ønske herom. Et didaktisk design og de designelementer, som er omfattet heraf, kan indeholde 

intentioner om og ligeledes et potentiale for forandring af netop kommunikationsformer. Men i 

praksis står designelementerne således ikke alene, men vil altid interagere med andre praksisser, 

som er bragt ind eller er til stede i situationen. 

Når Barab og Squire og andre designteoretikere taler om konteksten, må denne fra et 

praksisteoretisk perspektiv kunne siges at udgøres af de mange interagerende praksisser, som 

muliggør de måder, hvorpå designet fungerer i praksis. Beskrivelser af hvordan disse praksisser 

interagerer, står derfor centralt i mit projekt. 

Praksisser (i det øjeblik de er synlige) er dog åbne for forandring, hvorved det trods alt er muligt for 

læreren også mere bevidst og intentionelt at trække på praksisser og redskaber i sin undervisning, 

der eksempelvis inviterer til alternative måder at samtale på, som således kommer til at indgå i 

arkitekturen som byggesten. 

“Thus, for example, the practice of teaching can become a practice architecture for 

the practice of student learning. In this case, the sayings, doings and relatings that 

constitute a particular practice of teaching become part of the practice architecture 

that supports the practice of learning; the teacher’s sayings, doings and relatings 

become practice architectures for the students’ learning.” (Kemmis et al, p. 43) 

På den måde kan intentionelle valg vedrørende eksempelvis inddragelsen af specifikke redskaber 

eller kommunikationsformer indgå i arkitekturen og derigennem påvirke og forsøge at muliggøre og 

afgrænse, hvad eleverne kan sige og gøre, samt hvordan de kan relatere til hinanden og verden.  

Praksisarkitekturen er med til at gøre, at eleverne bliver ”stirred into practices” (Kemmis, 2014, p. 

59), som Kemmis et al. udtrykker det. Med betegnelsen ”stirred into practices” henviser de til 

lærerens indvielse af eleverne i særlige praksisser i kraft af invitationen til deltagelsen i de konkrete 

aktiviteter.  

Disse aktiviteter kan dels udgøre praksisser for måder at lære noget på (måder at relatere til andre 

og verden på samt tale og gøre med henblik på at lære) og dels være substative practices, dvs. i 
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lighed med domænespecifikke praksisser, som det kommer til udtryk hos Hetmar et al, og de 

særlige måder, hvorpå man taler, gør og relaterer til andre og verden her. 

Kemmis et al. (og således også scenariedidaktikken) anskuer med udtrykket stirred into practices 

uddannelse i et ontologisk perspektiv, hvor det er måder at handle i verden på, som undervisning 

skal skabe rammerne for, at eleverne tilegner sig over tid. Tilegnelsen af know-how kan ikke forstås 

som en ”ting”, der læres uafhængigt som blot en tilføjelse, der bygger ovenpå, eller en tilføjelse, der 

blander sig med og således ændrer et individs know-how én gang for alle.  Kemmis et al. taler om, 

at know-how tilegnes over tid og er dybt kontekstafhængig. Tilegnelsen er nemlig afhængig af 

samtidige interagerende praksisser (eks. kammeratskabspraksisser, skrivepraksisser, praksisser for 

hvordan man handler som elev m.v.) og, som vi skal se senere, ligeledes afhængig af, hvordan 

eleven oplever og konstruerer de fænomener og aktiviteter, hun præsenteres for og inviteres til at 

tage del i. Den kompetente praktiker vil kunne udføre handlinger og omgås regler inden for en 

specifik praksis med variation og fleksibilitet. 

“To think this way about education as initiation into practices is to begin to see the 

practice of education ontologically and not just epistemologically; that is, to see the 

practice of education in terms of learning to practice in the world, rather than just in 

terms of acquiring knowledge.” (Kemmis, 2014, p. 99) 

I delvis modsætning hertil synes således den instrumentelle/reproducerende og lingvistiske tilgang 

til sagprosa, som jeg var inde på tidligere, hvor målet snarere er mere epistemologisk orienteret i 

kraft af sit fokus på eksplicit viden om specifikke genrer (Bakken & Andersen-Bakken, Mulvad, 

Berge), at placere sig. Det nedsivede genrebegreb, der repræsenterer og behandler genrer som 

noget, elever skal have en faktuel viden om i form af specifikke lingvistiske karakteristika med 

henblik på at lære at reproducere disse, indvier ikke elever i, hvordan de som deltagere i 

reproduktionen af generiske tekster udfører handlinger. Her synes sproget og en viden om og 

efterligning af dette sprog at være i fokus, ikke de handlende personer inden for den specifikke 

tekstpraksis.  

Efterligningen af de faglige og domænespecifikke praksisser ser således i højere grad ud til at 

udgøre en indvielse af eleven i en praksis, idet de netop skal handle som eller forestille sig, at de 

handler som fagprofessionelle inden for den domænespecifikke praksis. Der er med andre ord 

sammenfald mellem måden at lære noget på og domænespecifikke praksisser. Denne tilgang til 
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undervisning synes således i højere grad at repræsentere et ontologisk perspektiv på uddannelse. 

Men som jeg allerede har peget på med henvisning til Hetmar et al., er disse domænespecifikke 

mimiske praksisser vanskelige at realisere i skolen. Måske er det blandt andet pga. traditionen for 

den dominerende epistemologiske orientering og epistemologisk orienterede læringsmål, som kan 

ses afspejlet i de særlige kommunikationsformer og kulturelle praksisser, som lever i 

klasseværelset. Under alle omstændigheder udfordrer mødet mellem forskelligartede måder at tale, 

tænke og relatere til hinanden på både elever og lærere. Der ses således ikke et samspil mellem 

praksisser men snarere et sammenstød.  

Dertil kommer, at det at være i stand til at udføre eller kunne beherske specifikke 

domænespecifikke praksisser med variation og fleksibilitet ikke i sig selv omfatter evnen til også at 

kunne forholde sig kritisk til den ideologiske forankring, som er tilfældet med f.eks. særlige 

tekstpraksisser/genrer. I den mimiske praksis, hvor vi gør som de andre, eventuelt gør som de 

professionelle, lægges der ikke i sig selv op til, at elever forholder sig udspørgende og 

reartikulerende (i tråd med det performative perspektiv på autenticitet) til den praksis, det er 

intentionen, at de indvies i. 

Som allerede påpeget synes en autentisk skrivepraksis også at være afhængig af en vis form for 

genkendelse af herskende praksisser og en afsløring og udspørgning af disses diskursive 

reproduktion. Denne genkendelse må nødvendigvis basere sig på en viden om, hvad der er særligt 

kendetegnende for den professionelle praksis, således at eleverne kan forholde sig mere vurderende 

til den pågældende praksis med henblik på afsløring af dens ideologiske forankring og 

reproduktion. En autentisk skrivedidaktik må med andre ord i min optik være både epistemologisk 

og ontologisk orienteret. Schaffer udtrykker i artiklen ”Pedagogical Praxis: The Professions as 

Models for Postindustrial Education” en idé om pædagogisk praksis i lighed med Hetmar et als 

scenariedidaktik kombineret med refleksion i handlingen. Shaffer inspireres især af Schons begreb 

om den reflekterede praktiker: 

”Schon’s work suggest that professionals learn to think in action and that they learn 

to do so through their professional experiences. Reflective practice involves taking 

action and then reflecting on the results with peer and mentors.” (Shaffer, 2004, p. 

1404) 
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Refleksionen må således integreres i selve de handlinger, eleverne, på mimisk vis, foretager sig 

inden for de konkrete, forestillet professionelle eller domænespecifikke praksisser. Jeg har i mit 

design netop ladet mig inspirere af en sådan forståelse af reflekteret praksis og forsøgt at knytte den 

an til autentisk skrivepraksis. 

 

5.4 DESIGN OG FIGURERET VERDEN  

Jeg forsøger med det didaktiske design og de designelementer, der er omfattet heraf, at bidrage til 

praksisarkitekturer for tilblivelsen af en såkaldt figureret verden. En figureret verden forstår jeg, 

inspireret af især Luis Urrieta (Urrieta, 2007) , som et imaginært landskab, hvor særlige artefakter, 

handlinger og begivenheder tilskrives bestemte betydninger og værdier.  

”Conceptually, figured worlds provide the contexts of meanings for concepts of 

domains of action, for artifacts, and for action (behavior) and for people’s 

understanding of themselves. In figured worlds people learn new perspectives of the 

world and through them to ascribe artifacts and actions with new meaning, new 

passion or emotion. Figured worlds also provide people with capabilities to influence 

their own behavior in these worlds.” (Urrieta, 2007, p. 110) 

Den figurerede verden vil i min anvendelse af konceptet, hvor jeg relaterer det til praksisteorien, 

potentielt realisere sig i form af blandt andet begivenheder, der finder sted interaktivt og muliggjort 

af praksisarkitekturen. Nogle af disse begivenheder peger ud i og repræsenterer særlige praksisser, 

inden for hvilke specifikke positioner og identiteter bliver mulige at indtage og udvikle. Disse 

positioner og identiteter indebærer måder at handle og tænke på, og det er realiseringen af disse 

teleoaffektive (som Schatzki og Kemmis ville udtrykke det) handlinger at også den figurerede 

verden kan realiseres 

Designet tænkes således at bidrage til, at skrivning inden for denne figurerede verden tilskrives 

betydning som social handling, der kan vække en oplevelse af personlig autenticitet, i form af 

oplevelsen af selv at træffe valg og have ejerskab over tekstens tiltænkte funktion (mål), indhold og 

form. Inden for den figurerede verden, som jeg i projektet har forsøgt at realisere i kraft af 

implementeringen og afprøvningen af et didaktisk design, står identitetsudøvningen – som det, jeg 

kalder dialogiske skrivere – centralt. Den dialogiske elevskriver tilskriver sig selv og sine 
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skrivemakkere betydning som potentielle forandringsskabere. Ligeledes forsøger jeg med denne 

type tekstproduktion at åbne op for, at den enkelte elev kan tilskrive processen betydning som en 

personlig meningsfuld og tilmed potentiel forandringsskabende handling. I den figurerede verden 

forstår eleverne således deres opgaver som led i forandringsskabelse og relaterer dermed til 

hinanden på måder, hvorpå man i fællesskab arbejder hen imod denne forandring af nogle forhold.  

Selve deltagelsesformerne i form af skriveprocesser konkretiseret i skrivehændelser, hvor eleverne 

går i dialog med hinanden, er med til at realisere den figurerede verden. Men den konkrete 

skriveproces gør ikke en figureret verden alene. Det er således ikke blot det, eleverne interaktivt og 

refleksivt gør sig selv og hinanden til under de konkrete tekstproduktioner. Det, der foregår mellem 

og efter tekstproduktionerne, spiller således også en rolle i forhold til realiseringen den figurerede 

verden. I den forbindelse spiller designelementerne i form af konkrete artefakter, aktiviteter eller 

anden handling en betydelig rolle for netop realiseringen af denne figurerede verden. 

Designelementerne skal således på forskellig vis bidrage til, at eleverne udlever særlige identiteter 

og handlinger. 

 

5.5 DESIGNELEMENTERNE 

Retorikerne Carolyn Miller og Linda Flower har i designudviklingen i høj grad inspireret mig. 

Designet omfatter fem designelementer, som jeg afprøver.  Det drejer sig om henholdsvis 

elevpositionering, repræsentation af retoriske situationer, skrivekort, lærermodellering og 

feedback. De fem designelementer er dialektiske i den forstand, at fx positionering ligger som 

dimension i de øvrige elementer. Eleverne positioneres i kraft af de talehandlinger, som finder sted 

under feedback. Lærermodelleringer kan ligeledes være en del af feedback og er derfor samtidig 

med til positionere eleverne, og endelig vil modelleringerne ligeledes repræsentere de retoriske 

situationer på en særlig måde. De repræsenterede situationer er i kraft af de konstituerende 

elementer (det påtrængende problem (exigence), publikum, de tvingende omstændigheder) i sig selv 

ligeledes med til at positionere eleverne. Og endelig er skrivekortet også med til at skabe 

repræsentationer af de retoriske situationer og positionere eleverne som skrivere af teksten. 

 

  



 

 

85 

5.5.1 REPRÆSENTATION AF SITUATIONER 

Centralt i designet står det situationelle udgangspunkt for elevernes skrivning. Designet baserer sig 

på en hypotese om, at selve skriveafsættet i konkrete retoriske situationer og elevernes fortolkninger 

heraf kan gøre konstruerende aspekter ved skrivning synlige for eleverne og herved åbne potentialet 

for realiseringen af mere situerede autentiske skrivere i form af dialogiske skrivere, idet eleverne 

arbejder bevidst med samspillet mellem de konstruerende aspekter. Flower, Miller og Retoriske 

Genre Studier er her en væsentlig inspirationskilde, idet det retoriske blik på undervisningen i genre 

netop har fokus på den fortolkede situations betydning og de sociale handlinger, som (generiske) 

tekster ofte ubemærket udfører.  

I designet indgår fire forskellige retoriske situationer, hvor retorisk situation forstås på linje med 

Bitzer som en, der inviterer til skriftlig kommunikation med henblik på at forandre den situation, 

der i første omgang gav anledning til skrivning. To af situationerne er såkaldte fiktive som-om-

situationer med opdigtede personer (på elevernes alder) i opdigtede situationer, der dog teoretisk set 

kunne have været virkelige. Eleverne skal her forestille sig, at de skriver som en af disse opdigtede 

personer med henblik på at forandre situationen, som de tolker den. Disse to fiktive situationer 

repræsenteres ved hjælp af korte film på 2-3 min. De to andre er virkelige situationer forstået som 

situationer, hvor eleverne skriver til virkelige personer uden for læringsrummet med sig selv som 

afsendere, og hvor målet med teksten retter sig mod en virkelig forandring af en situation. 

Situationerne er hentet fra to forskellige ikke-specialiserede domæner fra den domænemodel, som 

Hetmar et al. præsenterer i antologien ”Hvad er scenariedidaktik?”, nemlig hverdagsdomænet og 

samfundsdomænet. De fiktive situationer kommer fra hverdagsdomænet, idet elevernes 

tekstproduktioner kan siges at relatere til en socialiseret praksisform, idet den er koncentreret om en 

form for vedligeholdelse af sociale relationer.  

Jeg valgte i designprocessen at inddrage fiktive situationer, idet de skulle indgå som 

objektiviseringer af, hvad en retorisk situation kunne være. Klaus P. Mortensen (Mortensen, 1999) 

peger netop på fiktionens potentiale i forhold til at anskueliggøre det liv, vi lever. Han italesætter 

fiktionen som omfattende en udveksling mellem den virkelighed, som teksten refererer til, og 

læserens og den virkelighed, som hun befinder sig i. Han taler om dette som et spil: 
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”Netop fordi spillet ikke er virkeligheden, men er en flydende bevægelig position i 

bevidstheden, kan det tjene menneskets behov for til stadighed at bringe sig i forhold 

til en virkelighed, som på sin side ikke er en statisk velafgrænset størrelse.” 

(Mortensen, 1999, p. 160) 

Den almindelige hverdag, hvor vi, som også beskrevet tidligere i forbindelse med Heidegger og 

Schatzki, ofte handler mere eller mindre spontant og ureflekteret i forskellige sammenhænge, 

kommer vi via fiktionen på reflekteret afstand af. Herved mener Mortensen, at vi vil kunne 

overskride vores hidtidige forståelse og se de hverdagslige forhold i et klarere lys.  

Mortensen retter ganske vist sin opmærksomhed mod litterær fiktion. Men det objektiviserende 

potentiale ligger ligeledes i de levende billeder. Bransford et al. beretter eksempelvis i forbindelse 

med deres beskrivelse af og argumentation for anchored instruction om brugen af video som en 

form for objektiviseringer af virkeligheden. I den forbindelse fremhæver de, hvordan film, 

sammenlignet med eksempelvis verbal kommunikation, netop kan objektivisere et problemfelt ved 

at visualisere de konstituerende omstændigheder for problemløsning, som flere elever kan have 

vanskeligt ved selv at forestille sig. Samtidig efterlader denne form for objektivisering muligheden 

for, at eleverne selv definerer selve det problem, som skal løses:  

“One advantage of using video-based anchors is that they contain much richer 

sources of information than are available in printed media. Gestures, affective states, 

scenes of towns, music, and so on always accompany dialogue. Therefore, there is 

much more to notice than is true for books. This increase in opportunities for noticing 

is especially important for increasing the possibility of finding relevant issues, that 

are embedded in the movie – it provides an opportunity to encourage problem finding 

and problem representation (…) rather than to always provide preset problems to 

students.” (Bransford et al., 1990, p. 124) 

På lignende vis ser jeg et potentiale i at anvende film som repræsentationer af retoriske situationer. 

Film kan netop ligeledes tjene som objektivisering af en retorisk situation på en sådan måde, at 

situationens væsen, herunder konstituerende elementer, bliver begribelig for eleverne. Denne 

objektivisering kan således være medvirkende til at den med Anna-Malin Karlssons udtryk ellers 

fiktive semiosfære (som refereret tidligere) og dermed situationens omstændigheder træder 

tydeligere frem for eleverne. I designet blev elevernes arbejde med de fiktive situationer 
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(stilladseret af skrivekortet, som jeg vil komme ind på om lidt) tænkt som en forberedelse til, at 

eleverne efterfølgende skulle arbejde med de virkelige situationer. 

I forbindelse med at jeg skulle beslutte, hvilke situationer der skulle bringes ind i undervisningen, 

lavede jeg uformelle interviews med eleverne på begge skoler med henblik på at få et billede af de 

sammenhænge, de færdedes i, deres fritidsinteresser, og hvad der generelt optog dem. Jeg ønskede 

netop at finde situationer, der kunne vække genkendelse og indlevelse. Elevernes udsagn blev 

således materiale for mig i forbindelse med, at jeg skrev manuskripter til de to kortfilm, som siden 

blev instrueret og filmet af en filmproduktionskyndig studentermedhjælper med tre jævnaldrende 

børn som skuespillere.  

Den ene film, ”En mistænkelig oplevelse” omhandler pigen Nynne, der er vidne til, at to drenge, 

Kalle og August, taler sammen i en skolegård. Filmen kan ses her: 

https://youtu.be/pWVK1muhhGY 

 

Hun oplever Kalle som truende og tager derfor fat i August senere på dagen for at tilbyde sin hjælp, 

hvis han har problemer. August afviser Nynne. 
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I stedet tager Nynne fat i læreren Maria. Maria fortæller, at hun desværre ikke har tid til at tage sig 

af sagen og beder Nynne om at sende hende en mail, hvis det haster. 

 

Den anden film omhandler tre børn, som har været ude at spille live-rollespil. Denne film kan ses 

her: https://youtu.be/u6dQulSkHTc 
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Der er ikke mange deltagere, og det fører til, at de bliver lettere uvenner, fordi de to ikke har 

mulighed for at genoplive den tredje.  
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De bliver enige om, at de er nødt til at skaffe flere deltagere og beslutter at producere en flyer eller 

en plakat. 

 

I designet fungerer filmene således som semantiske læremidler produceret af mig. Eleverne kunne 

også producere lignende situationer selv, som de kunne udfordre hinanden med. Den af de to fiktive 

situationer, som kom til at spille den største rolle, var ”En mistænkelig oplevelse”. Som jeg vil 

beskrive nærmere senere, introduceredes denne situation ved først at blive fortalt frem via et fiktivt 

udkast til en mail fra pigen Nynne (for herved at demonstrere, hvordan særlige fortolkninger af 

situationer kan manifestere sig på skrift), siden en afsendt mail fra Nynne, som hun senere får svar 

på. Denne mailkorrespondance er således også et element, idet også den er en repræsentation og 

nuancering af situationen. 

De virkelige situationer, og hermed mener jeg de situationer, der er opstået uden for skolen, og som 

inviterer til handling, der også har betydning i virkeligheden uden for læringsrummet, var jeg 

interesseret i for netop at række ud af det rum, hvor det primært handler om at lære og demonstrere 

sine kompetencer. Jeg ønskede at tilskrive eleverne, som børn og borgere, en agency (Miller) i den 

verden derude.  

Theresa Schilhab anskurer i sin præsentationen af sin doktorafhandling, os mennesker som homo 

concretus (AU, 2017), der lærer gennem konkret omgang med de fænomener, vi beskæftiger os 
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med i eller uden for undervisningen. Det kan da også i følge Schilhab være vanskeligt at fastholde 

en forestilling om et fænomen, der er imaginært. Hun bruger i sit forsvar illustrativt det at holde et 

æg i hånden som eksempel. I det øjeblik ægget er konkret, og du kan mærke det i din hånd, er det 

lettere at fastholde det sammenlignet med, hvis ægget er imaginært, og du pludselig bliver 

distraheret af noget udefrakommende. I mødet med konkretisering bliver det på den baggrund altså 

lettere for os at fastholde og erfare vores relation til netop de fænomener, vi skal lære om. Schilhab 

understreger dog samtidig, at vi som mennesker ikke kan eller nødvendigvis må have konkret 

omgang med fænomener for at kunne tilegne os viden om dem. Ofte, hvilket hun siger netop typisk 

er tilfældet i skolen, erstattes den konkrete omgang med fænomenerne af elevers forestillinger om 

fænomenerne på baggrund af den andens (eksempelvis læreren eller en anden elevs) måder at 

italesætte fænomenerne på. Her bruges sproget som en slags såkaldt trædesten til at forstå noget 

nyt. 

Min hypotese gik dels på, at de virkelige retoriske situationer (som for eksempel den jeg 

præsenterede i indledningen) og de to objektiverende situationer ville gøre skrivning som handling 

synligere for eleverne og dels på, at det måske ville have en særlig engagerende effekt på eleverne 

at skulle agere som virkelige potentielle forandringsskabere. De (forestillede) virkelige situationer 

og de (forestillede) virkelige potentielle forandringsskabende handlinger ville således kunne bidrage 

til, at den figurerede verden kunne manifestere sig som meningsfuld for eleverne i en verden uden 

for læringsrummet. 

De to virkelige situationer, som jeg vil uddybe senere, vedrører en skolesammenlægning, der 

betyder at eleverne i den ene af klasserne står over for at skulle modtage nye elever på skolen, der 

skal gå i deres parallelklasse. Jeg forestillede mig, at eleverne var optagede af denne 

sammenlægning og de tilflyttende elever og derfor ville finde den vedkommende. Eleverne 

inviteres her til at skrive en form for velkomstbreve til de nye elever. Denne situation vil jeg således 

også vurdere ligger inde for domænet hverdag, eftersom den retoriske situation, der udledes af 

skolesammenlægningssituationen, lægger op til en socialiserende og relationsskabende praksis. 

I en anden klasse præsenteres eleverne for en lokal fritidsklub, der har brug for hjælp til 

etableringen af en ny form for klub. Fra de uformelle interviews fik jeg indtryk af at 

fritidsklubaktiviteter udgjorde en betydelig del af elevernes hverdag, hvorfor jeg forestillede mig, at 

eleverne ville finde det vedkommende at få medindflydelse. I den forbindelse inviteres de til at 
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designe såkaldte aktivitetsmoduler, som klubben efterfølgende tager stilling til, om de vil/har 

mulighed for at realisere. Denne tekstproduktion giver eleverne mulighed for at få indflydelse på 

aktiviteterne i den kommende klub og minder i høj grad om projektbeskrivelser. Situationen ligger 

inden for samfundsdomænet, idet eleverne i deres tekstproduktioner bidrager til en form for 

opretholdelse af samfundet, idet de er med til at udvikle et klubkoncept, som kan udgøre et 

fritidstilbud til jævnaldrende. 

 

5.5.2 SKRIVEKORTET 

Som et andet centralt designelement indgår i det didaktiske design et såkaldt skrivekort, der 

objektiviserer og rammesætter, hvilke aspekter ved skrivning eleverne skal fokusere på, når de taler 

om og skal træffe valg om tekstproduktionen. I den sammenhæng vil jeg bemærke to forhold 

vedrørende graden af autenticitet: 

1. Med skrivekortet lægges op til en interaktion med skrivekortet, der i den 

virkelighedsrefererende forstand ikke repræsenterer en autentisk praksis.  

Når jeg ikke betragter skrivekortet som autentisk praksis, mener jeg, at det ikke er eksemplarisk for, 

hvordan skrivning finder sted uden for et læringsrum. Skrivekortet repræsenterer mere en 

komprimeret rekontekstualisering af elementer af den dialogisme, som Bakhtin er inde på, finder 

sted (mere eller mindre bevidst) undervejs i tekstproduktionen. Med skrivekortet er jeg derfor 

snarere interesseret i måden, hvorpå jeg kan eksplicitere en særlig skrivepraksis og gøre denne til en 

synlig del af praksisarkitekturen, der kan bidrage til 

2. at indvie eleverne i en situeret autentisk skrivepraksis i form af dialogisk i betydningen 

refleksiv og personlig meningsfuld skrivehandling.  

Denne skrivepraksis kan ikke siges at være en særlig domænespecifik praksis, som eleverne mimer. 

Praksissen kan snarere siges at være skrivning som socialt konstrueret handling; en handling hvor 

eleverne i fællesskab forhandler sig frem til en for dem målrettet orkestrering af socialt tilgængelige 

stemmer. Eleverne tilbydes således at deltage i skriveprocesser, der potentielt set kan synliggøre 

skrivning som social handling via elevernes praktisering af en form for eksplicit dialogisme. 
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Skrivekortet tænkes at udgøre et stilladserende artefakt i form af et værktøj, der kan støtte eleverne i 

deres skriveproces og bevidstgøre dem om skrivning som en konstruerende proces, det vil sige en 

meningsskabende fortolkningsproces, der resulterer i skabelsen af verdensbilleder (af blandt andet 

begivenheder og personer). Uddannelsesforsker Roy Pea, der netop har beskæftiget sig indgående 

med stilladsering og teknologi i uddannelsessammenhænge, peger på det betydningsfulde ved at 

tænke stilladseringsværktøjer som adskilt fra det, han betegner distribueret intelligens (distributed 

intelligence) (Pea, 2004). Distribueret intelligens forstår han som artefakter, der netop tænkes som 

et til alle tider nødvendigt værktøj for en hvilken som helst aktør i forhold til at skulle performe på 

en bestemt måde. En online kalender er eksempelvis et redskab, der gør at man planlægger 

aktiviteter i sit liv på en særlig måde. Den understøtter at planlægning finder sted. Men hensigten 

med at bruge online-kalenderen er ikke at ”træne” brugeren til at kunne undvære kalenderen i 

forbindelse med planlægning. Et fundamentalt træk ved stilladsering i form af værktøj er derimod, 

påpeger han, at det skal tone ud (fade) eller nedstilladseres, vil jeg udtrykke det, efterhånden som 

den lærende kan performe selvstændigt og ikke har brug for det længere. På samme vis anskuer jeg 

skrivekortets rolle. Skrivekortet forestilles at ville organisere og modellerere elevernes samtaler om 

og planlægning af tekstproduktion for netop at objektivisere skrivning som konstruerende 

forhandlingsproces. Det tænkes således at bidrage til at gøre skrivning til social handling og indvie 

eleverne i en sådan praksisform. Men efterhånden som eleverne internaliserer disse 

forhandlingspraksisser bliver skrivekortet overflødigt. Det vil dog stadig kunne have en 

organiserende funktion.  

Sawyer et al. peger på baggrund af en omfattende OECD-undersøgelse på betydningen ved at 

stilladsere måder at tænke og tale reflekteret om de undervisningsgenstande, der på sigt skal 

kvalificere dem til at deltage i samfundslivet på en dybere og mere kritisk vis: 

”The learning sciences have discovered that articulation is more effective if it is 

scaffolded – channelled so that certain kinds of knowledge are articulated, and in a 

certain form that is most likely to result in useful reflection. Students need help in 

articulating their developing understandings; they do not yet know how to think about 

thinking, and they do not yet know how to talk about thinking.” (Sawyer, 2008, p. 6) 

Intentionen med skrivekortet er netop at støtte elever i at tale om produktion af tekster på en måde, 

hvorpå de sammen får undersøgt og reflekteret over hensigtsmæssige valg. Selve den handling at 
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skrive ord ved hjælp af enten blyant eller tastatur er blot toppen af isbjerget. Det virkeligt 

vanskelige, som Flower især peger på, er selve forhandlingsdelen, hvor skriveren skal overveje og 

træffe sproglige valg, der i den specifikke sammenhæng kommer til at udgøre særlige 

talehandlinger, som repræsenterer konkrete stemmer (i Bakhtinsk forstand).  

Som jeg allerede har demonstreret, ser jeg en kobling mellem Bakhtins dialogismebegreb og 

Millers forståelse af genre som netop konventioner, der reproducerer særlige 

situationsfortolkninger. Inspireret heraf har jeg netop haft til hensigt med skrivekortet som 

stilladseringsværktøj at bidrage til en praksisarkitektur, der gør fortolkning af retoriske situationer 

til en undersøgende og betydningsskabende dialogisk proces mellem fortolkninger af mulige 

konstruktioner af emne/sag, mål/intentioner og læsernes mulige konsumptioner af teksten samt 

betydningen af tid og sted for læsningen og den teksttype, som teksten skriver sig ind i. Skrivekortet 

omfatter refleksioner og noteringer ledsaget af illustrationer på karton over følgende aspekter: 

Skriveren 

• Hvem er skriveren? 

• Hvordan kan skriver positionere sig hensigtsmæssigt i forhold til at opnå målet?  

Læseren 

• Hvem er læseren/læserne? 

• Hvordan kan læser/læseren positioneres hensigtsmæssigt i forhold til at opnå målet? 

Emnet 

• Hvad er emnet/problemet, som teksten skal dreje sig om 

• Hvordan kan emnet konstrueres hensigtsmæssigt i forhold til at opnå målet? 

Målet 

• Hvad er målet med teksten? 

• Hvordan kan målet konstrueres i teksten, så det fremgår tydeligt, hvad I ønsker at opnå? 

Tid og sted 

• Hvor og hvornår vil jeres læser/læsere møde teksten? 
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• Har tid og sted for, hvornår læser/læsere møder og læser teksten betydning for den måde, 

hvorpå den hensigtsmæssigt skal konstrueres?  

Teksttype 

• Hvad er det for en teksttype? 

• Har den særlige teksttype mon betydning for måden, hvorpå teksten skal konstrueres?  

Eleverne inviteres således til at reflektere over samspillet mellem konstruktion, dvs. fremstilling af 

emne og positionering af læser og skriver samt betydningen af tid, sted og teksttype i forhold til 

deres mål med teksten og deres fortolkning af situationen.  

Der er integreret en differentiering i skrivekortet, idet eleverne kan udfylde kortet mere eller mindre 

detaljeret. Således kan de koncentrere sig mere om at definere henholdsvis mål, emne, læser, 

skriver, tid og sted og teksttype og bruge mindre energi på at notere ned, hvordan de planlægger at 

skrive de forskellige personer, målet og emnet frem. Begge måder er orienteret mod at synliggøre 

skrivning som en konstruerende handling.  

Intentionen er ikke, at elever skal eller for den sags skyld kan få øje på alt, som påvirker deres valg. 

Skrivekortet skal understøtte, at elevernes handlinger tager form af en forsøgt situeret autentisk 

praksis repræsenteret som en undersøgende og reflekteret dialog, hvor eleverne diskuterer og 

træffer personlige valg i overensstemmelse med deres fortolkning af situationens konstituerende 

elementer og det mål, de har identificeret i den sammenhæng. 

Kortet lægger således op til, at eleverne definerer et socialt forandringsmål. Denne tilgang til 

elevskrivning kan således minde om Hetmars blik på skriveudvikling, hvor hun betoner det 

betydningsfulde ved at ville noget med sin tekst. I designet opererer jeg ganske vist ikke med 

begrebet skriveprojekt. Men tilgangen til elevskrivning konkretiseret i skrivekortet ser jeg som en 

rammesætning af en mere udspecificeret måde, hvorpå eleverne kan samtale om deres 

skriveprojekter.  

Kortet kan i kraft af sit fokus på ligeledes emne (fokus) og fremstillingen af henholdsvis skriver 

selv og læser (form) samt den høje grad af målorientering (formål), som demonstreret tidligere i 

øvrigt har spillet en markant rolle i nordisk forskning de seneste år, minde om Smidts FFF-trekant. 

Til forskel fra denne, som tænkes som lærerens værktøj, har jeg i designet ladet skrivekortet indgå 



 

 

96 

som elevernes værktøj. 

Som bidrag til realiseringen af den figurerede verden tænkes skrivekortet som et artefakt, der 

potentielt kan lede eleverne til at gøre skrivning til deres eget projekt, idet de inviteres til at handle 

som netop potentielle forandringsskabere via deres deltagelse i dialogen om og forhandlinger af 

stemmer i relation til læser, skriver, emnet og målet samt betydningen af tid og sted for selve 

læsningen og den særlige teksttype, som deres tekster kan siges at falde inden for. Skrivekortet er 

dog samtidig, som beskrevet, et stilladserende artefakt, som netop ikke findes manifesteret i den 

form inden for praksisser i verden uden for læringsrummet. Her forekommer også konstruerende 

skrivehandlinger. Refleksionerne forbundet hertil er dog ikke (mig bekendt) understøttet af et fysisk 

værktøj. Skriveren gør sig i større eller mindre grad refleksioner over sin skrivning af sig selv. Dette 

udgør en udfordring, og dets rolle må analyseres på baggrund af, hvad eleverne ”gør” skrivekortet 

til. 

 

5.5.3 POSITIONERING 

Vibeke Hetmar taler, som jeg har været kort inde på tidligere, om positionering som en central 

didaktisk kategori i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Der må reflekteres didaktisk over, 

hvordan man som lærere kan positionere sine elever i overensstemmelse med de intentioner, der er 

forbundet med de konkrete undervisningsforløb, der igangsættes. Positioneringen er afgørende for 

netop de muligheder og begrænsninger i identitetsudøvning og i den sammenhæng de 

handlemuligheder, som eleverne oplever. 

”Kategorien positioneringer indeholder elementer til beskrivelse af lærer-elev-

relationens realisering i konkrete undervisningssituationer. Den peger på samspillet 

mellem lærerens intentioner med et givet forløb, de muligheder og begrænsninger som 

rollerelationen sætter, valg af kommunikationsformer og dermed valg af de 

positioneringsmuligheder, som eleverne får tilbudt.” (Hetmar, 2017, p. 91) 

En del af praksisarkitekturen i det didaktiske design omfatter således især den interaktive 

positionering af eleverne i klasserummet som skrivere. Eleverne får med andre ord udstukket 

rammer, inden for hvilke de skal agere skrivere på en bestemt måde. Det er op til eleverne at 

performe denne elevskriver og derudfra planlægge og designe forskellige tekster. 
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Jeg har fokus på eleven som fortolkende, handlende og meningsstyret subjekt. Derfor har designet 

også som ideal at tænke og se elevernes skrivehandlinger som nogle, der udvikles i relation til netop 

elevernes oplevelser af mening og elevernes identifikationer af mål knyttet til elevernes mere eller 

mindre forskelligartede fortolkninger af specifikke retoriske situationer. Eleverne skal med andre 

ord tilskrives agency, som Miller blandt andet er inde på. 

På trods af at genkommende situationer medfører tilbagevendende reaktioner, som det kommer til 

udtryk hos Miller, er positioneringen af eleven som dialogisk skriver altså i højere grad en 

positionering af eleven i en dialogisk skriveproces (mellem konventioner, fortolkninger og en 

personlig meningsfuldhed), end det er positioneringen af eleven som den reproducerende skribent 

af fastdefinerede genrer, som jeg tidligere har demonstreret at forskning i skriveprocesser på 

gymnasiet har peget på som problematisk. I designet tænkes eleverne derfor at skulle interagere 

med hinanden og i tekstproduktionen som selvstændige fortolkere af de retoriske situationer og 

potentielle forandringsskabere.  

Muliggørelsen af elevidentiteter som potentielle forandringsskaber kræver en bevidst kommunikativ 

strategi fra lærerens side. Selve kommunikationsformen og positioneringen, der er omfattet heraf, 

ligger som en dimension i rækken af designelementer. Måden, hvorpå læreren modellerer for 

eleverne eller giver dem feedback ved forskellige lejligheder, kræver således en bevidsthed om, 

hvordan samme lærers talehandlinger er med til at udgøre byggesten i den praksisarkitektur, der 

muliggør og begrænser elevernes udfoldelser som netop selvstændige fortolkere og 

beslutningstagere orienterede mod forandring. Samtidig kan skrivekortet, ses som et instrument, der 

i sig selv indeholder en positionering af eleverne som skrivere. Og endelig vil de retoriske 

situationer, som de tolkes af dels læreren og dels af eleverne, omfatte muligheder og begrænsninger 

i forhold til, hvordan eleverne kan positionere sig i de tekster, de skriver. 

 

5.5.4 MODELLERING 

Designet omfatter en del modellering af tekstproduktion og tekstfortolkning, hvor skrivekortet 

anvendes og demonstreres af læreren som planlægnings – og fortolkningsværktøj. Modellering 

bliver, som demonsteret tidligere, brugt flittigt inden for SFL inspireret pædagogik. Hetmar 

fremhæver desuden tekstmodellering som netop konkrete billeder på de usynlige kognitive 
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processer, der ligger bag dels tekstkomposition og dels tekstfortolkning. Og i forhold til udviklingen 

af skrivere, der kan og har lyst til at designe egne selvstændige skriveprojekter, siger hun således: 

”I en skrivedidaktisk praksis, der lægger vægt på, at eleverne skal udvikle evne og lyst 

til at etablere selvstændige og meningsfulde skriveprojekter, er det netop dette aspekt 

af demonstrationerne, der er det centrale: gennem eksempler demonstreres brugen af 

de skriftsprogsnormer, som konventionelt er knyttet til konkrete 

kommunikationssituationer og teksttyper, samtidig med at eleverne opfordres til at 

forholde sig som selvstændige skrivere inden for en given ramme.” (Hetmar, 2014; 

72) 

Min hypotese i relation til nærværende projekt går netop på, at modellering kan demonstrere, 

hvordan man som skriver kan gå ind og være skriver i en dialogisk skrivepraksis i form af lærerens 

ekspliciteringer af specifikke teleoaffektive handlinger, dvs. en bestemt måde at tænke og opleve på 

og træffe konkrete bevidste valg som skriver. Det er på den måde tænkt som en demonstration af, 

hvordan man som skriver er i bevægelse på en særlig måde inden for en dialogisk skrivepraksis. 

Her demonstreres det netop, hvordan denne måde at være i bevægelse på gør, at særlige 

fortolkninger af konstituerende omstændigheder giver anledning til, at skriveren træffer specifikke 

valg af brugen af bestemte stemmer og revoicing realiseret via konkrete sproglige valg på både 

lokalt og globalt plan (Liberg, 2012), som igen skaber konstruktioner af tekstens emne og mål samt 

positionerer henholdsvis læser og skriver på særlige målrettede måder. 

Skrivekortet reflekteres ligeledes i lærermodelleringer som fortolkningsramme. Konkrete valg 

vurderes i forhold til de konstruktioner og positioneringer, de skaber af emne og personer. Indeholdt 

i den dialogiske skriveproces er nemlig ligeledes, i tråd med både Libergs og Rijlaarsdam et al. 

pointering af betydningen ved læserens henholdsvis væren i bevægelse med teksten og 

koordineringen af de to repræsentationer af den foreliggende tekst, den handling som læser at 

forholde sig til og vurdere kvaliteten af, hvad man allerede én gang har skrevet.  

Designet lægger derfor op til, at mailen fra Nynne, og sidenhen tekster produceret af elever, bliver 

læst op, og at disse læsninger modelleres for eleverne, dvs. hvad oplever læreren, når hun læser 

denne tekst, hvilke indtryk af emnet, skriveren, læseren og målet efterlades hun med? Dette tænkes 

iscenesat med henblik på at afsløre, hvordan netop samspillet mellem de oplevede positioneringer 

og konstruktioner af emne og personer fungerer i forhold til det tilsyneladende mål med teksten. 
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Modelleringer, der går på både selve tekstproduktionen og tekstkonsumptionen, bliver i designet 

således midler til at sætte elever i bevægelse med teksten og indvie eleverne i en dialogisk 

skrivepraksis. 

 

5.5.5 FEEDBACKEN  

I designet betragtes feedback som et centralt element i forhold til synliggørelsen af 

tekstkonsumption. Jeg har allerede i det forrige beskrevet, hvordan designet lægger op til, at 

fortolkninger af elevers tekster finder sted med skrivekortet som fortolkningsramme. Modelleringer 

af disse fortolkninger/læsninger udgør samtidig en feedback fra læreren. Designet lægger i øvrigt 

også op til, at eleverne anvender modelleringerne af lærerens læsninger i forbindelse med, at de selv 

skal give feedback til hinanden. 

Lærerfeedback betragtes i designet også som noget, der finder sted løbende i samtaler mellem lærer 

og elever. Måden at give feedback på er et centralt element i designet og er struktureret af idealet 

om elevskriverpositioneringen. Det vil med andre ord sige, at designet, der som bekendt orienterer 

sig mod realiseringen af en særlig figureret verden, hvor skrivning bliver betydningsfuldt som 

social handling og potentiel forandringsskabende, kræver handlinger i form af feedback fra lærerens 

og andre deltageres side, der netop positionerer eleverne med agency. 

Gert Rijlaarsdam et al. har som nævnt især interesseret sig for, hvordan skriveundervisningen kan 

tematisere og gøre læserbevidsthed hos eleven til genstand for undervisning. Han beskæftiger sig 

med skrivning som problemløsning. Det samme perspektiv på skrivning kan det didaktiske design 

siges at have i kraft af dets forankring i retoriske situationer og disses invitationer til 

forandringsskabende handlinger.  

Som beskrevet tidligere problematiserer Rijlaarsdam et al., at elevers tekster alt for sjældent så at 

sige sættes på prøve, hvor de bliver evalueret og anvendt af læsere uden for klasseværelset. I 

forbindelse med arbejdet med projektbeskrivelserne ønsker jeg netop at eksponere eleverne for en 

virkelig læserreaktion, en virkelig evaluering af deres problemløsningsforslag. En sådan virkelig 

evaluering af elevernes forslag indeholder ligeledes potentialet for at en figureret verden åbenbarer 

sig for eleverne, eftersom en virkelig evaluering potentielt vil synliggøre for eleven, at hendes tekst 

bruges til noget. I mødet med en konkret evaluering af tekstens anvendelighed kan en mulig 
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manifestation af netop skrivning som forandringsskabelse finde sted. Dette kræver dog, at den 

evaluerende ser på og italesætter teksten som handling. Og samtidig kræver det igen, at eleven 

positioneres som en, der med sin tekst, har forsøgt at bidrage til forandring. 

 

5.6 KONTEKSTUALISERING AF DATAINDSAMLING 

I mit metodedesign har jeg valgt udelukkende at implementere designet og indsamle data på to skoler 

fordelt på tre 5. klasser. 5. årgang er blevet valgt, idet jeg vurderede at eleverne her måtte antages for 

de flestes vedkommende at være konventionelle skrivere med en vis erfaring i at skrive længere 

tekster. Men samtidig forestillede jeg mig, at deres erfaring med skrivning i skolen på dette trin endnu 

ville være så begrænset, at de ikke havde tilegnet sig meget fasttømrede praksisser for, hvordan man 

skriver en ikke fiktiv tekst.  

For at opnå kontakt til lærere på 5. årgang skrev jeg i forsommeren 2015 i første omgang ud til 

skoleledere på en række nærliggende skoler. Her fik jeg positiv tilbagemelding fra en enkelt leder på 

skolen i Nordsjælland, Mosegårdsskolen (fiktivt navn), der havde en dansklærer (med det fiktive 

navn Lise), som var interesseret i at deltage. Jeg trak derefter på mit netværk, idet jeg kontaktede en 

tidligere studiekammerat fra min seminarietid. Hun fik sat mig i forbindelse med to dansklærere i to 

5. klasser (med de fiktive navne Line og Jeanette) på den skole, Københavnerskolen (fiktivt navn), 

hvor hun selv var ansat.  Alle tre lærere deltog med andre ord frivilligt. Begge skoler kan kendetegnes 

som skoler med en blandet elevgruppe. Mosegårdsskolen ligger i et kvarter med både socialt 

boligbyggeri og parcelhuse og større villaer. Københavnerskolen ligger centralt i København med 

udelukkende etagebyggeri – både ejerboliger og lejeboliger. I begge klasser var ligeledes en blanding 

af piger og drenge, etniske danskere og elever med anden etnisk baggrund. På begge skoler og især 

på Københavnerskolen fandtes dog en overrepræsentation af etniske danskere. Under feltarbejdet på 

Københavnerskolen gik det endvidere op for mig, at flere af eleverne på denne skole af forskellige 

årsager var flyttet væk fra kvarteret og ud i Københavns yderområder men altså fortsat med at gå på 

skolen. Dette kan være tegn på, at eleverne har oplevet deres respektive klasser som velfungerende.  

I projektet valgte jeg i samråd med de samarbejdede lærere (Lise, Jeanette og Line) selv at fungere 

som den primære underviser i forbindelse med iscenesættelserne af skriveprocesserne. Jeg havde på 

forhånd en hypotese om, at et udgangspunkt i konkrete retoriske situationer for elevernes 

tekstproduktion kunne være med til at gøre den konstruerende proces synlig og positionere eleverne 
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i en undersøgende position. Hypotesen havde dog endnu ikke taget form af et egentligt design, da jeg 

lavede aftaler med lærerne på de to skoler. Jeg mødtes med de tre lærere i løbet af 

sensommeren/efteråret 2015, inden den mere detaljerede planlægning af designet havde fundet sted, 

og præsenterede min umiddelbare ide. Lærerne gav udtryk for at være meget interesserede og fandt 

ideen spændende men gav samtidig udtryk for, at de foretrak, at det primært var mig (i hvert fald i 

forbindelse med de første aktiviteter), der fungerede som designer og underviser. Alle tre lærere 

havde tidligere samarbejdet med konsulenter, hvor jeg fik indtryk af, at det primært havde været 

konsulenterne, der havde igangsat og kørt forløbene. Jeg fik således indtryk af, at min rolle i projektet 

blev sidestillet med en konsulents rolle.  

Efterhånden som designet udviklede sig, fik jeg da også en helt klar ide om, hvordan jeg ville 

iscenesætte tekstproduktionerne. På den måde blev det da også, i mine øjne, vanskeligere for de 

samarbejdede lærere at skulle gå ind og overtage og redidaktisere den tilrettelæggelse, jeg havde stået 

for og havde til hensigt at observere på. Det ville muligvis i sig selv ikke være så meget anderledes, 

end det er tilfældet med redidaktisering af læremidler. Men eftersom det var mig, som forsker, der 

havde udviklet et særligt design, som jeg havde interesse i at afprøve med henblik på teoriudvikling 

på situeret autentisk elevskrivning, forekom det mig også oplagt selv at stå for implementeringen. Det 

deltagende lærerperspektiv kunne endvidere give mig interessant 1. håndserfaring. Dette vil jeg vende 

tilbage til. 

 I forbindelse med to efterfølgende møder med lærerne fik jeg lejlighed til at lave en række uformelle 

interviews med eleverne med henblik på at lære dem at kende; høre om deres interesser og fritidsliv. 

Interviewmaterialet anvendte jeg som inspiration til produktionen af de to film, som kom til at 

repræsentere to retoriske situationer. I perioden februar- april 2016 fandt implementeringen, dvs. mit 

feltarbejde sted på Mosegårdsskolen. I enkelte uger arbejdede eleverne med designet i 4-5 timer, i 

andre uger kun to eller slet ikke. Ferier og andre aktiviteter forhindrede en koncentration af timer. I 

alt varede forløbet omkring 35 lektioner (det nøjagtige antal har jeg desværre ikke noteret mig). 

Forløbet på Københavnerskolen blev til gengæld mere koncentreret og fandt sted i fem uger i træk 

(5-6 timer pr klasse om ugen) i maj og juni 2016.   
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5.7 INDSAMLING AF DATA I ET PRAKSISTEORETISK PERSPEKTIV 

Formålet med min undersøgelse er at beskrive potentialer og udfordringer i de deltagelsesformer og 

oplevelser af muligheder for deltagelse, som kommer til udtryk under implementeringerne af det 

didaktiske design. I udviklingen af det didaktiske design har jeg som beskrevet tidligere været 

informeret af det praksisteoretiske perspektiv på undervisning. Som ligeledes beskrevet tidligere 

ligger der i selve praksisbegrebet en særlig måde at handle, tænke og opfatte på, og i det didaktiske 

design har jeg, som netop beskrevet, intentionen om at igangsætte processer, der sætter elever i 

bevægelse med reflekteret, dialogisk skrivepraksis, dvs. en særlig måde at handle, tænke og opfatte 

på. Og det er forestillingen, at denne dialogiske tænkning og handling kan være emd til at realisere 

en figureret verden, hvor eleven kan opleve sig selv og de skrivebegivenheder hun indgår i som 

potentielt forandringsskabende. 

Lærerens repræsentationer af især de retoriske situationer og skrivekortet samt feedback, indgår i 

praksisarkitekturen og fungerer som sagt rammesættende for elevernes handlinger, dvs de 

praksisser, de sættes i bevægelse med. Eleverne trækker samtidig i deres måder at konstruere den 

situation og herunder position, de står og skal handle i som elevskrivere, netop på praksisser fra 

andre sammenhænge, hvor man taler, handler og relaterer til hinanden på bestemte måder. Disse 

praksisser kommer således også til at indgå som byggesten i den praksisarkitektur, som former 

elevernes måder at deltage og opleve på under implementeringen. Elever og lærer er således, med 

Kemmis et al.s udtryk co-participant in and co-producer, co-inhabitant  og agentic participant 

(Kemmis, 2014, pp. 56-57) af det økosystem, der strukturerer en konkret praksis. Samtidig gør de 

også opmærksom på den variation, der ligger i elevers (og læreres vil jeg tilføje) perspektiver, og 

som former deres måder at møde og erfare undervisningen i forskellige sammenhænge. De peger i 

den forbindelse desuden på (uden dog at udfolde det nærmere) historicitetens betydning for, 

hvordan praksisser tager form: 

“Because local practices – like local practices of learning in this or that particular 

classroom or school, for example – are historically-formed, however, understanding a 

local practice also requires taking into account how the practice has been prefigured 

by arrangements that pertained in the past – for example, how a practice of learning 

was formed by a learner’s particular life experiences, especially life experiences of 

learning here and in other settings.” (Kemmis, 2014, p. 89) 
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Eleverne og lærerne som deltagende medkonstruktører er således et ret centralt led i det store 

praksis-økosystem, der udgør praksisarkitekturen. Ligeledes er det især elevernes og lærernes 

medskabelse af processer inden for den særlige praksisarkitektur og disse processers bidrag til en 

samlet figureret verden, som er i fokus for min dataindsamling.  I dataindsamlingen interesserede 

jeg mig derfor især for at få adgang til elever og læreres medskabende deltagelse i undervisningen 

og oplevelser af deltagelse. I forbindelse med gennemgangen af min analysestrategi senere i 

afhandlingen, vil jeg uddybe med nuancerende begreber, hvordan medskabende deltagelse kan 

forstås. 

Elever og læreres deltagelsesformer i form af interaktioner betragter jeg således som dele af 

processer i undervisningen. Bundsgaard og Hansen (Bundsgaard & Hansen, 2010) anvender et 

beskrivelsesapparat til det, de kalder observerbare processer i undervisningen, det vil sige det, som 

vi kan se og høre, at der finder sted. De opdeler disse processer i tre niveauer; henholdsvis 

interaktion (mikroniveau), workflow (mesoniveau) og forløb (makroniveau) (Bundsgaard & 

Hansen, 2010, p. 19). 

En interaktion består af en sekvens af ytringer og handlinger inden for en afgrænset 

undervisningssituation. Et eksempel på en interaktionssekvens kunne i relation til dette projekt 

således være en samtale mellem en gruppe elever, en lærermodellering, en feedbacksession, et 

læreroplæg eller en samtale mellem elever og mig.  

Et workflow udgøres af en række af interaktionssekvenser. Et workflow vil i mit projekt således 

svare til den samlede række af interaktioner i tilknytning til forskellige målrettede aktiviteter. Det 

kan enten være knyttet til det, jeg omtaler førskrivningsøvelserne eller udgøres af interaktioner 

knyttet til aktiviteter i forbindelse med hele storylinen En mistænkelig oplevelse eller Deltagere til 

rollespil. Og endelig kan et workflow udgøres af interaktioner knyttet til en af de to virkelige 

retoriske situationer; skolesammenlægningen eller modulaktivitesbeskrivelserne.   

Forløb svarer til en række af workflows. I mit projekt vil dette således svare til den samlede række 

af workflows, som finder sted i løbet af undervisningen rammesat af det didaktiske design i en 

enkelt klasse. Er man interesseret i udvikling af didaktisk praksis, argumenterer Bundsgaard og 

Hansen for, at man har brug for en nuanceret viden på forskellige procesniveauer. Man bør derfor 

ifølge Bundsgaard og Hansen ikke nøjes med at rette sin opmærksomhed mod et enkelt niveau.  
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”Det er ikke nok at have blik for individuelle behov og handlinger, hvis man vil 

udvikle praksis og pege på et didaktisk innovationspotentiale. Man må se de enkelte 

handlinger som knuder i et netværk af handlinger, der strækker sig på tværs af tid og 

rum og er indrammet af didaktiske dagsordener.” (Bundsgaard & Hansen, 2010, p. 

18) 

Selvom jeg vil mene, at et blik, der udelukkende retter sig mod mikropraksisser, nok kan bidrage til 

udvikling af og informere didaktisk praksis alene i kraft af beskrivelser af interaktioner, har jeg 

fundet det meget relevant for min undersøgelse, at indsamlingen af data på interaktioner på 

mikroniveau studeres i en bredere workflow og- forløbsmæssig sammenhæng. Ved at sætte 

interaktioner i relation til hinanden på workflow og forløbsniveau vil jeg kunne se 

designelementernes betydning på tværs af tid og rum. De forskellige designelementer indgår nemlig 

i et samspil med hinanden og får forskellig betydning afhængig af, hvornår på mesoniveau eller 

makroniveau, de bringes i spil. Ligeledes kan implementeringen af et designelement tilskrive 

skrivehandlinger betydning med tilbagevirkende kraft. Det vil med andre ord sige, at en interaktion 

i ét workflow muligvis kan skinne tilbage på tidligere workflows, som således kan blive betragtet i 

et nyt perspektiv og tilskrevet ny mening.  

Jeg præsenterede tidligere Tobleronemodellen, som blev udviklet i regi af projekt Faglighed og 

skriftlighed, og som beskriver en såkaldt elevskriverbane bestående af en række erfaringer med 

forskelligartede skrivehændelser. Min undersøgelse er, som det fremgår ovenfor, ligeledes 

interesseret i rækker af skrivebegivenheder. Men i dette projekt er fokus ikke på individuelle 

skriverudviklinger (selvom jeg muligvis kan spore tegn herpå i nogle tilfælde). Min dataindsamling 

er derimod fokuseret på nærstudier af skrivebegivenheder, det de udtrykker og deres mulige 

sammenhæng med andre skrivebegivenheder og det, de tilsammen udtrykker. Indsamlingen har 

med andre ord været koncentreret om enkelte stykker af tobleronen med henblik på produktion af 

viden om potentialer og udfordringer knyttet til de processer og praksisformer som dels 

manifesterer sig i konkrete handlinger og dels opleves på bestemte måder af deltagerne. Hvad gøres 

skrivning til, og hvordan er man skriver? Til forskel fra Faglighed og skriftlighed har jeg således ej 

heller fokus på de færdige elevprodukter. 

For at kunne skabe et så nuanceret og troværdigt billede af processerne har jeg i tråd med Egon 

Gubas troværdighedskriterier vedrørende såkaldt naturalistic inquiries (Guba, 1981) og Lene 
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Tanggaard og Svend Brinkmans troværdigheds-tjek (Brinkmann & Tanggaard, 2015) benyttet mig 

af metodetriangulering. Jeg foretog dels deltagerobservationer, hvor jeg gjorde notater om egne 

oplevelser, indtryk og følelser og iagttagelser, lyd-og videooptog elevsamtaler, feedbackseancer, 

lærermodelleringer og fremlæggelser samt interviewede elever om deres oplevelser. 

Trianguleringen giver mig både 1. persons indtryk og 3. persons indtryk og adgang til forskellige 

typer af data, som komplementerer hinanden. I tråd med netop 1. personperspektivet udtrykker 

uddannelsesforskeren Egon Eisner sig om behovet for at supplere den distancerede og 

tilnærmelsesvis neutrale tilgang til forskning med en mere æstetisk tilgang, der omfavner et 

følelsesmæssigt perspektiv: 

“In artistic aproaches to research, the role that emotion plays in knowing is central. 

Far from the ideal of emotional neutrality, which is sought in much of social science 

research, the artistically oriented researcher recognizes that knowing is not a 

unidimensional phenomena, but takes a variety of forms”(Eisner, 2005, p. 73) 

Data fra optagelserne samt interviewene sammenholdt med mine egne observationer og indtryk 

supplerer hinanden og søger netop at undgå et endimensionelt perspektiv på deltagere og 

deltagelsesformer. De forskellige måder at anskue og have viden om konkrete skrivebegivenheder 

gør det muligt at belyse og skabe nuancerede beskrivelser eller med antropologen Clifford Geertz 

udtryk ”Thick Descriptions” (Geertz, 1973) (mættede beskrivelser) af skrivebegivenheder i de 

kontekster, de finder sted. 

 

5.8 DELTAGENDE OBSERVATION 

De deltagende lærere var ganske vist med til at vejlede eleverne og med mellemrum at samle op på 

aktiviteter eller som i ét tilfælde at bidrage med en modeltekst. Men jeg fungerede som nævnt selv 

som lærer og deltog således i undervisningspraksissen. Jeg deltog vel at mærke ikke, som havde det 

været min egen velkendte klasse, eftersom jeg ikke kendte eleverne på forhånd og ikke for eksempel 

kunne trække tråde tilbage til tidligere emner og aktiviteter. Men jeg deltog i langt de fleste 

henseender i den samme, med Schatzkis udtryk, teleoaffektive struktur, som var jeg ansat som lærer 

til at undervise i skrivning i netop den klasse med målet om at lære dem “noget om skrivning”. Jeg 

ønskede og følte mig forpligtet på at engagere alle elever i skriveaktiviteterne. Og jeg var derfor nødt 

til at handle og gribe ind øjeblikkeligt, hvis jeg iagttog elever, der enten selv gav udtryk for eller som 
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lod til at have brug for hjælp til at komme videre. Jeg ærgrede mig endvidere over og følte mig også 

med mellemrum frustreret over elever, der gang på gang ikke så ud til at lytte eller foretog sig andre 

ting uden relation til de igangsatte aktiviteter. Jeg ønskede, at alle skulle få noget ud af det, at alle 

skulle lære noget om skrivning, som ville kunne kvalificere deres kritiske blik på, hvad skrivning er. 

Mine notater vedrørende observationer og indtryk blev først nedfældet efter undervisningen på 

lærerværelset, i toget eller hjemme.  

Denne form for deltagende observation er der forskningsmæssige udfordringer samt fordele ved. I 

min funktion som lærer vil jeg beskrive mig selv som særdeles nærværende, og min såkaldte 

relevansstruktur, som Kristiansen og Krogstrup taler om (Kristiansen & Krogstrup, 1999) er i høj 

grad påvirket af den common sense, som findes i det praktiserende rum. Det er med andre ord de 

praksisser, der knyttes til det at undervise, som jeg går ind og deltager i ved at tænke og erfare på 

bestemte måder i relation til, det jeg ser. Jeg observerede ganske vist stadigvæk med fokus på 

elevernes deltagelse, dvs. i overensstemmelse med min forskningsmæssige interesse. Samtidig var 

jeg også i klassen som forsker, der skulle observere, hvad der udspillede sig i elevernes interaktioner 

med hinanden, med mig og med andre artefakter. Jeg var der ikke, fordi de børn var 

undervisningspligtige og havde krav på at lære noget. Jeg var der, fordi jeg ville undersøge, hvad en 

konkret tilrettelagt undervisning kunne føre med sig af handlinger for derefter at teoriudvikle på 

baggrund heraf.  

Jeg er med andre ord en deltagende observatør, der dels observerer på mig selv og dels de personer, 

jeg interagerer med. Dette giver mig fordelen af at få en særlig oplevelse af dels, hvad det vil sige at 

være lærer i den form for skriveundervisning og dels, hvad det vil sige at være elev. På den måde 

bliver jeg selv som deltagende lærer mit eget forskningsinstrument og informant. Jeg må således, 

ifølge Wadel, agere sociolog på mig selv (Wadel, Wadel, & Fuglestad, 2014, p. chap. 3). Da jeg ikke 

deltager som elev, giver det mig ikke på samme måde en følelsesmæssig oplevelse af, hvad det vil 

sige at være elev. Min adgang til, hvad det vil sige at være elev, går således under selve feltarbejdet 

overvejende gennem mit deltagerperspektiv som lærer. Wadel taler i den sammenhæng om en række 

af underkategorier af deltagende observation (Wadel et al., 2014, p. 52): 
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Figur 5. "Deltagende observation".  

 

Jeg vil således placere mig selv som på den ene side deltagende observatør af selve læreren gennem 

deltagelse i (i rollen som lærer) aktiviteter og samtaler med elever. Og på den anden side vil jeg 

placere mig selv som deltagende observatør af elevers deltagelsesformer gennem observation af 

samtaler og aktiviteter ligeledes overvejende i rollen som lærer. 

På trods af at min forskerposition blev indlejret i lærerpositionen, havde jeg med mellemrum 

mulighed for at trække mig lidt tilbage og observere deltagelsesformer, hvor jeg vil mene at mit 

forskerblik frem for mit lærerblik og den relevansstruktur, som er karakteristisk for forskeren, var 

dominerende. Lejlighedsvis kunne jeg for eksempel identificere en samtale som potentielt 

interessant for mine forskningsspørgsmål. Men da dette kun fandt sted lejlighedsvis, idet jeg, som 

beskrevet tidligere, oplevede en handletvang og følte ansvar for, at eleverne lærte noget og var 

aktive deltagere i undervisningen, vil jeg mene, at mine tanker og handlinger i overvejende grad må 

karakteriseres som karakteristiske for didaktisk praksis, der jo netop også omhandler refleksion over 

de handlinger og de aktiviteter, som finder sted i klasserummet. Helt konkret udmøntede det sig i en 

særlig opmærksomhed på, hvorvidt og hvordan eleverne aktivt anvendte skrivekortet eller de 

forskellige aspekter i skrivekortet i deres måder at tale om og reflektere over skrivning.  
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observation
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I	aktiviteter
Lærlinge/arbeidsroller

I	samtaler
Samtaleroller

Observation

Af	aktiviteter
Tilhørerroller
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5.8.1 OPTAGELSER AF INTERAKTIONER 

Mættede beskrivelser af designets funktion i praksis kræver indsamling af data på variationer i 

elevernes deltagelseformer og oplevelser af deltagelsesmuligheder. Et fokus på variationer vil øge 

chancerne for at skabe et mere nuanceret billede af, hvordan designet fungerer. Under 

interventionen på Mosegårdsskolen, som fandt sted i foråret 2016, havde jeg derfor under elevernes 

arbejde med de to film diktafoner eller kamera på alle elever fordelt på seks grupper under den 

første planlæggende del (5 diktafoner og 1 kamera). Optagelserne er med til at fastholde en 

begivenhed, som jeg som forsker efterfølgende kan se på med et distanceret blik. Jeg er ikke 

længere læreren, der ser og oplever, men en anden der undersøger eksempelvis en samtale, der 

finder sted mellem to elever og en lærer.  

Elevers samtaler kan dog også være påvirket af, at der ligger en diktafon på bordet. Der er risiko 

for, at nogle elever vil blive usædvanligt optagede af sig selv, og hvad de bør sige. Af mine 

optagelser fremgår det helt eksplicit, at elever er ret opmærksomme på diktafonen, hvilket kommer 

til udtryk i elevernes talen direkte ned i den. Større eller mindre dele af nogle af optagelserne er 

eksempelvis præget af at eleverne spiller musik fra YouTube, og der føres ingen eller i meget 

begrænset omfang diskussion. En anden gruppe drøfter med mellemrum tekstproduktion, men laver 

overvejende sjov med diktafonen, som de taler ned i, og leger, at de laver radio.  
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På Københavnerskolen havde jeg færre (2 stk.) diktafoner i spil ad gangen i de enkelte klasser. 

Dette var af helt praktiske årsager. Skolen er en ældre skole med en ganske anden rumindretning. 

Eleverne havde færre muligheder for at sætte sig et afsides sted, hvor der ikke var støj, der kunne 

forringe lydkvaliteten på optagelserne. Der var dog to mindre grupperum tilknyttet hvert 

klasseværelse. Her placerede jeg i hvert rum et makkerpar med en diktafon. Placeringen af 

makkerparrene i grupperummene kan for nogle elevers vedkommende have skabt en 

laboratorielignende kontekst, der kan have højtideliggjort den måde, hvorpå de har deltaget i 

samtalen, der som nævnt kan have øget deres opmærksomhed på egen deltagelse i usædvanlig grad. 
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Selvom jeg under mit feltarbejde på skolen i København justerede i designet efter undervisningen i 

den ene klasse, hvorved undervisningen i den anden klasse blev justeret til, var disse justeringer ret 

begrænsede. Dele af undervisningen foregik, som jeg vil demonstrere om lidt, fælles, og måden, 

hvorpå eleverne inviteredes til at interagere med hinanden ved hjælp af eksempelvis samme type 

skrivekort, samme oplæg og type af feedback fra klubpædagogen og modellerende feedback på 

tekster fra mig som lærer, vil jeg karakterisere som ens. De data, jeg har på elevers interaktioner 

med lærere, pædagog og designelementer i relation til forskellige workflows, kan derfor 

overvejende betragtes som værende sat i gang af det samme didaktiske design. Hermed ser 

mængden af data ud til at være nogenlunde lige mellem de to skoler.   
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I min dataindsamling vedrørende lydoptagelser af elevinteraktioner fokuserede jeg på interaktioner 

knyttet til de retoriske situationer. Som en del af det samlede forløb indgår en række introducerende 

workflows (førskrivningsøvelser). Jeg har materiale fra 1. iscenesættelse i form af to 

videooptagelser af interaktioner i forbindelse med disse workflows. Disse workflows har meget 

muligt en betydning for, hvordan eleverne efterfølgende forstår og tillægger den særlige måde, 

hvorpå de inviteres til at arbejde med tekstproduktion betydning. Dette kan jeg dog ikke udtale mig 

med sikkerhed om, og jeg vil ikke inddrage dem i mine analyser, da de i udgangspunktet ikke er en 

del af de designelementer, jeg er interesseret i at undersøge. De også kun i begrænset omfang i 

beskrivelsen af implementeringen, som jeg kommer ind på om lidt, men vil fremgå af en udvidet 

implementeringsbeskrivelse under Bilag A2. 

Et af de designelementer, som jeg netop har fokus på, er feedback. Undervejs lod jeg på skolen i 

København eleverne selv arbejde med at give hinanden feedback i grupper modelleret af mig. 

Begge klasser gav, som jeg vil komme ind på i beskrivelsen af implementeringen, gruppevis 

hinanden feedback på deres mailtekster fra Nynne, og i den ene klasse gav eleverne desuden 

hinanden feedback på deres beskrivelser af aktivitetsmoduler. Jeg var meget interesseret i at 

lydoptage elevernes feedbacksessioner, eftersom jeg øjnede en åbning for, at netop denne 

rammesætning kunne muliggøre, at eleverne ville eksplicitere dialogen mellem forskellige stemmer 

og samspillet mellem de konstruerende aspekter ved skrivekortet. Men der opstod under feltarbejdet 

nogle udfordringer. 

Den første type af feedback sessioner, der omfattede begge klasser, foregik i skolens Pædagogiske 

center. Der var et ret højt støjniveau, hvilket virker ind på lydoptagelserne, der er af så dårlig 

kvalitet, at jeg har valgt ikke at bruge dem. Dertil kommer, at jeg på nuværende tidspunkt vurderer, 

at elev-elevfeedback er et ret omfattende studie i sig selv. Nok er det interessant i forhold til de 

didaktiske intentioner, der ligger i designet, om at positionere eleverne som selvstændige fortolkere 

af retoriske situationer. Men jeg mener ikke, at jeg vil have mulighed for at udfolde det 

tilstrækkeligt inden for denne afhandlings grænser. Derfor har jeg valgt ikke at beskæftige mig med 

denne dimension ved feedback. De øvrige optagelser af to gruppers feedback sessioner i den ene af 

klasserne på Københavnerskolen vil jeg således heller ikke inddrage i analyserne.   

Der viste sig under feltarbejdet en udfordring i forbindelse med, at jeg forsøgte at følge bestemte 

elever med henblik på beskrivelser af processer på meso og makroniveau, dvs. at spore forbindelser 
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mellem forskellige skrivebegivenheder (med deltagelse af de samme elever). På begge skoler 

skiftede eleverne nemlig én eller flere gange makkere undervejs. Det var en detalje, jeg ikke havde 

overvejet og derfor ej heller forventningsafstemt med de samarbejdende lærere. Dertil kommer, at 

virkeligheden i skolen netop også gør, at elever er fraværende i kortere eller længere perioder, 

hvilket ligeledes gør det vanskeligt at følge de samme personer så tæt, som jeg ellers havde håbet 

på. Og endelig kan støj i rummet ødelægge optagelser. 

Det kan betragtes som et fund i sig selv, at der er en del ”ikke relevant aktivitet” på optagelserne i 

form af aktiviteter, der ikke har relation hverken direkte eller indirekte til den aktivitet, som 

eleverne er inviteret til at deltage i. Det kan være vanskeligt at pege på årsager til denne manglende 

investering. De kulturelle praksisser i klassen for, hvordan man agerer elev og kammerat – herunder 

hvordan man relaterer til hinanden og til læreren – kan have betydning for elevernes investering og 

til tider negative positioneringer i mødet med designelementerne. Er der eksempelvis i forvejen en 

kultur i klassen, hvor man gerne positionerer sig i opposition til læreren og hendes valg af 

aktiviteter? Disse teleoaffektive handlinger kan realisere sig uafhængigt af det didaktiske design. 

Jeg har som en del af projektet i modsætning til eksempelvis skriveforskningsprojekterne 

Skrivedidaktik på mellemtrinet og SKRIV ikke foretaget dataindsamling i klasserne inden 

interventionen og har således ikke et sammenligningsgrundlag at tale om mine 

klasserumsobservationer ud fra.  

Der kan dog tænkes at være en sammenhæng mellem ikke relevant aktivitet og elevers konstruktion 

af manglende meningsfuldhed i designet – herunder manglende forståelse. Elevers manglende 

forståelse eller given udtryk for manglende meningsfuldhed er i mindre grad repræsenteret eksplicit 

i optagelserne. Enkelte udsagn og handlinger udtrykker dog denne position og vil således være 

repræsenteret i mine analyser. I mit metodedesign har jeg derfor valgt at inddrage interviews, 

eftersom jeg forestillede mig, at denne dataindsamlingsmetode kunne bidrage til en belysning af 

elevers oplevelser af deltagelsesmuligheder. Og elevernes oplevelser er som bekendt ligeledes 

afgørende for, hvorvidt og hvordan den intenderede figurerede verden realiserer sig. 
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5.8.2 LYDOPTAGELSER FORDELT PÅ SKOLER OG SAMTALER OM 

SKRIVNING I RELATION TIL RETORISKE SITUATIONER 

 

Retorisk situation Antal optagelser Antal grupper 

En mistænkelig oplevelse 

(begge skoler) 

6 

+ 

8  

4 Mosegårdsskolen 

+ 

4 Københavnerskolen 

Deltagere til rollespil 

(Mosegårdsskolen) 

3 2 

Skolesammenlægningen 

(Mosegårdsskolen) 

8 3 

Hjælp til fritidsklubben 

(Københavnerskolen) 

6 3 

I alt 31 16 

 

5.8.3 ØVRIGE OPTAGELSER 

 

Retorisk situation Type 

Hjælp til fritidsklubben Klubpædagogs præsentation (fælles) 
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Hjælp til fritidsklubben Klubpædagogs feedback (alle elever) 

Skolesammenlægning Lærermodellering af egen tekstproduktion 

(fælles) 

En mistænkelig oplevelse Fremlæggelser af tekster (fælles) 

Førskrivningsøvelse Opfølgning på aktiviteter ifm. indsamlede 

tekster og intro til SMS-opgave (fælles) 

 

5.8.4 INTERVIEWS 

I undervisningen finder der ganske vist processer sted, som er usynlige, nemlig selve 

læreprocesserne samt konstruerende processer, der gør, at elever oplever et designelement på en 

særlig måde. Ved hjælp af observationer og lydoptagelser af elevers samtaler bliver nogle af disse 

konstruktions- og betydningsskabende deltagelseprocesser og oplevelser delvis synliggjort, idet 

eleverne sætter ord på deres fortolkninger og går i dialog med hinanden om disse fortolkninger. Der 

vil dog stadig være processer, som optagelserne ikke giver adgang til. Disse forsøger jeg som 

forsker at få yderligere adgang til gennem interviews, hvor eleverne blandt andet sætter ord på, 

hvad og hvordan den måde, de har arbejdet med skrivning på, har bidraget til, at de (ikke) tænker 

anderledes om det at skrive. Interviews kunne ligeledes give mig yderligere adgang til elevernes 

oplevelser af denne tilgang til skrivning, og hvordan de mere eksplicit positionerer sig i forhold til 

denne måde at være skiver på (se interviewguide under bilag). Begrænsningen i et sådan 

dataindsamlingsdesign består dog stadigvæk i, at det udelukkende er elevernes italesættelser, jeg får 

adgang til.  Dette vil jeg udfolde senere. 

På begge skoler interviewede jeg ni elever. På Mosegårdsskolen udvalgte jeg elever til interviews 

på baggrund af observationer af undervisningssituationer, hvor de havde udvist tegn på forskellige 

måder at relatere til og fortolke den særlige tilgang til skrivning. Det vil med andre ord sige, at jeg 

bestræbte mig på at udvælge elever, der ud fra mit lærerperspektiv lod til at repræsentere varierede 
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positioner i relation til og rekonstruktioner af den situationsforankrede tekstproduktion (herunder 

også det planlæggende arbejde), som de var inviteret til at deltage i. På Københavnerskolen forsøgte 

jeg endvidere at lave interviews med de elever, som var blevet lydoptaget. Det lykkedes dog ikke i 

alle tilfælde pga. fraværende elever og tidspres. Nogle af de elever, jeg ved hjælp af diktafonerne 

havde forsøgt at følge, nåede jeg således ikke at interviewe. Min adgang til at interviewe elever blev 

ligeledes begrænset af selve strukturerne på de to skoler. Eleverne havde skiftende fag og lærere, 

som ikke var med i projektet, og som derfor ofte forventede, at eleverne deltog i timerne og altså 

ikke var fraværende på grund af deltagelse i et forskningsprojekt.  

Jeg interviewede eleverne i par eller i grupper på tre ud fra semistrukturerede interviews (se 

interviewguide under bilag) Det kan have sine fordele og ulemper i forhold til kvaliteten af mine 

data, som jeg vil diskutere senere i afhandlingen. I interviewene spurgte jeg ind til elevernes 

beskrivelser af deres deltagelse og oplevelser af deltagelse. Jeg var i udgangspunktet interesseret i at 

stille spørgsmål til elevernes valg i forbindelse med deres tekstproduktioner for ad den vej at få 

adgang til deres konstruktioner af det at være elevskriver i den form for skriveundervisning. Det 

lykkedes i nogen grad. Elevernes respons på mine spørgsmål, deres kammeraters kommentarer og 

min oplevelse af, hvad der undervejs eventuelt ville kunne give mig relevante oplysninger om at 

være elev, bragte ofte samtalen på andre veje. Det vil jeg diskutere yderligere senere i afhandlingen.  

Undervejs forsøgte jeg desuden at være opmærksom på, at afprøve min forståelse af elevernes 

udsagn ved eksempelvis at spørge:” Okay, så det vil altså sige, at du mener at…” Denne form for 

forståelses-tjek (Brinkmann & Tanggaard, 2015, p. 525) er med til at kontrollere mine datas 

troværdighed. 
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5.8.5 INTERVIEWS MED ELEVER 

 

Skole Antal interviews 

Mosegårdsskolen 9 

Københavnerskolen 9 

I alt  18 

 

5.8.6 TRANSSKRIBERING 

Transskriberingerne af både lydoptagelser af samtaler og interviews har jeg dels foretaget selv og 

dels fået hjælp til af en videnskabelig assistent. Da mange lydoptagelser af elevsamtaler er præget 

af en del leg, samtale og musik, har jeg valgt ikke at transskribere disse dele. Jeg betegner disse dele 

som irrelevant aktivitet. Min vurdering af irrelevant aktivitet definerer jeg som aktiviteter, der ikke 

har relation hverken direkte eller indirekte til den aktivitet, som eleverne er inviteret til at deltage i. 

Det kan ganske vist diskuteres, hvornår en samtale kan kategoriseres som indirekte relateret til en 

aktivitet eller er irrelevant for aktiviteten. En samtale mellem nogle elever, hvor de udveksler 

minder om deres oplevelser med f.eks. leg i skolegården har ikke direkte relevans for gruppens 

tekstproduktion, der omhandler en præsentation af udendørsarealerne på skolen, men har en 

indirekte relevans, idet denne samtale kan være med til at forme elevernes fortolkninger af, hvilket 

indhold der vil være relevant at have med i en tekst. En samtale om hvad eleverne skal lave i 

weekenden eller de samtaler, hvor eleverne eksempelvis leger radioværter eller fjoller og smådriller 

hinanden, betragter jeg til gengæld som irrelevant. Det er disse dele, som ikke er blevet 

transskriberet. I de tilfælde, hvor den videnskabelige assistent har vurderet dele af en samtale som 

irrelevant, har han noteret tidsrummet for samtalens forekomst. Jeg har lyttet denne del af samtalen 

igennem for at bekræfte dommen. Udeladte dele af en optaget samtale, bemærkninger til teksten og 

beskrivelser af handlinger er markeret således ”[…]”.  Der hvor der er en kort pause i en ytring, 

hvor informanten eksempelvis tænker sig om 1-2 sekunder, har jeg markeret dette sådan: ”…”. Jeg 
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vil i den trykte afhandling vedlægge transskriberinger af eksempler på interviews og lydoptagelser 

af skrivebegivenheder, hvorfra jeg inddrager brudstykker i forbindelse med mine analyser. De 

resterende transskriptioner af lydoptagelser og interviews (repræsenteret med brudstykker i 

analysekapitlet) ligger på det vedlagte USB-stik. Flere af disse er såkaldte kodedede 

transskriptioner, der eksemplificerer, hvordan jeg i Excel har arbejdet med kategoriseringer af 

elevers ytringer. To af eksempelteksterne (markeret med *) i den trykte afhandling er kodede 

transskriptioner. Jeg har fordelt eksempelteksterne, således at de tilsammen repræsenterer 

interaktioner i relation til de forskellige retoriske situationer på de to skoler. 

Mosegårdsskolen 

• Transskription af interaktion i relation til ”En mistænkelig oplevelse” (bilag C3) 

• Transskription af interaktion i forbindelse med ”Deltagere til rollespil” (bilag C2) 

• Transskription af interaktion i relation til Skolesammenlægningssituationen (bilag C4)* 

• Transskription af interview med to elever (bilag C5)* 

Københavnerskolen: 

• Transskription af interaktion i relation til ”En mistænkelig oplevelse” (Bilag C1) 

• Transskription af interaktion i relation til ”Hjælp til fritidsklubben” (Bilag C6) 

• Transskription af interview med to elever (bilag C7) 

Der er indsamlet samtykkeerklæringer fra alle deltagende elever og i transskriptionerne og 

afhandlingen vil elever, lærere, pædagog samt lokationer (såsom skoler og fritidsklubbens navn) 

optræde under pseudonymer. 

 

5.9 ET DELTAGENDE LÆRERPERSPEKTIV PÅ IMPLEMENTERINGEN 

Mine observationer og indtryk som deltagende lærer udgør som sagt blot ét perspektiv på, hvad der 

skete under implementeringen. Som jeg vil beskrive nærmere om lidt, var jeg under selve 

feltarbejdet, kort fortalt, ofte skeptisk over for, hvor konstruktive og reflekterede skriveprocesser 

elevernes interaktioner med hinanden, med mig og med især skrivekortet og den samtaleform, som 

det var med til at rammesætte, egetlig udgjorde. Senere i forbindelse med mit analysearbejde 

nuanceredes mit perspektiv. Den følgende tekst er således kun en gennemgang af de begivenheder, 



 

 

118 

som fandt sted under implementeringen af designet, og de oplevelser og observationer, jeg gjorde 

mig, samt de indtryk, jeg fik og følelser, jeg havde på det tidspunkt. I teksten vil jeg inddrage mine 

refleksioner over disse oplevelser og indtryk, som jeg fik og gjorde mig set fra dette nærværende 

perspektiv. 

Som nævnt tidligere betragter jeg i overvejende grad mine observationsdatas beskaffenhed som 

udtryk for overvejende en praktikers oplevelser. Den relevansstruktur, jeg har tænkt, følt og oplevet 

med er i høj grad under indflydelse af, at jeg agerede som klassens lærer. Jeg er dog bevidst om, at 

jeg ikke er en hvilken som helst lærer, eftersom mit lærerperspektiv i undervisningssituationen og 

muligvis især i den umiddelbart efterfølgende refleksion over indtryk samtidig har været påvirket af 

min forskerposition. Jeg vil i afsnittet kun inddrage kommentarer til didaktiske valg, hvis disse 

kommentarer knytter sig til refleksioner, jeg gjorde mig under selve feltarbejdet. Teksten vil således 

udelukkende være af redegørende karakter (med inddragelse af redegørelse for refleksioner jeg 

gjorde mig på daværende tidspunkt), og der vil ikke forekomme analyser af begivenheder. Kapitlet 

kommer på den måde til at udgøre en kontekst for det efterfølgende analysekapitel, indeholdende en 

præsentation af observationsdata samt beskrivelser af følelser, som ramte mig undervejs. I det 

efterfølgende analysekapitel refererer jeg tilbage til og diskuterer disse begivenheder og indtryk i 

relation til netop det perspektiv på begivenhederne, som det distancerede analyseblik åbenbarer. 

Således forsøger jeg, i ovenensstemmelse med Eisner, som jeg var inde på tidligere, også her i 

formidlingsdelen at triangulere to forskellige former for viden, en mere æstetisk emotionel og en 

analytisk. 

Teksten er blevet til på forskellige tidspunkter i forskningsprocessen. Dele af den er skrevet i 

forbindelse med selve udviklingen og beskrivelsen af det konkrete didaktiske design og den 

konkrete tilrettelæggelse som information til den samarbejdende lærer eller i forbindelse med 

design af undervisningsoplæg eller såkaldt hjælpetekst (eksempelvis modelleringstekst) til læreren. 

Andre dele, herunder især de dele, der beskriver oplevelser og indtryk, er blevet til umiddelbart i 

forlængelse af, at en observation har fundet sted. Ligeledes er dele af teksten blevet til efter endt 

feltarbejde i forbindelse med en gennemskrivning af forløbet. Og endelig er disse forskellige dele 

blevet delvis omformuleret og skrevet sammen som samlet tekst i løbet af efteråret 2017.  

Praksis er en ret kompleks størrelse. Der sker mange ting på samme tid, som efterlader indtryk af 

den ene og den anden art. Teksten nedenfor er en komprimeret udgave af en mere udfoldet og 
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detaljeret gennemgang af begivenheder, observationer og oplevelser, som ligeledes indeholder 

beskrivelser af begivenheder i forbindelse med førskrivningsøvelser (Bilag A2 på vedlagte USB-

stik). Dette bilag omfatter ligeledes en del eksempler på PowerPoint- slides anvendt i 

undervisningen samt elevproduktioner. De forskellige forløb i de tre klasser og underliggende 

workflows i forbindelse med de forskellige iscenesættelser af retoriske situationerhar har jeg 

endvidere sat ind i skemaer, med den intention at skabe et grafisk overblik. Denne grafiske oversigt 

ligger under Bilag A1. 

 

5.10  FØRSKRIVNINGSØVELSER 

Som en optakt til implementeringen af designet blev eleverne i alle tre klasser præsenteret for, hvad 

man kan forstå som en tekst – hvad kan en tekst være? Der blev givet eksempler på forskellige 

typer af tekster, som man kan støde på i hverdagen i fx hjemmet, i klubben, på gaden, i butikken 

osv. (eksempelvis menukort fra pizzariaer, indkøbsseddel, en reklameplakat, et 

konfirmationstakkekort). Mit mål var, at eleverne i højere grad kunne blive bevidste om tekster som 

nogle, man bruger til noget i hverdagen. Eleverne fik til opgave at indsamle tekster, som de stødte 

på eksempelvis derhjemme, i gadebilledet eller i klubben og medbringe teksterne eller print af 

billeder af teksterne.  

Eleverne arbejdede forskelligt med de indsamlede tekster (se evt. Bilag A1+2 ). Under 1. 

iscenesættelse på Mosegårdsskolen forekom dette arbejde mig at være alt for abstrakt for eleverne. 

Jeg blev derfor opmærksom på at iscenesætte en mere induktiv tilgang til tekstproduktion, som jeg 

tænkte måske i højere grad kunne forankre skrivning i elevernes hverdag for derigennem at 

synliggøre den dialog med forskellige stemmer, skriveren indgår i, for eleverne. Jeg formulerede 

derfor en opgave, hvor eleverne skulle skrive SMS’er. Eleverne skrev SMS’er til forskellige læsere 

(mor, ven, bedsteforældre, frisør). SMS-aktiviteten og tekstindsamlingen skulle danne afsæt for at 

tale om tekster og retoriske situationer og de forskellige måder, hvorpå man henvender sig til 

forskellige læsere. 

Jeg oplevede dog, at jeg under 1. iscenesættelse ikke fik samlet op på elevernes SMS’er, dvs. jeg fik 

ikke diskuteret elevernes SMS-tekster og de mulige årsager til deres forskelligheder. Under 1. 

iscenesættelse gjorde jeg altså efter egen oplevelse ikke nok ud af disse førskrivningsøvelser. Under 

2. og 3. iscenesættelse kom jeg mere i dybden og udvidede SMS-opgaven med mindre rollespil, der 
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lod til at synligøre for eleverne dels, hvordan tekster er baseret på fortolkninger af situationer og 

dels, hvordan tekster i bred forstand (dvs. også mundtlige tekster) gør noget i verden. 

 

5.11 MODELLERING AF ANALYSE 

I forbindelse med alle tre iscenesættelser præsenteres eleverne for fortolkningsmodelleringer. Under 

1. iscenesættelse integreredes denne i forbindelse med førskrivningsøvelserne. Eleverne i de øvrige 

klasser mødte først denne fortolkningsmodellering i forbindelse med deres arbejde i relation til 

filmen ”En mistænkelig oplevelse”. Modelleringerne var dog meget lig hinanden og har 

skrivekortets aspekter mål, emne, skriver og læser samt (under 1. iscenesættelse) tid og sted og 

teksttype som omdrejningspunkt. 

Jeg præsenterede i alle klasser eleverne for, hvad man kan forstå ved en kommunikationssituation 

ved at inddrage elevernes argumenter fra førskrivningsøvelserne. I min præsentation brugte jeg 

teksteksempler, som jeg vurderede, ville vække genkendelse hos eleverne.  

Jeg præsenterede dem derefter for en modeltekst i form af en mail fra en pige ved navn Nynne. Jeg 

fortæller, at dette er en mail, som en af mine veninder, der er lærer, har modtaget fra en af sine 

elever. Jeg læste først mailen højt.  

 

Hej Maria 

Jeg skriver til dig pga. det meget mistænkelige, der skete i fredags i skolegården. Jeg 

kom forbi nede ved halvtagene, da vi havde fået fri, og der så jeg Kalle fra 5.c, som 

overfaldt August og maste ham mega hårdt op ad muren. Han råbte ham ind i hovedet 

og truede ham med, at hvis ikke han gjorde, som han sagde, så ville der ske ham noget 

slemt. Han var helt vildt voldelig. Jeg kunne se, at August var virkelig bange, for han 

så mig og skyndte sig den anden vej. Jeg gik efter ham lidt senere, da vi var på vej 

hjem, fordi jeg syntes, det var synd for ham. Jeg spurgte ham, hvad der var sket og 

sagde, at jeg godt ville hjælpe ham. Men han ville bare slet ikke høre på mig, og jeg 

sikker på, at han skjulte noget og var bange for at sladre og bange for, hvad Kalle 

ville gøre, hvis han sagde noget. Så han turde ikke fortælle det. Nu er jeg totalt bange 

for, at der vil ske August noget. 
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Du må altså skynde dig og hjælpe August og stoppe ham Kalle, inden der sker noget 

forfærdeligt. 

Hilsen Nynne 

 

Eleverne lod til at kunne identificere sig med det scenarie, som bliver skrevet frem. Under 1. 

iscenesættelse udbrød eleven Frede eksempelvis, at han præcis har stået i en lignende situation selv. 

Derefter modellerede jeg for eleverne, hvordan jeg som læser får et særlig indtryk af, hvad det er for 

et emne, hvordan Nynne gerne vil positionere sig, hvordan hun positionerer læreren Maria, og 

hvordan jeg kan se, hvad målet er. Modelleringen demonstrerede, hvilke typer af spørgsmål, man 

kan stille til en tekst. 

Under modelleringen fulgte jeg nogenlunde teksten nedenfor, som jeg havde forberedt inden, samt 

en række illustrerende slides, der ligeledes demonstrerede alternative måder, hvorpå Nynne kunne 

have positioneret sig selv og sin læser samt konstrueret emnet.  

 

Skriver 

Nynne er skriveren i denne tekst. Det kan man se her, hvor der står ”hilsen Nynne”. 

Og hvem er Nynne så? I teksten står der flere steder ”jeg så, jeg”… Det er sætninger, 

som fortæller noget om, hvem Nynne er eller den slags person, hun gerne vil fremstå 

som… ”jeg gik efter ham, jeg er ret sikker på, jeg er bange, jeg så…”. Hun er en pige, 

der har oplevet noget ubehageligt, som bekymrer hende – hun er bange. Det var 

hende, der så det, og hun er sikker. Og hvorfor vil hun mon gerne vil fremstå sådan? 

Det er, fordi hun har et særlig mål med teksten. 

Læser 

Modtageren er en, der hedder Maria. Vi får ikke så mange informationer om, hvem 

hun er. Men det har noget med skolen at gøre. Det gætter jeg på, fordi Nynne skriver 

”nede ved halvtagene” – det virker meget indforstået – som om det er et sted, Maria 

godt kender. Nynne skriver også ”Du må skynde dig at gøre noget…”. Nynne ser 

altså Maria som en, der kan og bør gøre noget ved denne her sag. 
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Emnet 

Og hvad er det så for en sag eller emne? JO, ”Jeg skriver til dig pga. det meget 

mistænkelige der skete”. Emnet/sagen er noget mistænkeligt, som Nynne har set, som 

hun skriver her. Det, hun så, var en, der ”truede ham, maste ham op ad muren, vildt 

voldelig, August var virkelig bange, han skjulte noget, bange for Kalle”.  

Og hvorfor skriver Nynne så ord som fx vildt voldelig, virkelig bange, totalt bange? 

Hvorfor skrev hun ikke bare: ”Kalle truer August. Du må gøre noget ved det!” Jo, 

fordi hun har et mål med teksten, og hun vil gerne igennem med et budskab. 

Målet 

Hvor ser vi da, hvad målet er? Nynne skriver: Du må hjælpe og stoppe Kalle. Dette 

må være målet. Og for at opnå det synes Nynne, at det er vigtigt at gøre noget ud af at 

beskrive denne her ubehagelige situation. Hendes beden om hjælp står også alene og 

bliver derfor fremhævet. 

 

5.12 FILMEN ”EN MISTÆNKELIG OPLEVELSE” 

Herefter så eleverne i alle klasser filmen ”En mistænkelig oplevelse” og diskuterede kort med 

sidemanden efterfølgende, hvad de eventuelt blev overraskede over. Disse samtaler oplever jeg som 

interessante. Min forhåbning var netop, at eleverne ville blive overraskede over den scene, der i 

filmen udspiller sig i skolegården, og bemærke, at Nynne havde skrevet den mere dramatisk frem, 

end de selv ville opleve, er tilfældet i selve filmen. Det viste sig, at flere af eleverne i alle tre klasser 

– men i særdeleshed eleverne på Mosegårdsskolen– lod til at være mere eller mindre forargede over 

Nynne. De syntes, at hun overdriver i mailen til Maria; at Nynne er en sladrehank og en drama 

queen. Andre elever mente dog, at Kalle faktisk er ret voldelig. Der blev diskuteret, og 

fortolkninger af hændelsen i skolegården kom i spil. Jeg oplevede det som gode diskussioner, da der 

kom mange fortolkninger og argumenter på banen, der netop kunne synliggøre for eleverne, 

hvordan tekster konstruerer billeder af verden baseret på særlige fortolkninger af retoriske 

situationer. 
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5.13 SKRIVEKORTET 

Jeg præsenterede for dem (gælder alle klasser), at de skulle arbejde med at lave planlægningskort til 

deres tekstproduktion, og at de i den forbindelse skulle opnå erfaring med, hvordan man kan tolke 

en situation ved hjælp af begreberne skriver, læser, emne og mål. På Mosegårdsskolen (1. 

iscenesættelse) betegnede vi dette kort ’tankekort’. På Københaverskolen havde jeg ændret dette til 

’skrivekort’. Jeg vil efterfølgende referere til kortet som ’skrivekort’. Jeg fortate endvidere eleverne 

i alle klasser, at skrivekortet netop skulle fungere som redskab til: 

• At finde frem til skrivesituationen (svarer til den retoriske situation) 

• At finde ud af, hvad der skal med i deres tekst 

• At finde ud af, hvordan de vil skrive deres tekst  

 

 
Figur 6. Eksempel på oplæg: planlægning 
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Jeg præsenterede dem for, at Nynne i lighed med deres egne iagttagelser, er blevet i tvivl om 

episoden i skolegården - i tvivl om, hvad der egentlig skete, og at det måske ikke var så dramatisk, 

som hun først oplevede det. Jeg viste derfor et skrivekort (illustreres længere nede), der 

demonstrerede Nynnes første fortolkning. Under alle iscenesættelser præsenterede jeg skrivekortet 

som værktøj til at skrive gode tekster, hvor man får netop dét frem i forhold til målet, man gerne vil. 

Under 1. iscenesættelse producerede eleverne skrivekortene på karton, hvor de ligeledes lavede 

illustrationer til deres fortolkninger. Under 2. og 3. iscenesættelse nuancerede jeg skrivekortet som 

redskab ved at sammenligne det med et redskab, der giver adgang til Nynnes hoved. Hvad tænker 

hun om skrivesituationen? De grønne bokse illustrerer, hvordan henholdsvis emne, læser, skriver og 

mål defineres af Nynne. De orange bokse illustrerer, hvordan Nynne planlægger at skrive dette frem 

i overensstemmelse med sit mål. Derefter demonstrerede jeg et skrivekort for, hvordan der ”ser ud i 

Nynnes hoved”, efter at hun har genovervejet oplevelsens karakter. 

 

Figur 7. Nynnes skrivekort - 1. udkast 
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Figur 8. Nynnes skrivekort - 2. udkast 

 

5.14 MODELLERING AF TEKSTPRODUKTION 

Efter præsentation af tankekort/skrivekort læste jeg under alle iscenesættelser Nynnes redigerede 

mail højt, hvor jeg også trådte i rollen som Nynne, der tænker højt og begrunder sine valg. Jeg 

fremhævede med fed de afgørende ændringer, som Nynne foretager i teksten for at fremstå mere 

usikker på, hvad der egentlig skete. Jeg pegede på, at denne måde at skrive på dels positionerer 

Nynne som en skriver, der er usikker, og dels konstruerer det som usikkert, hvad der egentlig 

udspillede sig.  

Nedenfor vises eksempel på PowerPoint-sliden, som blev brugt i forbindelse med 2. og 3. 

iscenesættelse (under 1. iscenesættelse byggedes storylinen lidt anderledes op, og mailen adresseres 

her til læreren Jesper, men ordlyden er den samme): 
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Figur 9. Eksempel på oplæg: revideret mail til Maria 

 

5.15 NUANCERET REPRÆSENTATION AF DEN RETORISKE SITUATION 

Jeg viste derefter en mail, som eleverne skulle forestille sig, at Nynne modtager fra læreren, Maria. 

I mailen kommunikerer læreren, at hun desværre ikke er på skolen den næste uges tid til at tage sig 

af sagen.  Mine informantelevers opgave var da: Hvad skal Nynne nu gøre? 

Eleverne præsenteredes således for en nuancering af den retoriske situation. De skulle nu 

identificere en ny læser, som de vurderer, kan hjælpe Nynne i den situation, hun befinder sig i, som 

de tolker den. 
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5.16 PROBLEMATIK MED OPLÆG OG MODELLERING 

Jeg oplevede, at meget af taletiden i opstartsfasen under alle iscenesættelser, men især under 1. 

iscenesættelse, lå hos mig, idet jeg modellerede fortolkninger, skrivekort og tekstproduktion. Flere 

elever begyndte at blive urolige, fornemmede jeg. Under 2. og 3. iscenesættelse havde jeg dog 

inddraget førskrivningsøvelse i form af et rollespil, hvor eleverne i rollerne som frisør og kunde 

skulle eksperimentere med forskellige positionerende talehandlinger. Det gav en vekselvirkning 

mellem illustration af pointer med modelfortolkninger af teksten og elevernes kropslige oplevelse (i 

form af skulle agere henholdsvis kunde og frisør og derved positionere og blive positioneret ansigt 

til ansigt) af pointerne og analytiske arbejde med tekster selv. Men mine øvrige oplæg og 

modelleringer, hvor jeg oplevede det nødvendigt at være tydelig og komme med flere eksempler, 

var stadig lange. Introen tog med andre ord stadig tid. Og selvom eleverne på Københavnerskolen 

forekom mere aktive og blev tilbudt aktiviteter, som aktiverede dem mere end, at de blot sad og 

lyttede til pointer, så var der en del uro. Jeg tænkte, at det måske var mig, der stressede; eleverne 

skulle aktiveres og samtidig klædes på til at gå ind i arbejdet med teksterne – både den produktive 

del og den analytiske. Elevernes tilbagemeldinger skulle gribes, og der skulle bygges videre på 

dette i opfølgningen på deres sms’er og analyser/fortolkninger af tekster (hvorfor de netop ser ud, 

som de gør). Læreren, Jeanette kommenterede da også på, at jeg talte meget. Jeg oplevede det som 

en vanskelig balancegang på den ene side at være præcis og eksemplificerende i forhold til, hvad 

det er for en praksis, jeg ville have eleverne engageret i, og på den anden side at få dem aktiveret 

produktivt selv. 

Jeg ville i mine modelleringer gerne integrere elevernes fortolkende aktiviteter med oplevelser af 

sprog, produktion, læsning /fortolkning af tekster. Men jeg oplevede til stadighed, at mit mål nok 

lod til at være meget abstrakt for mange elever på trods af den oplevelsesmæssige induktive 

tilgang/introduktion til tekstproduktion. Jeg oplevede således stadig udfordringer med at introducere 

begreber (såsom fremstå), der muligvis kunne synes for abstrakte på det klassetrin, eller også var 

det hovedsageligt, fordi det var nyt stof, og de kun så småt havde arbejdet produktivt med at skulle 

skrive personer og begivenheder frem på bestemte måder (SMS-opgaven og rollespillet). 
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5.17 1. ISCENESÆTTELSE AF DEN FIKTIVE SITUATION.  

Jeg oplevede under 1. iscenesættelse elevernes engagement som meget forskelligt; flere grupper 

havde vanskeligt ved at skelne mellem aspekterne, og der var mange aspekter: Skriver, læser, emne, 

mål, tid og sted, teksttype. Jeg oplevede også eksempler på, at nogle ikke helt forstod, hvem der er 

læserne. Eks. ”Hvor fanden skulle jeg vide det fra?” eller ”Læserne det er os, eller…”. Jeg 

bemærkede dog to grupper, som virkede til at arbejde engageret. Begge grupper talte om deres 

tekstproduktion som problemløsning. Særlig den ene gruppe (Gina, Trine, Mie og Martha) havde en 

ivrig diskussion om blandt andet, hvem de i rollen som Nynne skulle skrive til.  

Jeg så en tendens til, at eleverne ikke diskuterede tilstrækkeligt eller specielt meget i hvert fald. 

Gina, Trine, Mie og Martha havde dog som nævnt en ivrig diskussion, hvor de fik diskuteret både 

valg af læser og konsekvenserne af de valg, de ville træffe. Der er en del irrelevant aktivitet 

undervejs, og flere elever syntes ukoncentrerede store dele af tiden. Under især 1. iscenesættelse lod 

det i øvrigt til, at flere elever fik opfattelsen af, at de på tankekortet skulle afbilde Nynne sådan, som 

de opfattede hende, hvilket for flere elevers vedkommende stod i kontrast til den måde, hvorpå man 

kunne forestille sig, at hun ville ønske at fremstille sig selv i en tekst. Hvis Nynne skal have nogen 

til at hjælpe sig, er det næppe hensigtsmæssigt at positionere sig som en sladrehank, syntes 

ræsonnementet at være hos nogle af eleverne i denne gruppe. 

Jeg havde endvidere en forestilling om, at det, at eleverne skulle illustrere tankekortet (tegne de 

forskellige personer, som de tolkede dem, lave tænkebobler) kunne være med til konkretisere og 

visualisere den retoriske situationen for dem. Det viste sig dog, at nogle elever brugte forholdsvis 

meget tid på illustrationer i forhold til, hvad de lod til at få ud af det, eftersom de lavede sjov ud af 

det på en sådan måde, at Nynne eksempelvis blev afbildet med skydevåben. Dette kan selvfølgelig 

være udtryk for, at de netop oplevede Nynne som sladrehank eller drama queen. Det var derfor 

vanskeligt at se, om nogle elever alligevel fandt støtte i illustrationerne, og om illustrationsarbejdet 

gav anledning til yderligere dialog. 
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Figur 10. Eksempel på et tankekort (skrivekort) 

Et andet makkerpar, Mille og Ana, lod til at blive hurtigt færdige med deres mail, som de havde 

besluttet at adressere Kalles forældre. De digtede derfor videre på situationen og udvidede denne 

med et forestillet svar fra Kalles forældre, som de forestiller sig er rockere. De læste svaret højt for 

mig. Deres svar tolkede jeg i første omgang som lidt useriøst og ”ude af sync” med den storyline, 

der var blevet fortalt frem om Nynne og den verden, hun færdedes i, idet de fik skrevet nogle meget 

aggressive forældre frem. Jeg diskuterede sandsynligheden for, at forældre kunne finde på at 

udtrykke sig sådan over for et andet barn. Eleverne fastholdt, at historien holdt. 

Der var i elevernes arbejde med tankekort, også eksempel på, hvordan i hvert fald én elev, Nicklas, 

(men flere hopper/griner med på den) havde svært ved at se det meningsfulde i at arbejde med 

skrivning af tekster på den måde, dvs. ved først at lave tankekort. For ham virkede det 

tilsyneladende meningsløst og unødvendigt med dette redskab.  
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Et makkerpar, Sabo og Oscar, der havde valgt at arbejde med ”Deltagere til rollespil” havde 

ligeledes umiddelbart udfordringer med at holde koncentrationen. Især Sabo, der af læreren, Lise, i 

øvrigt blev beskrevet som en fagligt svag og ukoncentreret elev. Eleverne mente hurtigt, at de var 

færdige med deres plakat. Jeg gik i dialog med dem om deres tekst og mulige forbedringer. I den 

sammenhæng stillede jeg mig op med deres plakat og bad dem om at gå forbi og lægge mærke til, 

om de fra den vinkel kunne få øje på noget, der kunne justeres. Det førte til, at eleverne besluttede 

sig for at bruge flere farver. Det var min oplevelse, at Sabo fik nuanceret sin opfattelse af, hvad en 

tekst er og kan bruges til. 

 

5.18 ELEVPRÆSENTATIONER 

Eleverne præsenterede gruppevis for resten af klassen deres færdige tankekort og tekster. Der var en 

del uro. Fire grupper fremlagde deres tankekort og tekster, og en gruppe (heriblandt Nicklas, der 

som sagt lod til at have svært ved at finde skriveaktiviteten meningsfuld) fremlagde kun deres 

tankekort. De gav udtryk for, at de gerne ville læse en dødstrussel op. Jeg vurderede, at det måtte 

være en såkaldt for sjov-tekst og bad dem om at vente til sidst. Præsentationerne forløb således, at 

eleverne først præsenterede deres projekter i form af, 1) hvad de havde identificeret som målet med 

teksten, 2) hvad kunne de sige om emnet, skriver og læser og, for nogle af elevernes vedkommende, 

3) hvordan de ville have det til at fremstå. Den ene af disse grupper bestod af Mille og Ana, der 

udvidede opgaven til også at omfatte svar fra Kalles forældre. Det viste sig, at de i mellemtiden 

også havde skrevet en mail til Augusts forældre og produceret yderligere et svar fra Kalles forældre 

ud over det svar, hvor eleverne havde forestillet sig forældrene som rockere. De to svar-mails bad 

jeg eleverne om at vente med at læse højt, eftersom jeg vurderede, at også disse tekster må gå under 

kategorien ”for sjov-tekster”. 

 

5.19 2. OG 3. ISCENESÆTTELSE AF DEN FIKTIVE SITUATION 

Jeg oplevede som sagt under 1. iscenesættelse, at eleverne brugte meget tid på produktionen af 

tankekort. Under 2. og 3. iscenesættelse gav jeg derfor eleverne en strammere tidshorisont for, 

hvornår de skulle have skrivekortet klar og efterfølgende ligeledes en strammere tidshorisont for, 

hvornår de skulle sende deres tekster til mig. Eleverne lod generelt til at arbejde betydeligt mere 

koncentreret sammenlignet med flere af grupperne under 1. iscenesættelse med at lave skrivekort. 
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De blandede dog stadig lidt rundt på mål og emne. For eksempel sagde de, at teksten skulle handle 

om at få Kalle eller en lærer til gøre noget bestemt. Jeg gengav, at emnet er det, som teksten handler 

om i sig selv, altså selve episoden i skolegården. 

Jeg oplevede det igen lidt konstrueret at adskille mål, emne og skriver. Men analytisk syntes jeg 

dog stadig, at der var en pointe i det, idet det stadig forekom mig at kunne synliggøre, at den måde, 

man skriver sig selv frem på, knytter sig til den måde, emnet skrives frem på, og til den forståelse, 

man har af målet med teksten. Positionering af læreren er ligeledes især relateret til målet 

 

5.20 LÆSERMODELLERING AF ELEVTEKSTER 

Under 2. og 3. iscenesættelse fremlagde eleverne ikke deres færdige tekster for hinanden. Eleverne 

sendte mig i stedet deres første udkast til tekster. Jeg udvalgte heraf to elevtekster, der 

demonstrerede forskellige valg af henholdsvis læser, læserpositionering, skriverpositionering og 

konstruktion af emne og forberedte et oplæg, der skulle modellere, hvordan jeg som læser oplevede 

de to tekster, dvs. hvordan jeg oplevede, at emnet blev konstrueret og personer positioneret, samt 

hvad der lod til at være forandringsmålet med de respektive tekster. Målet med oplægget var at 

demonstrere to forskellige tekster, herunder konstruktioner og positioneringer, der begge var elevers 

(i rollen som Nynne) reaktioner på samme situation. Situationen og exigence blev i teksterne blot 

tolket forskelligt. Ligeledes var målet at demonstrere for eleverne, hvordan de kunne give feedback 

til hinanden i mindre grupper. Oplægget fandt sted på skolens Pædagogiske Center, hvor begge 

klasser var samlet. Jeg lavede min præsentation ret hurtigt, fordi vi var tidspressede. Jeg 

præsenterede, hvad der blev gjort i to forskellige elevtekster og kommenterede i form af spørgsmål, 

man kunne stille til de pågældende tekster, således at det andet makkerpar kunne få gode ideer til at 

ændre i teksten. 

Det lod til at være meget forskelligt, hvad eleverne fik ud af at give hinanden respons. Nogle elever 

var tilsyneladende koncentrerede og engagerede, mens andre syntes, de var færdige efter få 

minutter. Elevernes evaluerende tilbagemeldinger på responssessionen pegede ligeledes i 

forskellige retninger. 

  



 

 

132 

5.21 1. ISCENESÆTTELSE: BREVE TIL VESTSKOLEN 

Anden del af forløbet på skolen i Nordsjælland omhandlede elevernes produktion af tekster til de 

elever, som i virkeligheden uden for læringsrummet stod over for at skulle flytte over på elevernes 

skole, Mosegårdskolen, efter sommerferien. Læreren Lise havde lavet en aftale med dansklæreren 

fra en af de tilflyttende 5. klasser om, at de skulle modtage nogle tekster fra hendes klasse, som 

skulle fortælle om Mosegårdskolen og/eller deres klasse på Mosegårdsskolen på forskellige måder. 

Jeg kom med et oplæg, der skulle skitsere situationen for eleverne. I dette oplæg fokuserede jeg 

udelukkende på begreberne emne, læser, skriver og mål. På baggrund af min oplevelse fra 1. 

iscenesættelse af stor kompleksitet tog jeg aspekterne teksttype og tid & sted ud. Disse to aspekter 

spiller ganske vist en betydningsfuld rolle i forhold til, hvordan tekster designes, men til forskel fra 

læser, skriver og emne er det ikke aspekter, som skriveren arbejder konstruerende med i forhold til 

at få dem til at fremstå på bestemte måder. 

Jeg præsenterede eleverne for situationen, at de som bekendt skulle have en ny parallelklasse 

grundet skolesammenlægningen til næste skoleår, og de blev præsenteret for målet med 

skriveforløbet. De havde fredagen forinden haft besøg af de tilflyttende elever, hvor de havde været 

til koncert sammen og været på orienteringsløb. Eleverne havde mange spørgsmål og spurgte ind til 

detaljer om, hvad der skulle ske næste skoleår. Enkelte fortalte også om deres indtryk af de 

kommende elever baseret på fredagens oplevelser med dem.  
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Figur 11. Eksempel på oplæg:  tekster til Vestskolen 

 

To og to talte de om mulige tekster og om, hvordan de tilflyttende elever mon havde det med at 

skulle over på en ny skole. 

Derefter havde vi en fælles snak i klassen, hvor eleverne bød ind med deres forslag til, hvordan – og 

om hvad – man ville kunne skrive en eller flere tekster til de nye kammerater. Jeg skrev undervejs 

de forskellige forslag til tekster på tavlen. Deres lærer supplerede med muligheder. Eleverne havde 

med deres forslag fokus på formidling af fysiske forhold på skolen såsom legepladsens og kantinens 

beskaffenhed, men en enkelt elev kom, på opfordring, også på den ide, at man kunne skrive om det 

gode sammenhold, man har i klassen.  

Derefter præsenterede Lise en modeltekst, der netop udgjorde en reaktion fra hendes side på den 

lignende situation, som hun stod i grundet skolesammenlægningen. I form af et brev til en af hendes 
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kommende kolleger fortæller Lise lidt om den måde, hvorpå de på Mosegårdskolen har arbejdet 

med læsevejledning (Lise er læsevejleder på skolen), og hvilke positive forventninger hun har til 

samarbejdet med de nye kolleger. Hun forklarede, hvorfor hun havde skrevet, som hun havde. 

Nogle elever kommenterede efterfølgende, at de syntes, hendes tekst var meget lang, og at de ikke 

kunne forestille sig, at deres kommende parallelklassekammerater ville være lige så interesserede i 

at læse noget af den længde og med så svære ord. Det affødte en samtale fælles i klassen om, at det 

at skrive en god tekst netop også handler om at overveje længde og valg af ord med henblik på, 

hvem læser er. 

 

5.22 MANGLENDE ENGAGEMENT 

Dagen efter gennemgik jeg tankekortet, som jeg havde justeret på basis af erfaringerne fra 1. 

iscenesættelse af kortet ifm de fiktive situationer. Eleverne skulle ligeledes i forbindelse med 

skolesammenlægningssituationen bruge tamkekortet som planlægningsværktøj. Jeg havde fokus på, 

hvad det skulle bruges til, og hvordan de skulle trække på deres oplevelse af situationen i 

udfyldelsen af kortet.  

I grupper på to-tre elever skulle eleverne nu i gang med at fordele Vestskolens elever imellem sig, 

dvs. at nogle elever skulle skrive til én gruppe af tilflyttende elever, mens andre elever skulle skrive 

til andre grupper. I den forbindelse opstod der lidt konflikt, da flere grupper ønskede at skrive til de 

samme elever. Blandt andet Mille virkede meget umotiveret, hang ind over bordet, og hendes 

skrivemakker Mie forsøgte næsten forgæves at få hende aktiveret. Mie fik blandt andet forhandlet 

på plads med Trine og Martha, at hun og Mille fik retten til at skrive til en bestemt elev, som Trine 

og Martha ellers også gerne ville skrive til. 

Processerne omkring brevene til Vestskolen oplevede jeg fra dette nærværende lærerperspektiv som 

meget uengagerede fra elevernes side. Få elever syntes at arbejde konstruktivt og investere i 

aktiviteten.  Mange rendte rundt til hinanden og fór rundt på fællesarealet. Læreren Lise var 

desuden fraværende en stor del af tiden pga. en konflikt med en elev. 

Nogle elever var i tvivl om, hvad de skulle, og flere blandede mål og emne sammen. Jeg overvejede 

igen, om det i virkeligheden var så vigtigt, at disse holdes adskilt. Jeg vurderede dog igen, at det 
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nok alligevel var konstruktivt, da jeg stadig mente, at adskillelsen kunne understøtte en forståelse 

af, at man skriver for at opnå noget, fordi man gerne vil noget med sine læsere.  

Nogle grupper kom frem til en bestemmelse af de forskellige aspekter, dvs. et projekt med deres 

tekst, men de havde svært ved at omsætte det til skrift; hvordan henvender man sig, hvordan bygger 

man en tekst op, hvor starter man osv.? Ofte kunne eleverne ikke finde deres kort, og mange lod til 

at skrive forholdsvist associativt. Og igen arbejdede flere grupper tilsyneladende meget 

ukoncentreret og havde gang i aktiviteter uden relation til den igangsatte aktivitet. Jeg lagde mærke 

til, at eleverne stort set ikke anvendte tankekortet i deres skrivning (og når jeg spurgte til dem, 

kunne de ofte ikke finde dem.).  

Eleven Frede vandrede eksempelvis meget rundt. Han havde været væk i en længere periode op til 

påskeferien og havde således ikke været hele forløbet omkring den første tekstskrivning igennem. 

Han udtrykte modstand over for at skulle skrive til de tilflyttende elever: ”Jeg gider ikke engang 

have dem til at komme herover!” sagde han.  Han begyndte dog på en tekst, der umiddelbart 

omfattede et negativt blik på skolen som et sted med klamme toiletter og dumme lærere. Men efter 

en snak med mig om hensigtsmæssigheden ved at skrive netop disse sider ved skolen frem, fik han 

tilsyneladende ikke skrevet mere. Han endte da også med ikke at præsentere nogen tekst til sidst.  

Flere elever, heriblandt Nicklas og Mille, som begge karakteriseredes af Lise som fagligt stærke og 

kvikke, kunne dog ikke se meningen med at lave tankekort. Dette kom til udtryk under en 

klassesamtale, efter at eleverne havde præsenteret deres færdige tekster for hinanden. Ud fra det, de 

gav udtryk for, kunne jeg udlede, at de godt kunne tænke i sammenhængen mellem mål, emne, 

læser og skriver, samtidig med at de skrev og omskrev. Mille gav udtryk for, at hun allerede for 

længe siden har lært det (i 3. klasse). 

 

5.23 INTERVIEW MED LISE 

Jeg lavede et interview med læreren Lise med henblik på at afdække og belyse hendes oplevelser og 

eventuelle forslag til justeringer af designet og designelementerne. Hun fortalte, at den måde, 

hvorpå hun hidtil har arbejdet med skrivning, har været præget af en mere styret genreskrivning 

med en tydelig struktur. Hun fortalte desuden, at efter hendes vurdering er det at skrive sig selv og 

et emne frem i en tekst noget, som elever typisk stopper med at arbejde med efter de små klasser til 
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fordel for netop genreskrivningen. Hun mener dog personligt, at skriveundervisningen med fordel 

kan fokusere mere på eleverne og deres tanker.  

Lise gav dog også udtryk for, at hun havde oplevet, at det havde været en meget stor udfordring for 

de svageste i klassen og foreslog i den forbindelse en højere grad af modellering, der kunne 

forbinde globalt og lokalt niveau i teksten. Ligeledes pegede hun på, at de indledningsvist 

forholdsvis meget lærerstyrede oplæg kunne afbrydes af mindre øvelser, hvor eleverne i kortere 

tekster kunne arbejde med eksempelvis at skrive sig selv frem på bestemte måder. Hun havde dog 

samtidig bidt mærke i, at netop den elev, hun vurderede som den svageste i klassen, alligevel 

faktisk havde vist tegn på, at han så anderledes på det at skrive. Hun refererede i den forbindelse til, 

at denne dreng havde ytret sig om en ændring, han og hans makker havde foretaget i deres tekst, 

som netop skulle medvirke til at fremstille deres skole som en skole, man kunne få lyst til at gå på. 

 

5.24 2.-3. ISCENESÆTTELSE. AKTIVITETSMODULER TIL FRITIDSKLUBBEN 

Jeg gennemgik, hvad der skulle ske de næste tre uger og præsenterede i PowerPoint en model, der i 

punktform viste aktiviteterne – dette for at give eleverne en ide om, hvor de skulle hen. Jeg havde 

taget kontakt til en lokal fritidsklub, som viste sig at stå i en helt særlig situation. Situationen var 

nemlig den, at personalet i fritidsklubben ønskede at skabe en såkaldt juniorklub, der stadig er en 

del af Fritidsklubben, men som udelukkende skulle henvende sig til og have aktiviteter rettet mod 

elever i 6. klasse. I den forbindelse fandt vi frem til, at klubben i den grad kunne bruge elevernes 

input til ideer til såkaldte aktivitetsmoduler, der kort fortalt er aktiviteter, man kan gå til to gange 

om ugen i ca. 12 uger. Jeg aftalte derfor med klubpædagogen Glennie, at hun skulle holde et oplæg 

for eleverne på skolen, hvor hun præsenterede klubbens situation, og hvad de i den forbindelse 

kunne bruge eleverne til. Præsentationen fungerede godt, oplevede jeg. Glennies oplæg omfattede 

konkrete krav til skriveopgaven, og hun var tydelig om, hvad hun skulle bruge elevernes tekster til,  

Der blev i den forbindelse formildet specifikke krav til arten af aktiviteter. Glennie præsenterede 

disse krav og fokuserede her især på, at eleverne skulle hjælpe med at komme med ideer til 

aktiviteter i juniorklubben, og at aktiviteterne skulle være lærerige og ikke bare underholdende. 

Eleverne lod til at være meget interesserede. De stillede mange spørgsmål såsom må man gerne 

skrive om flere aktiviteter, må man skrive om noget der koster mange penge? De spurgte også ind til 

mere organisatoriske rammer, som Glennie ikke kunne svare på.  
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Glennie fik også meldt ud, at hun ville forholde sig til, hvorvidt teksterne var såkaldt velskrevede, 

og om det ville være muligt at virkeliggøre ideerne. Eleverne stillede spørgsmål, der gjorde dem 

klogere på, hvem de skulle skrive til. Jeg oplevede oplægget som konkret kontekstualiserende for 

elevernes skriveproces. Eleverne fik desuden udleveret oplægget, der omfatter kravene, i papirform.  

Oppe i klasserne efterfølgende præsenteredes eleverne for, hvordan de skulle arbejde med 

beskrivelserne af aktivitetsmodulerne. Her fik de præsenteret, at de også i denne skriveopgave 

skulle anvende skrivekortet og reflektere over læser samt tænke denne ind i forbindelse med den 

måde, hvorpå de konstruerede deres aktivitet (emne), således at de kunne opnå deres mål. Dette 

arbejde blev dog tilrettelagt anderledes end under elevernes arbejde med skrivekortet i forbindelse 

med ”En mistænkelig oplevelse”. 

I stedet for at eleverne sad i par og diskuterede, hvem deres læsere (Glennie, klubben) var, hvad 

deres mål var, og hvordan de ville have aktiviteten til at fremstå, blev eleverne inviteret til at finde 

informationer om netop læser og mål i selve papirudgaven af Glennies oplæg. Her kunne eleverne 

netop finde disse oplysninger. I samråd med de samarbejdende lærere besluttede vi at tage 

skriverpositioneringsaspektet ud. Vi havde oplevet det som vanskeligt for flere elever og ønskede 

derfor at reducere kompleksiteten.  

Eleverne blev bedt om at finde informationerne i oplægget og udfylde boksene ét aspekt ad gangen, 

som jeg ligeledes i forbindelse med iscenesættelserne på skolen i Nordsjælland havde overvejet at 

gøre. 

 

5.25 HVOR BLIVER DEN AUTENTISKE SKRIVNING AF? 

Det komplekse samspil mellem de forskellige aspekter ved kommunikationssituationen (altså 

konstruktion af emne, mål og positionering af skriver og læser) viste sig dog igen tilsyneladende at 

være en udfordring. Det, at valg af aktivitet må tilpasses læserens behov og selve målet med at 

skrive teksten, oplevede jeg igen som vanskeligt at formidle, uden at eleverne blev forvirrede. Jeg 

forsøgte mig med at lade eleverne lede efter oplysninger på den kommende læser af deres tekst 

(nemlig Glennie og Fritidsklubben), men eleverne blev igen forvirrede og tænkte sig selv som 

læsere. 
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Repræsentationen af det dialogiske samspil som kendetegner skrivekommunikationen var fra mit 

lærerperspektiv vanskelig. Jeg ønskede i udgangspunktet at repræsentere skrivning som netop 

situationsbestemt. Og min hypotese var, at skriveudgangspunktet i situationer netop indeholdt en 

mulighed for at gøre skrivningen mere autentisk. Men skrivekortet og den formidlingsmæssige 

adskillelse af aspekterne så blot ud til at gøre skrivningen kunstig. På den måde blev den autentiske 

repræsentation af skrivepraksis igen atonomiseret. I formidlingssituationen blev jeg som lærer vist 

også forvirrende at høre på, når jeg forsøgte at formidle samspillet. Jeg tænkte der igen, at 

samspillet måske måtte komme til syne for eleverne på et senere tidspunkt i deres egne 

skrivehandlinger og den senere modellering i forbindelse med responsgivning. 

 

5.26 MODELLERING AF TEKSTPRODUKTION  

Efter oplevelser i læreren Lines klasseværelse, hvor eleverne netop virkede noget forvirrede, 

besluttede jeg at lave en beskrivelse af et aktivitetsmodul, som skulle fungere som modeltekst, der 

kunne konkretisere den dialogiske tekstproduktion i denne specifikke situation for eleverne.  

Dagen efter blev klassen derfor præsenteret for en tekstmodellering, hvor jeg havde skrevet et 

eksempel på en tekst, der beskrev teatersport. Jeg fokuserede derved på den måde, hvorpå 

emnet/aktiviteten blev skrevet frem, og knyttede dette eksplicit an til de krav, som fremgik af 

Glennies oplæg, og hvorfor jeg havde skrevet aktiviteten frem på netop den måde. Jeg havde 

markeret sætninger og ord, som specifikt skulle skrive emnet frem på en bestemt måde.  

Eleverne lyttede tilsyneladende, men spurgte ikke så meget. Efterfølgende kiggede de da heller ikke 

(hvad jeg kunne se i hvert fald) på teksteksemplet. 

 

5.27 ENGAGEMENT OG ASSOCIATIV SKRIVNING 

Eleverne lod til at arbejde ret koncentreret i resten af timen. Der var ro, og alle var i gang med at 

skrive eller diskutere skrivekort. Nogle elever spurgte til, hvorvidt feltet om fremskrivning af 

skrivere skulle udfyldes. Jeg svarede, at de skal lade det ligge, og Jeanette tilføjede noget i stil med 

– fordi, det er for svært. Dette var også min vurdering på det tidspunkt og i relation til den situation.  

Alle elever sad med deres skrivekort foran sig, mens de skrev på computer. Flere makkerpar havde 

valgt (eller en af dem havde valgt) en skriver. Den anden makker bød ind med mellemrum, men det 
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lod til primært at være den konkrete skriver, der sad ved tastaturet, som fik indflydelse på teksten. 

Det var således tilsyneladende begrænset, hvor meget diskussion og forhandling, der fandt sted. 

Nogle makkerpars tekstproduktioner tog sig ud som det, jeg oplevede som associerende skrivning. 

Jeg oplevede det som en udfordring ikke at give eleverne ordene og sætningerne på forhånd. 

Jeanette lod ligeledes til at have denne udfordring, og jeg oplevede, at hun ofte kom til at diktere 

eleverne, hvad de skulle skrive. Hun var dog også god til at forsøge at forbinde de nye instruktioner 

fra mig til indhold, eleverne tidligere havde beskæftiget sig med. Ligeledes bemærkede jeg, at hun 

spurgte ind til elevernes forestillinger om, hvad det er, man kan lære, og hvad der fx kan ske, når 

man eksempelvis kører go cart. Hvordan kunne de få præsenteret emnet/aktiviteten således, at det 

ville fremgå, hvad man kan lære ud over at køre go cart? 

 

5.28 MODELLERING AF RESPONS 

Jeg ønskede, at eleverne også i forbindelse med beskrivelserne af aktivitetsmodulerne skulle give 

hinanden respons. Jeg indsamlede derfor elevernes udkast til beskrivelser, som jeg gennemlæste 

med henblik på at identificere mønstre, der kunne udgøre opmærksomhedspunkter for elevernes 

respons til hinanden. På baggrund af mine gennemlæsninger valgte jeg to tekster og modellerede for 

eleverne, hvordan man kan give respons. Jeg fik dog meget hurtigt oplevelsen af, at min 

modellering var for omfattende (eleverne skulle se på gennemtænkthed, begrunde hvordan man 

lærer, tydelig beskrivelse, orden og struktur). Jeg havde tilsyneladende strakt elevernes tålmodighed 

til bristepunktet og sat mine forventninger til, hvor meget kompleksitet, de kunne rumme, for højt. 

Nogle elever havde sværere ved det end andre, og der var en del startvanskeligheder, fordi flere 

ikke havde fået fat i, hvad man skulle.  

 

5.29 INDSNÆVRING AF FOKUS 

Sammen med Jeanette besluttede vi at lade eleverne fokusere på udelukkende det 

opmærksomhedspunkt, der gik på, hvordan man kan skrive frem, hvordan man kan lære noget af at 

gå på modulet. Eleverne sad på deres respektive pladser inde i klasselokalet, og nogle af dem læste 

højt, hvordan netop de havde skrevet deres aktivitetsmodul frem som lærerigt. Eleverne virkede 

lyttende. Bagefter fik de tid til at justere i deres tekster. Det forekom mig at være mere overskueligt 
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for eleverne. Jeg tænkte dog samtidig, at det muligvis også begrænsede deres erfaringer med netop 

samspillet mellem de forskellige aspekter.  

Jeg snævrede derfor ind ifm. undervisningen i den anden klasse. De skulle udelukkende have fokus 

på ét opmærksomhedspunkt – netop det, der omhandlede at skrive deres aktivitet frem. Her fik de 

illustreret eksempler på, hvordan nogle elever (to tekster, som jeg har udvalgt) 1) havde forsøgt sig 

med netop det, 2) hvad de havde gjort, som fungerede godt, og 3) hvor de eventuelt kunne uddybe. I 

denne klasse gav eleverne således udelukkende respons på selve konstruktionen af emnet med 

særligt henblik på, hvordan aktivitetsmodulet blev skrevet frem som lærerigt. Der var langt færre, 

der skulle have hjælp, men det var stadig tvivlsomt, hvor meget de fik ud af responssessionerne. 

 

5.30 AFSLUTNING OG FEEDBACK FRA GLENNIE 

Sammen med Line og Jeanette besluttede vi at afslutte skriveforløbet med at holde en fernisering. 

Til denne fernisering skulle eleverne endvidere stemme på, hvilken tekst de syntes, var bedst. 

Teksterne blev hængt op på en foldevæg, som blev stillet midt i klasseværelset. Ude på gangen stod 

chips og sodavand i plastikglas og saltstænger, som eleverne kunne gå rundt og spise, mens de så på 

de forskellige tekster. Eleverne lod til at synes om den alternative måde at være i klasselokalet på. 

Ved samtaler med enkelte elever fremgik det, at de primært vurderede teksterne ud fra 

emnet/overskriften – var det en aktivitet, de kendte til og syntes om? Formen gav heller ikke 

mulighed for, at eleverne kunne forholde sig mere vurderende til, hvordan selve emnerne blev 

skrevet frem.  

Efter afstemningen samledes eleverne i klasseværelset med foldevæggen, og det blev annonceret, 

ledsaget af trommesoloer, hvilke tekster der havde fået flest stemmer. Der var en delt 3. plads 

mellem 4 tekster, som alle havde fået 4 stemmer hver. Teksterne på den delte 3. plads blev læst højt 

af skriverne, og derefter blev 2. pladsen læst højt. Til sidst annonceredes vinderteksten, som 

ligeledes blev læst højt. Der var en god stemning i klasseværelset. Der var generelt ro. Alle eller 

mange var med på trommesoloerne, og der blev klappet ivrigt efter hver oplæsning. Der blev hujet 

– særligt ved vinderteksten, som annonceredes til sidst. Det vindende makkerpar mødtes oppe foran 

foldevæggen og klappede hinanden på skuldrene og krammede hinanden. De var synligvis glade og 

stolte. 
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Jeg oplevede, at eleverne reagerede på højtideligholdelse af teksterne som noget meningsfuldt – 

skrivning blev gjort til noget meningsfuldt, og det betød noget at have skrevet en god tekst. Det 

kom endvidere til udtryk, at en tekst kan gøre noget (få andre til at blive interesserede i ens ideer). 

Jeg reflekterede over, at eleverne nok kun i mindre grad forholdt sig til måderne, hvorpå 

aktiviteterne var blevet skrevet frem, og om overskrifterne i sig selv ville have ført til samme 

resultat. Men måske tænkte eleverne ikke over det i den konkrete situation. I den konkrete situation 

blev skrivning gjort til noget, der kunne bruges til noget – bruges til at fortælle om en ide, man har 

til et aktivitetsmodul. Og dette fik andre til at handle (stemme på noget af det, der er skrevet). Idet 

eleverne læste højt, kom der også fokus på selve teksten og ikke blot aktiviteten.  Snacks og 

sodavand var med til at højtideliggøre deres tekster. Som lærere ville vi gerne fejre dem og skabe 

nogle rammer omkring dem, som kunne understrege dette. 

Dagen efter gav Glennie feedback til eleverne. Glennie sad i et tilstødende rum til klasseværelserne 

og kaldte eleverne ind to makkerpar ad gangen. På den måde hørte hvert makkerpar også den 

feedback, som det andet makkerpar fik. Eleverne forekom meget spændte, og under de seancer, som 

jeg iagttog, lod eleverne til at blive meget glade for den feedback, de fik. En elev rejste sig op, og 

en anden, ellers forholdsvis alvorlig og kontrolleret af kropssprog og udsagn, livede op og smilte og 

sagde ”YES”, da Glennie fortalte, at hun vil arbejde på at gøre deres aktivitet til et modul i klubben 

efter ferien.  

Glennie fortalte selv mig, at hun var virkelig imponeret over elevernes tekster. Hun syntes, de var 

virkelig gode. Og hun blev næsten selv rørt over at se glæden i elevernes øjne i mødet med den 

feedback, hun gav.  

Under et afsluttende interview med Line og Jeanette gav begge lærere udtryk for, at de godt kunne 

forestille sig at arbejde videre med skrivekortet – dog i en simplere udgave. Der er grænser for, 

hvor nørdet, det kan være, sagde Jeanette og henviste her blandt andet til mine i hendes øjne alt for 

detaljerede oplæg og modelleringer af måder at positionere læser og skriver og konstruere emner. 

Hun gav ligeledes udtryk for, at hun mente, at de sommetider lange oplæg og modelleringerne især 

forhindrede eleverne i at tage ejerskab over tekstproduktionen. Dette står i modsætning til min 

samarbejdende lærer, Lise, under første iscenesættelse. 
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6. ANALYSER 

I analysekapitlet vil jeg se på mine data, der som bekendt består af lydoptagelser, enkelte 

videooptagelser, noter om min oplevelse, interviews og observationsdata som jeg netop har 

præsenteret. Som allerede nævnt tegner der sig fra dette distancerede perspektiv et mere nuanceret 

billede af de deltagelsesformer, der kom til udtryk under implementeringen.  

Først præsenterer jeg, hvordan jeg griber mine analyser an, min analysestrategi. Her refererer jeg til 

den præsenterede praksisteori og teoretiske perspektiver på skrivning samt Bakhtins stemmebregeb, 

som i nogen grad uddybes, og jeg udleder centrale begreber, som flettes ind i en konstruktivistisk 

interaktionistisk inspireret analysestrategi og jeg udvikler og formulerer to analysespørgsmål, der 

kan ses som en udfoldelse af de forskningsspørgsmål, jeg formulerede indledningsvist.  

I mine analyser er det overvejende de retoriske situationer og de variationer i interaktionsformer, 

der udfolder sig her, der strukturerer, hvordan jeg samler beskrivelserne af interaktioner og 

inddrager uddrag fra interviews og i nogen grad egne observationer. Herved tegnes billeder af, 

hvordan de forskellige designelementer fungerer i forhold til de enkelte situationer og realiseringen 

af den figurerede verden. I kapitlet forekommer derfor afsnit, der vedrører interaktioner i 

forbindelse med henholdsvis iscenesættelsen af de fiktive situationer, 

skolesammenlægningssituationen og hjælp til fritidsklubben. Eftersom iscenesættelserne af de 

fiktive situationer i høj grad ligner hinanden på tværs af alle tre klasser, vil analyserne vedrørende 

disse således være af interaktioner og interviews med elever på tværs af klasserum. Analysekapitlet 

vil endvidere indeholde et separat afsnit, der omhandler elevers forskelligartede konstruktioner af 

skrivekortet. Deres konstruktioner knytter sig på forskellig vis til deres interaktioner med 

skrivekortet i forbindelse med de respektive retoriske situationer. 

Der vil i kapitlet endvidere med mellemrum inddrages lange brudstykker af elevsamtaler. Dette har 

jeg valgt ud fra, at det netop er interaktioner og sammenhænge mellem handlinger, jeg vil kaste mit 

analytiske blik på. En udfoldelse heraf i form af længere passager har jeg derfor fundet nyttig i 

forhold til at få mine pointer til at fremstå tydeligere og måske også give en større oplevelse af 

tilstedevær for læseren. 
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6.1 PRAKSISTEORETISK BLIK PÅ ANALYSE 

Min hypotese gik på, at de præsenterede designelementer kunne bidrage til realiseringen af en 

figureret verden, hvor eleverne gennem deres deltagelse kunne opleve sig selv og i deres handlinger 

agere som potentielt forandringsskabende. Hypotesen gik endvidere på, at realiseringen af sådanne 

teleoaffektive handlinger ville kunne repræsentere elevskrivning som en situeret autentisk 

praksisform. Formålet med mit projekt var dernæst at afprøve hypotesen ved at undersøge, hvordan 

det didaktiske design fungerede i praksis med henblik på at pege på og beskrive potentialer og 

udfordringer. I mine forskningsspørgsmål og under dataindsamlingen var jeg derfor interesseret i 

data på variationer i elevers deltagelsesformer og oplevelser af deltagelse.  

 For at skabe mig et overblik over mit datamateriale og reducere kompleksiteten indledte jeg mit 

analysearbejde med at nedbryde materialet i håndterbare enheder, der kategoriseredes i kategorier 

ved hjælp af såkaldt begrebs- eller teoristyret kodning (Kristiansen, 2015, p. 485). Selvom jeg i 

udgangspunktet ønskede at lade empirien være forholdsvis styrende for mine kodninger af data og 

efterfølgende analyser, har mine perspektiver på autenticitet og den retoriske situations kraft og 

invitation til autentisk dialog og refleksion (som jeg jo ønskede at afprøve) været orienterende for, 

hvilke aktiviteter jeg løbende fra de første iscenesættelser af designet har kunnet iagttage som 

stående ud som særligt interessante. Indledningsvist kan mine kodninger derfor siges at være 

overvejende teoridrevet. Jeg havde særlig elevers dialoger omkring skrivekortets konstruerende 

aspekter i tankerne, som indikator på, hvorvidt hypotesen kunne siges at holde. Jeg var dog 

samtidig tilmed nysgerrig på, hvordan eleverne mødte og hvordan de ville tage skriveridentiteten på 

sig og indgå i forhandlinger.  I takt med at jeg fik gennemlyttet og transskriberet mine data 

placerede jeg udsagn fra interviewdata og lydoptagelser omkring forskellige kategorier, som har 

kunnet begrebsliggøre og dermed være med til at beskrive og forstå rækken af begivenheder. I 

første omgang kategoriserede jeg elevernes deltagelse i skrivebegivenheder i forhold til tegn på 

situeret autenticitet (diskuterer eleverne fortolkninger af situationerne og deres mulige valg og 

konsekvenser heraf?), personlig autenticitet eller mangel på samme (udtrykker eleverne en 

oplevelse af vedkommenhed og mulighed for at træffe egne sproglige valg?). Denne del af 

kodningsprocessen kan således siges at være deduktiv og i høj grad orienteret mod hypotesen. 

Samtidig kodede jeg materialet med henblik på at identificere interagerende praksisformer. Denne 

proces kan siges at være datastyret og induktiv.  
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Gradvis og på mere induktiv vis blev kategorierne mere uddifferentierede og nye opstod. Især kom 

kodningen til at omfatte kategorierne tegn på: retorisk refleksion, udforskende diskussion, skrivning 

som handling, modstand, manglende forståelse, skriveridentifikation, (opmærksomhed/ikke 

opmærksomhed på) teksttpe og autenticitet (her brugt som reference til virkeligheden). Eksempler 

på kodninger se Bilag C. Som eksempel kan nævnes det udsagn, hvor en elev i forbindelse med, at 

hun fortæller om en konflikt, hun havde med sin skrivemakker, udtrykker refleksion over 

konstruktion af emne og skriverpositioneringen i den forbindelse. Udsagnet kategoriserede jeg som 

retortisk refleksion: 

”[…] det tænker jeg også, det, jeg gerne ville have med i der YouTube… det er bare 

en lille detalje, men for mig er det en stor detalje, fordi det følte jeg ligesom gerne 

ville have ind i den.” 

Eleven giver udtryk for at hun har tænkt over, at referencen til YouTube ganske rigtigt er en detalje 

men at hun vurderede det som en vigtig detalje. Det er vigtigt for hende og det udtryk, hun ønsker at 

efterlade som skriver at referere til”YouTube” i en tekst. Jeg kategoriserer det som nævnt som 

retorisk refleksion. Men hendes refleksion er af en sådan karakter, at den også viser tegn på 

skriveridentifikation (det er vigtigt for hende som afsender af teksten at fremstå på en bestemt 

måde). Udsagnet fik således to kategoriseringer. 

Jeg havde som nævnt forventet at se differentierede deltagelsesformer og oplevelser af 

deltagelsesmuligheder og havde derfor været rettet mod at indsamle data på disse variationer. Og de 

forskellige skrivebegivenheder, som elever foretager sig, tog sig da også under kodningen 

forskellige ud, i kraft af at eleverne tilskriver forskellige aspekter ved skrivningen betydning. De 

skrivebegivenheder, der kommer til udtryk, kan derfor siges at tale ud i og repræsentere skrivning 

som forskelligartede praksisformer, og eleverne så således ud til i kraft af deres differentierede 

deltagelsesformer - i forskellige praksisser - at være skrivere på forskellige måder.  

Eftersom variationerne i skrivebegivenhederne repræsenterer forskelligartede praksisser, hvori 

eleverne engageres, blev jeg interesseret i, hvad der konkret udspiller sig og gør, at de forskellige 

skrivebegivenheder former sig som de gør. Hvordan interagerer praksisser i klasseværelset? Jeg 

interesserede mig netop for, hvordan skrivning i skolen kan engagere elever i autentiske praksisser, 

hvorved de kan erfare, hvad sprog gør og herved med et kritisk blik (med Kemmis’ udtryk) come to 
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know how to go on in a practice (Kemmis, 2014, p. 62).  Derfor ser jeg også synliggørelsen af 

interagerende praksisser som afgørende for at kunne pege på og forstå udfordringer og potentialer.  

Jeg ønskede yderligere, at mine analyser af interaktioner i sidste ende skulle kunne fungere som 

begrebsliggørelse af disse forskellige deltagelsesformer. For at kunne beskrive dette så nuanceret 

som muligt er det nødvendigt med analytiske konstruktioner, der kan beskrive disse interaktioner 

mellem designelementer, praksisser, elever og lærer. 

 Identifikation stod for mig efter kodningen som en helt central og relevant kategori til belysning af 

deltagelsesprocesserne og forståelse af de forskellige praksisformer. Begrebet knytter, som jeg 

anvender det, an til andre begreber og udtryk. Nedenfor uddyber jeg derfor min analytiske brug af 

identifikation. Min anvendelse er i høj grad er inspireret af Ivanic og hendes forskning i 

skriveridentitet, men jeg knytter det endvidere an til praksisteorien og begreberne forestillede 

fællesskaber, selvhed, stemme og investering. Disse begreber fungerer ligeledes som centrale 

beskrivende begreber i mine analyser, som jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit. 

 

6.2 SKRIVERIDENTITET OG SITUERET AUTENTICITET 

I mine undersøgelser har jeg ikke i lighed med Ivanics forskning og Faglighed og skriftlighed 

interesseret mig for, hvordan eleverne identificerer sig med eller ikke identificerer sig med særlige 

måder at skrive på, særlige diskursive tekstpraksisser inden for bestemte domæner. Jeg har ej heller 

været eksplicit interesseret i de diskursive identitetsportrætter i elevernes tekster. Eftersom jeg er 

interesseret i skrivedidaktik og situerede autentiske skrivepraksisser og har valgt at fokusere på 

deltagelse, er min opmærksomhed vendt mod, hvordan eleverne med Flowers udtryk forhandler 

under tekstproduktionen og har mødt, oplevet og håndteret den elevskriverposition, som de er blevet 

stillet til rådighed.  

Når skriveridentitet er et interessant begreb i mit projekt, skyldes det, at refleksioner over måder, 

hvorpå man kan skrive dels læser og dels emne frem på, i høj grad knytter sig til, hvem man kan 

være i form af, hvad man kan skrive på sin vej mod målet med teksten. Det drejer sig med andre ord 

om elevernes eksplicitte refleksioner over muligheder for selvhed i deres forhandlinger om 

konstruktionen af emne, læser og skriver inden for den praksisarkitektur, hvor det didaktiske design 

spiller en væsentlig rolle. 
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I det didaktiske design er der ikke eksplicit blevet stillet krav om en særlig måde at anvende sproget 

på. Dette er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke har oplevet, at de har skullet skrive op imod en 

bestemt Diskurs eller f.eks. har skullet antage en særlig diskursiv attitude, hvilket flere af mine 

beskrevne observationer i klasseværelset som lærer ligeledes indikerer. Elevernes skrivning finder, 

med det praksisteoretiske perspektiv, jeg ser dem i, sted i en kontekst, eller med Taylors udtryk 

inden for en betydningshorisont, hvor særlige værdier, overbevisninger og magtrelationer 

dominerer. Med Schatzkis udtryk vil jeg udlægge det således, at der i praksisarkitekturen (blandt 

andet i form af den måde, hvorpå læreren og andre deltagende voksne har bidraget til denne) har 

været særlige teleoaffektive strukturer, som eleverne har skulle handle indenfor og åbnet eller 

lukket for horisonter for mulige former for selvhed. 

I forlængelse af det praksisteoretiske perspektiv på deltagelse og at eleverne må ses som 

medskabere af den figurerede verden, hvor horisonter kan erfares på forskellige måder, ser jeg 

investeringsbegrebet, som et nyttigt greb i forhold til at kunne beskrive deltagelsesformer og 

oplevelser af deltagelsesmuligheder. Norton og Toohey (og ligeledes forskerne bag projektet Tegn 

på sprog) har i deres forskning fokus på andetsprog. Jeg mener dog også, at 

investeringsperspektivet kan være relevant i andre uddannelsesmæssige sammenhænge. Den 

elevskriverposition, som eleven i designet inviteres til at indtage, kan således af samme elev 

konstrueres og opleves som irrelevant og meningsløs. Og selvom eleven kan opleve sig selv som 

motiveret for at udvikle sig som skriver, vil han ikke nødvendigvis investere i sin skriveridentitet 

ved at investere i den form for skrivning, som der i undervisningen lægges op til. 

Jeg ser samspillet mellem disse aspekter som et dialogisk perspektiv på skrivning med fokus på 

identitetsskabelse. I samspillet ser jeg ligeledes i tråd med Schatzkis (med reference til Heidegger) 

måde at forstå handlingens orientering mod både fortid, nutid og fremtid på. Jeg vil derfor med 

reference til Ivanics forskning i skriveridentitet anskue det på denne måde, at eleverne bringer deres 

autobiografiske selv, det vil sige deres erfaringer med og forestillinger om hvad det vil sige at 

skrive og være skriver, med ind i de måder, hvorpå de deltager i tilrettelagte skriveaktiviteter. Deres 

rekonstruktioner af tidligere erfaringer med skrivning fra forskellige praksisser får således en 

betydning for, hvordan eleverne oplever horisonten for deltagelsesmuligheder og møder og 

positionerer sig i relation til en skriveopgave nu og her.  Elevernes autobiografiske selv har 

ligeledes betydning for, hvordan eleverne gør sig forestillinger om fællesskab og samfund, som de 

er og vil være en del af i fremtiden. Norton og Toohey taler i den forbindelse om imagined 
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communities, idet de pointerer, at “… people affiliate with communities of which they are members 

but also with communities of their imagination” (Norton & Toohey, 2011, p. 422). 

Disse imagined communities eller forestillede fællesskaber spiller således også en rolle i forhold til 

elevernes forestillinger om, hvilke stemmer (Bakhtin) man kan gøre brug af i de 

kommunikationssituationer, som eleverne skal skrive på baggrund af. Ligeledes spiller det en 

afgørende rolle for, hvordan eleverne investerer i de iscenesatte aktiviteter. 

Realiseringen af den af læreren intenderede figurerede verden afhænger således af, hvilke 

muligheder for selvhed eleverne kan få øje på og ønsker at investere i. Og her spiller 

praksisarkitekturen, altså de praksisser og forestillinger om praksisser (forestillede fællesskaber), 

som eleverne går i dialog med i den aktuelle undervisningssituation en væsentlig rolle. 

Jeg arbejder i analyserne med to horisonter af muligheder for selvhed: 

• En horisont for, hvem man kan være og tillade sig at skrive som skriver i en konkret tekst  

• En horisont for, hvem man kan være som elevskriver i den specifikke tilgang til skrivning, 

dvs. som (elev)skriver af en konkret tekst 

Disse to horisonter kan af eleverne konstrueres som omfattende ingen, få eller flere muligheder for 

meningsfulde deltagelsesformer, og her altså meningsfulde former for selvhed forbundet med selve 

skriveordren. Den didaktiske rammesætning og elevens oplevelse af muligheder for selvhed som 

skriver af en konkret tekst kan i forskellige grader eller kan ikke vække henholdsvis oplevelsen af 

autenticitet i form af en 

 

• personlig oplevelse af vedkommenhed 

• virkelighedsrelevans  

• faglig (disciplinær) relevans.  

 

Endelig kan eleverne i deres refleksioner over hvem man kan være og tillade sig at skrive som 

skriver i en konkret tekst deltage i og positionere sig på bestemte måder i teksten og derved gøre 

skriveprocessen til i større eller mindre grad en 

 

• situeret autentisk handling.  
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Jeg forholder mig således til autenticitet som både personlig autenticitet, autenticitet som (oplevet) 

virkeligheds- og faglig relevans samt autenticitet som performance.  

 

6.3 KONSTRUKTIVISTISK INTERAKTIONISTISK ANALYSESTRATEGI 

Praksisteorien betragter jeg som en ontologisk teori, der forklarer fænomener og begivenheders 

sammenhænge. Det er således ikke en metode som sådan, men den har inspireret mig til at se på de 

deltagende personers handlinger og oplevelser og de skrivebegivenheder, de er medskabere af, på 

en særlig måde. Mine valg af analysebegreber kan da også ses i forlængelse heraf. Men hvordan 

skal de bringes i spil i analyserne? Som nævnt er jeg selv uddannet lærer og har arbejdet som lærer i 

en årrække (om end det i skrivende stund er godt otte år siden). Men idet jeg dels har en vis erfaring 

fra den praksis i kombination med at jeg selv fungerer som lærer i forbindelse med 

implementeringen og oplever at komme til at handle så at sige ”praksiskarakteristisk” har jeg derfor 

fundet det oplagt at vælge en analysestrategi, der kan udvide det praksisforankrede endimensionelle 

perspektiv. Wadel peger i den forbindelse på betydningen ved netop i forskningen i egen kultur 

(praksis), at forskeren tager afstand fra kulturelle egenskabsværdier (Wadel et al., 2014, p. 75) ved 

at fokusere på netop relationelle forklaringer på adfærd. Som lærer lykkes det mig ikke altid at 

abstrahere fra den kulturelle praksis, hvor jeg netop kommer til at møde personer og handlinger, de 

foretager sig på baggrund af tilskrevne kulturelle egenskabsværdier, eksempelvis som 

ukoncentrerede elever eller måske ligefrem dovne. Disse handlinger er samtidig med til at 

rammesætte elevernes handlinger.  

Det praksisteoretiske perspektiv og Wadels understregning af det relationelle frem for 

egenskabsværdier har ledt mig i retning af bestemte analysestrategier. Mine analyser har jeg derfor 

valgt i vid udstrækning at basere på konstruktivitisk interaktionisme. 

En afgørende antagelse ligger til grund for det analyseperspektiv som konstruktivistisk 

interationisisk analyse repræsenterer. Antagelsen går på, at selve analyseobjektet er noget der 

konstrueres kontinuerligt. Det er flydende og har ikke en egentlig kerne, men bliver til idet vi 

interagerer med det. Det er med andre ord en social størrelse, der bliver til, i det vi forhandler om 

det og derigennem tillægger det betydning. Dette gør sig således også gældende i forskningen, hvor 

også forskeren er med til at skabe sit forskningsobjekt i kraft af måden, hvorpå hun interagerer med 
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det, dvs. samtaler med, omgås og skriver om forskningsobjektet. Under interviews finder således en 

samkonstruerende og betydningsskabende proces sted, som både forsker og informant deltager i. 

Det samme kan siges at gøre sig gældende når det kommer til observationsmateriale. Her er 

forskerens opgave i særdeleshed at lytte sig til, hvordan den sociale verden bliver ’talt frem’ så at 

sige i kraft af deltagernes interaktioner med hinanden og artefakter. Konstruktivistisk 

interaktionistisk analyse er således en konstruktionsfokuserende analytik med opmærksomheden 

vendt mod, hvordan interaktioner skaber betydning.  

”Vi betoner, at opgaven for forskeren ikke er at >>afdække<< diverse livsverdener, 

men at undersøge den meningskonstruktion, gennem hvilken den sociale verden bliver 

skabt.” (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, p. 16) 

Den analytiske tilgang repræsenterer således en bevægelse væk fra en klassisk fænomenologisk 

metode, hvor forskeren bestræber sig på at komme tæt på og opnå forståelse for informanters 

livsverdener i kraft af en indlevelse heri. I modsætning til at se informanters udsagn om fænomener 

som afspejlinger af private oplevelser har konstruktivistisk interaktionistisk analyse fokus på 

talehandlinger, og hvordan disse bidrager til konstruktionen af betydning og mening. I mine 

analyser vil min anvendelse af talehandlinger trække på Nina Møller Andersens fortolkning af 

forskellig tale, forstået som anvendelsen af forskelligsprogethed til at udføre en handling. 

Denne tilgang til analyse ser jeg som relateret til praksisteorien (som nok har rødder i 

fænomenologien men som i mine øjne har fokus på det konstruerende og interaktionelle) idet, den 

netop har fokus på, hvordan den sociale kontekst, og de her interagerende praksisser, påvirker 

subjekters handlinger. Inden for konstruktivistisk interaktionistisk analyse ses endvidere det 

perspektiv, at informanters udsagn ikke blot skal ses: 

”[…] som refleksioner af individuel erfaring, men at de også er udtryk for allerede 

eksisterende kulturelle diskurser. Interviewudsagn belyser, for at bruge en 

formulering af C. Wright Mills (1959, s. 71), ”en sammenvævning af biografi, historie 

og samfund”. Livshistorier er således ikke så personlige som de umiddelbart kan 

virke; de reflekterer altid interviewpersonens positionering i en social kontekst og en 

specifik tid.” (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, p. 37) 
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Den konstruktivistiske interaktionistiske analyse har således konsekvenser for, hvordan jeg kan 

forstå det at opleve og erfare noget. I min tilgang til beskrivelser af deltagelsesformer ser jeg derfor 

ikke informanters (herunder også mig selv som lærer) udsagn og tanker som afspejlinger af 

individuelle oplevelser af den sociale virkelighed men derimod som udsagn og tanker, der 

a) repræsenterer positioner, som elever og lærere indtager som resultat af interaktionen mellem 

forskellige praksisser og  

b) er med til at konstruere den sociale virkelighed, dvs. skabe udfolde elevskriveridentiteter og 

gøre skrivning til noget fremfor noget andet.  

 

Jeg vil med inspiration hos Järvinen og Mik-Meyer og med anvendelsen af de forskellige niveauer i 

heteroglossia, som de fortolkes af Nina Møller Andersen, derfor se på mit materiale med et 

analytisk dobbelt blik (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, p. 104).   

Jeg vil i særlig grad undersøge, hvordan i første omgang eleverne på forskellig vis deltager i 

skrivebegivenheder ved at interagere med praksisser i klasserumsarenaen samt positionere sig i 

relation til elevskriverpositionen og gøre den (rekonstruere den) i kraft af deres deres brug af 

forskellig tale (talehandlinger) manifesteret gennem forskelligsprogethed. Dette betegner Järvinen 

og Mik-Meyer handlingsorientering. Her vil jeg trække på både observationsdata, interviewdata og 

lydoptagelser og med blik for de tidligere udviklede kategorier; selvhed, stemme, forestillede 

fællesskaber og investering.  

I mine forskningsspørgsmål spørger jeg som sagt ind til deltagelsesformer. På baggrund af de 

præsenterede teoretiske positioner, jeg netop har præsenteret, formulerer jeg derfor følgende 

analysespørgsmål: 

• Hvordan interagerer eleverne med mikropraksisser (praksisser, diskurser, forestillede 

fællesskaber), de retoriske situationer og skrivekortet? Og hvordan former disse 

interaktioner sig i deltagelse og oplevelser af deltagelse vedrørende 

 

o konstruktioner af muligheder for selvhed 

o betydningstilskrivning af aspekter ved skrivning 

o investeringer, 
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o positioneringer og  

o forhandling om og brugen af ”stemmer” i skriveprocesserne? 

 

• Hvordan former elevernes handlinger (herunder forskellig tale) repræsentationer af 

skrivning som fænomen, og hvordan relaterer disse repræsentationer sig til situeret 

autentisk skrivning, herunder også retorisik agency? 

 

I mit perspektiv på stemme og positionering er jeg som sagt informeret af Bakhtins stemmebegreb 

til at vise, hvordan specifikke sproglige valg udgør talehandlinger, som igen repræsenterer stemmer, 

der manifesterer særlige positioner. Men jeg vil ligeledes knytte hans stemmebegreb an til Davies 

og Harré begreber interaktiv og refleksiv positionering, der kort genfortalt refererer til hhv 

positionering af andre og positionering af sig selv (og hermed en på forskellig vis åbning og lukning 

af eget og andres handlerum).  

Elevernes interaktioner med hinanden, den retoriske situation og til dels mig i positionen som lærer 

demonstrerer som sagt en variation i forhold til, hvordan eleverne positionerer sig i relation til 

elevskriverpositionen og hvordan de fortolker de retoriske situationer. Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2015) 

skelner i sin forskning mellem to forskellige overordnede strategier for caseudvælgelse; tilfældig 

udvælgelse og informationsorienteret udvælgelse. Hans strategier for valg af cases understreger 

nemlig sammenhænge mellem selektionstyper og specifikke undersøgelsesformål. Da jeg som 

nævnt tidligere har til formål at skabe et nuanceret billede af begivenhederne i form af et teoretisk 

rammeværk, som kan informere praksis om, hvordan situeret autentisk skrivning i skolen kan tage 

sig ud i praksis, herunder udfordringer og potentialer, finder jeg den informationsorienterede 

udvælgelse nærliggende. Inden for denne selektionstype identificerer Flyvbjerg yderligere fire 

udvælgelsesmuligheder; ekstreme/atypiske cases, cases med maksimal variation, kritiske cases og 

paradigmatiske cases. Jeg har grundet min forskningsinteresse ingen interesse i blot at demonstrere 

enten ekstreme, kritiske eller paradigmatiske eksempler på skrivebegivenheder, da jeg netop har 

fokus på variationer og det totale billede (i den udstrækning dette er muligt). I udvælgelsen af og 

analyserne af interaktioner (skrivebegivenheds-cases) bestræber jeg derfor på at repræsentere cases 

der tilsammen udgør en maksimal variation af i første omgang: 
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• konstruktioner af muligheder for selvhed som skrivere af en specifik tekst og hvordan 

disse fortolkninger spiller sammen med deres fortolkede muligheder for selvhed som 

skrivere i en specifik tekst, deres investering og brug af stemmer.  

 

Variationerne i elevernes deltagelse i de skrivebegivenheder, som kommer til udtryk, fordeler sig på 

kategorierne:    

• Situeret (gen)brug af stemmer 

• Genstemning 

• Reflekteret situeret forhandling af stemmer 

• Associativ (videns-og skemadrevet) 

 

Jeg analyserer endvidere, hvad eleverne eksplicit udtrykker om selve det didaktiske design. Dette 

betegner Järvinen og Mik-Meyer epistemologisk orientering. Her vil jeg ikke kun men overvejende 

trække på mine interviewdata. Eftersom de forskellige designelementer, som beskrevet tidligere, på 

forskellig vis er med til at positionere eleven som skriver, vil jeg tale om elevernes positioneringer i 

relation til de elevskriverpositioneringer, som finder sted aktualiseret via de forskellige 

designelementer. I den sammenhæng ser jeg ligeledes variationer komme til udtryk og vil således i 

lighed med før udvælge cases, der tilsammen udgør en maksimal variation. Disse variationer 

spænder og veksler mellem talehandlinger, der udtrykker en konstruktion af 

elevskriverpositioneringer som værende eller ikke værende meningsfulde og brugbare og som 

forståelig og ikke forståelig i betydningen forståelse af, hvad det er for handlinger 

elevskriverpositionen inviterer til.   

Udtryk for oplevelser af det didaktiske design fordeler sig således på disse kategorier: 

• Meningsfuld og brugbar 

• Ikke meningsfuld og brugbar 

• Forståelse 

• Manglende forståelse 

 

Jeg vil dog tilføje at enkelte skrivebegivenheder i sig selv muligvis vil kunne karakteriseres som 

enten kritiske, ekstreme eller paradigmatiske og bruges sådan i andre sammenhænge, hvor formålet 
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med at præsentere de enkelte skrivebegivenheder er et andet som for eksempel at inspirere til 

nytænkning med brug af et paradigmatisk mønstereksempel eller understrege et 

opmærksomhedspunkt ved at inddrage en kritisk case, der kan illustrere, ”hvor galt det kan gå”, 

hvis ikke man er opmærksom.  

Jeg ønsker, som nævnt tidligere, at betragte de mikroprocesser i form af rækken af interaktioner, 

som finder sted under implementeringen i et bredere processuelt perspektiv, hvor de sættes i 

relation til hinanden på workflow (mesoperspektiv) og forløbsplan (makroperspektiv). I mine 

forskningsspørgsmål spørger jeg desuden ind til lærerens deltagelse og oplevelse af 

deltagelsesmuligheder.  I implementeringen af det didaktiske design spiller læreren, som primært 

har været mig, samt en deltagende pædagog, Glennie, fra en fritidsklub som nævnt en vigtig rolle 

for etablering af praksisarkitekturen, og dermed for, hvordan eleverne konstruerer deres muligheder 

for selvhed og positioneringer. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan jeg som deltagende observatør i 

rollen som lærer fik adgang til og (kom tæt på), hvad det vil sige at være lærer. Dette afstedkom 

særlige handlinger, tanker og følelser. Konstruktivistisk interaktionistisk analyse interesserer sig 

som nævnt ikke for at ”søge ind i” eller indleve sig i forskellige aktørers livsverdener (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2005, p. 10) og fokuserer på det sagte og hørte og ikke for det tænkte eller subjektivt 

oplevede (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, p. 101). Alligevel vil jeg lade mine oplevelser, følelser og 

tanker indgå i analyserne, eftersom jeg betragter disse som resultater af social interaktion. I øvrigt 

vil jeg bemærke, at jeg som deltagende lærer ikke forsøgte at indleve mig– jeg var læreren. Disse 

oplevelser som lærer vil jeg dog ikke behandle som udtryk for en individuel erfaring. Jeg vil 

derimod bruge dem til at demonstrere, hvordan følelser og tanker kan siges at tage form i 

forbindelse med interaktioner med praksisser karakteristiske for af det konkrete organisatoriske 

miljø og min konstruktion af position heri. Mine oplevelser ser jeg med andre ord som socialt 

konstrueret erfaring (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, p. 105) rammesat af praksisarkitekturen. 

Jeg vil derfor også vende blikket mod dels mine og pædagogens konstruktioner af de retoriske 

situationer og vores interaktion med elever - herunder refleksiv positionering og interaktive 

positioneringer (Davies & Harré, 1990) af elever i form af netop talehandlinger, der kan siges at 

realisere og invitere til realisering af bestemte deltagelsesformer. Jeg vil derfor i lighed med Jon 

Smidt, der i sin forskning netop også har vendt opmærksomheden mod skrivesituationen som et 

økosystem, hvor dialogen eller samspillet mellem ytringer fra blandt andet læremidler, lærere og 

elever har indvirkning på elevernes skrivehandlinger (Smidt, 2002) ligeledes se på, hvordan jeg som 
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lærer og pædagogen Glennie som en form for stakeholder i forskellige situationer tilbyder eleverne 

positioner, som rammesætter deres deltagelsesmuligheder.  

De positioneringsmuligheder som elever tilbydes som skrivere har netop afgørende betydning for 

deres skriverudvikling. Smidt ser imidlertid på dialoger over længere tid (to år), hvorimod mit fokus 

alene beror på iagttagelser af det, der har fundet sted i et kortere tidsrum i forbindelse med de tre 

iscenesættelser og i lyset af specifikke didaktiske og positioneringsmæssige intentioner. Mit 

positioneringsperspektiv er som før nævnt informeret af Davies og Harré og Bakhtins 

stemmebegreb, og mit analysespørgsmål lyder derfor: 

• Hvilke talehandlinger finder sted i mine og Glennies interaktioner med elever, og 

hvordan er denne stemmebrug med til refleksivt at positionere os selv og interaktivt at 

positionere eleverne som skrivere og derved bidrage til at skrivning som fænomen 

tager form på bestemte måder? 

 

6.4 SKRIVNING SOM SOCIAL HANDLING – DE FIKTIVE SITUATIONER 

Under implementeringen oplever jeg, som sagt, en vis forvirring og manglende investering blandt 

eleverne. Jeg bliver derfor usikker på, hvorvidt jeg med introduktionen af skrivekortet, dvs. den 

måde, hvorpå jeg inviterer dem til at diskutere deres tekstproduktion, gør det hele for abstrakt for 

eleverne. Og jeg overvejer, om jeg i virkeligheden kommer til at komplicere det at skrive for 

eleverne ved analytisk at adskille de konstruerende (emne- og målkonstruktion) og positionerende 

aspekter (positionering af skriver og læser).  

Jeg oplever dog også under 1. iscenesættelse, at en gruppe indgår i kvalificerende forhandlinger 

med hinanden, men ”frygter” fra mit lærerperspektiv nok, at denne gruppe langt fra er repræsentativ 

for, hvad der sker i de øvrige grupper. Efterhånden som jeg fra et distanceret analytisk perspektiv 

får bearbejdet mit materiale og kommer ind i analyserne, begynder jeg dog at se flere eksempler på 

elever, der deltager på måder, hvorpå de går i dialog med hinanden og forhandler mening og 

betydning, som indeholder elementer, der gør skrivning til en social handling. Deres måder at 

deltage på reflekterer med andre ord en skrivepraksis, der i perspektivet af denne afhandlings 

emancipatoriske ideal om situerede autentiske praksisformer, tager sig interessant ud. 



 

 

155 

Tekstforhandlingerne kan finde sted sideløbende med, at eleverne forsøger at konstruere mening 

med elevskriverpositionen og de forskellige aspekter ved skrivekortet, som de er blevet bedt om at 

forholde sig til og diskutere. I særligt én gruppe ser jeg forhandlinger, hvor dialogismen i høj grad 

synliggøres. Dette er ikke ensbetydende med, at dialogismen også er synliggjort for de deltagende 

elever, men deres samtaler om tekstproduktion udgør på forskellig vis en dialog mellem tekstens 

emne, tekstens mål, læserens mulige reaktioner (andre tekster) og positioneringen af skriver. 

 

6.4.1 UDSPØRGNING OG BETYDNINGSKONSTRUKTION 

Nedenstående samtale finder sted på baggrund af filmen ”Deltagere til rollespil”. De to elever, 

Amanda og Alicia, er enæggede tvillingesøstre med meget ensartede stemmer, så det var desværre 

ikke muligt at skelne dem fra hinanden. Samtalen finder sted, umiddelbart efter at eleverne er blevet 

sendt ud i makkerpar/mindre grupper for at producere tankekort. Bemærk, at dette er produktionen 

af tankekort (som siden ændrede navn til skrivekort), hvor eleverne skal forholde sig til og gøre 

notater til aspekterne læser, skriver, mål, emne, teksttype og tid & sted. Eleverne har således i denne 

iscenesættelse ikke fået udleveret det fortrykte, grafisk opstillede skrivekort. Jeg har dog forinden, 

som nævnt, demonstreret for eleverne, hvordan et tegnet tankekort kan se ud. Men eleverne i denne 

samtale sidder altså med opgaven selv at skulle skrive og tegne på farvet karton, hvordan de 

forestiller sig situationen (med fokus på de nævnte seks aspekter), som de tre børn fra filmen står i.  

I dette første eksempel på en samtale, der gør skrivning til en social handling, har de to elever, 

Amanda og Alicia, mest fokus på at forstå samspillet mellem tankekortets forskellige aspekter – og 

dialogen foregår som sagt i relation til udarbejdelsen af tankekort: 

A Okay, så skriverne, det var jo Nynne, Kalle og August, og der har vi tegnet dem. Og 
målet, det var jo, at der skulle komme flere hen til det der rollespil, var det ik’? 

A Jo 

A Jo 

A Hvorfor tror du, de vil have flere hen til rollespillet? 

A Fordi at de jo kun var tre 

A Nå ja… så jeg skriver rollespillet, og så var det jo, fordi at de ik’ var så mange 
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A Og du skal også lige skrive, at det der rollespil ting 

A Fordi at de ik’ var så mange 

A Hvad så noget med den der… (utydeligt) 

A Okay så, vi kan godt lige skrive navnene… Nynne, Kalle og August 

A okay, og så skriv, og så skriv lige, at det er rollespil 

A Rollespil… 

A Rollespil 

A Rollespillet… 

A Rollespillet 

A Sådan der… så det var målet med at lave plakaten… der skal komme flere hen til 
rollespillet, fordi de ikke var så mange, så derfor laver de jo en plakat… derfor… 
laver… de… en… plakat 

A Godt 

A Derfor laver de en plakat 

A Bare tag det her 

A Jeg vil gerne bruge det her op 

A Nå, okay 

A Derfor laver de en plakat… og hvad var problemet så?... problem… 

A Målet er bare, at de skal, at de skal få flere til rollespil, men problemet er… fordi at 
der, ja, at der ik’ var så mange 

A Nej, nej, nej 

A Jo, jo 

A Men vi spørger lige Louise 

A Nej, nej, nej. Vi skal bare skrive målet. Vi skal ikke skrive… 

A Jamen, det er det… 

A Fordi, fordi… 

A Jamen, det er det målet er med at der er en plakat… 
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A Ja, problem…at de… 

A … de ik’ er så mange 

A Ja 

 [……] 

A De er ik’ så mange 

A De er ik’ så mange 

A Ja, det er kedeligt, når de ik’ er så mange 

A Så… det… ik’… interessant 

A Sådan 

A Sådan der. Det var målet 

 

Samtalen er et eksempel på, hvordan tankekortet bliver anvendt af to elever til at få forhandlet en 

struktur på den retoriske situation på plads. Amanda og Alicia får via samtalen nemlig forhandlet 

sig frem til, hvad målet kan være, og får i den forbindelse også berørt exigence, det sociale motiv 

for selve teksthandlingen; hvorfor tror du, de vil have flere hen til rollespillet? De kommer ganske 

vist til at blande dette sociale motiv sammen med selve målet. Hen mod slutningen af ovenstående 

brudstykke får de dog italesat for sig selv og hinanden en isolering af selve målet ved at kalde 

motivet for teksthandlingen problemet. Eleverne giver udtryk for refleksion over og indlevelse i 

situationen, idet de videre gør sig tanker om, hvorfor det måtte være et problem, at der ikke var flere 

deltagere til rollespillet; ”det er kedeligt, når de ikke er så mange” og ”så er det ikke interessant.” 

Senere i samtalen uddyber de det kedelige yderligere, idet den ene tilføjer: ”Der var heller ik’ nok 

til at helbrede hende der Nynne”. De får på denne måde repræsenteret skrivning som en reaktion 

eller respons på et problem eller en tilstand. 

Den ene af eleverne går op og kigger på den tankekortmodel, som jeg har lavet, og som hænger i 

klassen. Her bliver de opmærksomme på, at de skal tilføje kategorierne teksttype og tid & sted. I 

forbindelse med deres definition af teksttype kommer de til at forveksle den film, de selv arbejder 

med, nemlig ”Deltagere til rollespil” og ”En mistænkelig oplevelse”, og bestemmer derfor i første 

omgang teksttypen som’mail’. Hurtigt bliver den ene af dem dog opmærksom på fejlen. Nedenfor 
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følger den samtale eleverne har om, hvad det så kan være for en teksttype, som deres 

tekstproduktion relaterer til: 

A Så det var plakat på en måde 

A Hm… eller… noget, noget de vil bruge til… vent lige, i stedet for teksttype, kan du 
måske skrive 

A Nej, det er fint 

A Tiltrækning eller et eller andet 

A Plakat… til en tiltrækning… 

A Til at få flere… til rollespil… 

A Som en tiltrækning 

A Det ligner en Nokia (om diktafonen) 

A Så den vil de så’en, de vil bruge plakaten til en, som en tiltrækning 

A Ja, så’en en, så der kan komme flere mennesker, eller som en reklame for… kom her, 
fordi det er rigtig 

 […] 

A Hvad tror du er løsningen på det? Hvad tror du er løsningen på, hvordan de løser 
problemet? 

A De laver jo en plakat. Ja 

A Altså… 

A De planlægger at lave en plakat 

 

Eleverne tillægger teksttypen plakat betydning som noget, man kan bruge til noget. En plakat gør 

noget, og den handling – altså, plakatens ’gøren’ – definerer den ene elev således som tiltrækning. 

Tekstproduktion bliver således via elevernes konstruktioner af den retoriske situation (hvem vil 

gøre hvad, hvorfor vil de gøre det og med hvilket mål) gjort til en social handling. Eleverne 

begynder senere i samtalen at tale om plakaten som en egentlig problemløsning og får derved 

konstrueret plakatdesign som en retorisk handling, der skabes med bevidst henblik på at forandre.   
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En interessant karaktertræk ved disse elevers deltagelse er desuden, at de på skift, eller muligvis er 

det hovedsageligt den ene elev, indtager en udspørgende position i samtalen: ”Målet, det var jo, at 

der skulle komme flere hen til det der rollespil, var det ik’?”, ”Hvorfor tror du, de vil have flere hen 

til rollespillet?”, ”Og hvad var problemet så?”, ”Hvad, tror du, er løsningen på, hvordan de løser 

problemet?”  

De to elever identificerer således en mulighed for selvhed som skriver af teksten, der netop omfatter 

en udspørgende position. De performer i kraft af deres deltagelse med andre ord en form for 

skriveridentitet (som skrivere af teksten), der gør, at de, som en indlejret del af det at være skrivere, 

får forholdt sig til skrivning som handling og på tilbagevendende vis får genkonstrueret betydning 

og samspillet mellem aspekterne i tankekortet. I forhold til afhandlingens problemfelt og 

mulighederne og betingelserne for at realisere situerede skrivepraksisformer i undervisningen ser 

jeg således her en indikation på en deltagelsesform, der udgør en måde at være i bevægelse med 

tekstproduktion på, der netop repræsenterer en udspørgende åbenhed over for både verden (i form 

af den situation, de fortolker) og den skrivehandling, de er i færd med. Og skrivekortet synes i 

denne sammenhæng at fungere rammesættende og faciliterende for denne udspørgende åbenhed.   

En lignende forhandling finder sted mellem eleverne Fie og Asta på skolen i København. Deres 

samtale bliver ligeledes et eksempel på en samkonstruktion af, hvordan de kan forstå de forskellige 

aspekter i skrivekortet. Men i forbindelse med samkonstruktionerne får de to elever ligeledes 

bevæget sig over i refleksioner over, hvem de skal skrive til, hvad målet skal være og hvordan 

Nynne skal positionere sig; mulighederne for selvhed som skriver i teksten.  

De har, inden nedenstående samtale finder sted, besluttet at lade Nynne skrive til en lærer fremfor 

til Augusts forældre. Fie begrunder dette valg med, at ”Jeg tror, at det vil være ubehageligt, hvis en 

eller anden bare kontaktede mine forældre, hvis jeg var blevet… så vil jeg have svært ved at 

fortælle mine forældre...” Hun spejler sig således i situationen og vurderer på baggrund heraf 

konsekvenserne af deres valg af læser. Dette vil jeg udfolde yderligere med et andet eksempel fra en 

anden gruppe senere. Først vil jeg vise, hvordan Fie og Asta konstruerer mening med skrivekortets 

aspekter med henblik på at demonstrere en anden måde, hvorpå skrivekortet kommer til at udgøre 

en strukturerende funktion, der kan understøtte eleverne i at træffe bevidste valg og dermed en 

situeret autentisk praksis: 
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Asta Ja, prøv at se her… nej, men nu skal vi altså skrive, hvad… hvordan… hvad… hvad 
vil… Nynne godt… opnå med teksten, tror jeg 

Fie Ja, men jeg tænker… 

Asta Nej, nej, nej, det er mål 

Fie Men jeg tænker, at hun gerne vil lyde som… den her anden lærer, men hun er 
skræmt. Hun vil gerne lyde skræmt. Altså sådan noget med: Det her skete. Hun vil ik’ 
lyde så’en: det her var så u… (utydeligt: 1:34) 

Asta Ja, ja… så… så skriver vi læser her 

 [Der flyttes ind i et andet rum] 

Asta Okay, til papiret her står der: skriver, Nynne, mål, emne og lærer. Nej, det står der 
ikk’. Okay, så vi kan starte med målet, ik’? 

Fie Ja 

Asta Målet, det er, at hun vil... hun vil jo gerne få læreren til… 

Fie Blå blyant... det er lige meget 

Asta Hun vil få læreren til at… 

Fie Hun vil få læreren til at få medfølelse med hende, så hun ligesom kommer i den 
position… 

Asta Nej, gør noget ved det 

Fie Hun vil jo også gerne… hun vil gerne lyde så’en helt skræmt over det, så læreren 
ligesom kan få med… så’en… forstå… 

Asta Hun vil gerne… læreren… hun vil gerne have læreren til at gøre noget ved det 

Fie Ja, det er det 

Asta Ellers så skal vi skrive… 

Fie Okay… mål… Nynne vil have læreren til at gøre noget ved det 

 [Der skrives] 

Asta Okay 

Fie Okay 

Asta Okay, læseren… det er lærer 
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Fie Ja, det er læreren 

Asta Lærer. Ja, så kan du bare skrive læreren der 

Fie Nej, det er jo ik’ det, vi skal svare på 

Asta Ja, okay 

Fie Emne og... 

Asta Du skriver bare… okay 

Fie Hvad vil… 

Asta Nynne… emnet er jo bare August der 

Fie Jamen, det er jo ik’ det, vi skal skrive 

Asta Ja, ja… okay 

Fie Læser 

Asta Hvad vil hun godt ha’ læseren… hvad vil hun godt ha’ læseren til… 

Fie … at komme i hendes sko, altså føle, at hun også har set det der, så han eller hun gør 
noget ved det 

Asta Ja… at… 

Fie få læseren i Augusts sko… måske eller sådan noget… så gør noget ved det, ik’? 

Asta Det er jo læreren. Læreren er læseren 

Fie Ja, få læreren til at komme i Augusts sko… 

Asta Men hvad vil hun faktisk have læseren til at gøre? Det er jo at gøre noget ved det 

Fie Men det er jo også målet 

Asta Ja 

Fie Målet og det… målet er jo det samme som det, hun godt vil ha’ læseren til. Ja, fordi 
det er det målet er 

Asta Så læser… at… læseren skal gøre noget ved det 

Fie Ja 

Asta Men det er en rimelig simpel tekst, for hun vil gerne have, at læreren skal gøre noget 
ved det 
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Fie Ja 

Asta Okay… skriver, det er Nynne 

Fie Ja 

Asta Hvad var det nu, man skulle det om? 

Fie Hvad vil skriveren… nå nej… det er, hvad skriveren vil ha’ 

Asta Nej, fordi… nej, det var så’en, hvordan hun vil fremstå 

Fie Nå ja, hvordan hun vil fremstå. Hun vil jo gerne fremstå… skræmt 

Asta Ja 

Fie Hvad der er sket 

Asta Skræmt 

Fie Skræmt, og hvad der er sket 

Asta Skræmt og har brug for… har brug for hjælp 

Fie Ja 

Asta Skræmt og har… 

Fie Skræmt også fordi… uskyldig, hvis man kan sige det, fordi altså… jeg gik jo over og 
spurgte ham, og jeg sagde, at jeg gerne ville hjælpe og så’en noget, ik’? 

Asta Ja 

 

I lighed med mine observationer fra lærerperspektivet (jf. implementeringsafsnittet) blander 

eleverne rundt på betydningen ved de forskellige aspekter. Eleverne diskuterer, hvad målet skal 

være og definerer i en forbindelse to mål, nemlig 1) at læreren får medfølelse, og 2) at læreren gør 

noget ved dét, som de senere i samtalen definerer som, at ”Kalle var voldelig over for August”. Jeg 

tolker deres forhandling som, at de vil have læreren/læseren til at få medfølelse ved i teksten at 

forsøge at beskrive oplevelsen i skolegården på en sådan måde, at læreren kan ”komme i Augusts 

sko”. På den måde får de vævet flere aspekter sammen, nemlig både mål, konstruktion af emne og 

læserpositionering. Selv identificerer de, idet Fie siger: ”Målet er jo det samme som det, hun godt 

vil ha’ læseren til. Ja, fordi det er det målet er”, et sammenfald mellem målaspektet og 
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læserpositioneringen. Læserpositioneringen lader de nemlig til at konstruere som det at få læreren 

til noget.  

Deres sammenblanding gør ikke deres forhandlinger ukvalificerede i forhold til at skabe en 

potentiel forandringsskabende tekst. Og deres dialog om målaspektet og læseren udtrykker ligeledes 

en bevidsthed om de valg, de er ved at træffe, og en identifikation af en selvhed som skrivere af 

teksten, hvor man er orienteret mod forandring. At eleverne vil have læreren/læseren til at få 

medfølelse med August, er netop et udtryk for, at eleverne vil positionere læseren som en, der er 

medfølende. Eleverne lader netop til at kunne se en forskel på, hvad de vil have læreren til at føle, 

og hvad de vil have læreren til at gøre. De taler dog ikke eksplicit om at få læseren til at fremstå på 

en bestemt måde. Deres manglende nuanceringer og tydelighed i forhold til distinktionen mellem 

mål og læserpositionering kan blot være udtryk for, at det er første gang, de arbejder med 

kategorierne.  

Jeg oplevede som nævnt, at flere elever blev forvirrede over skrivekortets forskellige konstruerende 

aspekter, hvilket flere gange bragte mig i tvivl om det meningsfulde i at adskille aspekterne, når de i 

praksis kan være vanskelige at arbejde med og diskutere adskilt. Fie og Astas samtale er et 

eksempel på dette. Men jeg ser samtidig, at de i deres deltagelse - kraft af dialogen og deres 

meningskonstruktion - får reflekteret og forholdt sig bevidst til, hvad de vil med deres tekst. 

Endvidere kommer det til udtryk, hvordan de er ganske præcise om, hvordan de ønsker, at Nynne 

skal positionere sig. Her taler de netop om, at Nynne skal fremstå skræmt, hvilket kunne tyde på, at 

de har en begyndende bevidsthed om, hvad positionering i en tekst kan betyde. Denne bevægelse 

fra a) elevernes egen vurdering af Nynne (hvad hun tænker, føler, er) over i b) refleksioner over 

muligheder for selvhed som skriver i teksten, dvs. hvordan Nynne mon selv ville ønske at fremstille 

sig selv, var, som jeg fra mit lærerperspektiv selv bemærkede, ikke lige enkel for alle elever. Dette 

vil jeg komme yderligere ind på om lidt.  

For begge skrivepars vedkommende (både Alicia & Amanda og Fie & Asta) får skrivekortet i deres 

respektive samtaler funktion som et værktøj, der kan have en stilladserende funktion, idet det 

hjælper eleverne med at få struktur på den retoriske situation, som således objektiviseres for 

eleverne, hvorved de kan få øje på selve den kontekst, som deres tekstproduktion finder sted inden 

for. Alicia og Amanda deltager dog på struktur og definitionsplanet, hvor Fie og Asta i deres 

deltagelse endvidere får bevæget sig over i refleksioner over, hvordan de via tekstproduktion vil 
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fremstille disse fortolkninger af mål, læser, skriver og emne. Dette demonstrerer, at skrivekortet kan 

tjene som stilladseringsværktøj på differentierede deltagelsesniveauer. 

 

6.4.2 POSITIONERING AF SKRIVER TILSKRIVES BETYDNING 

I en tredje gruppe kommer samtalen til at handle om, hvordan man kan forstå det at positionere sig i 

teksten som skriver. Gruppen udtrykker generelt usikkerhed om, hvad det er, de skal gøre, og 

hvordan de skal bruge skrivekortet, hvilket kommer til udryk i: ”Vi forstår ikke helt”, ”Hun tabte os 

der…” og ”Hun forklarede det ikke godt nok”. De lader sig aflede en del, og snakken kommer til at 

omhandle andre emner uden relation til undervisningens indhold. Eleverne formår dog hele tiden 

(med og uden lærerens indblanding) at komme tilbage på ”sporet” og få forhandlet, og ligesom hos 

Amanda og Alicia får de konstrueret en mening med skrivekortet. 

Som nævnt ændredes nogle af elevernes attitude over for Nynne, efter at de havde set filmen. Flere 

af dem udtrykte skepsis over, hvorvidt Kalle nu også kunne tilskrives den voldelige og grove 

karakter, som Nynne i sin mail tilskrev ham. Dette førte til, at flere elever begyndte at italesætte 

Nynne som en såkaldt drama queen. Denne positionering følger med ind i samtalen om 

tekstproduktionen i gruppen. De er dog ikke den eneste gruppe, som blander egne vurderinger af 

skribenten sammen med overvejelser over, hvordan skribenten med fordel kan skrive sig selv frem. 

I flere af grupperne under første iscenesættelse kom et forslag til en positionering af Nynne som 

intrigant til udtryk. I nedenstående eksempel drejer det sig om en forveksling af, hvordan eleverne 

vurderer Nynne og hvordan de, idet de forestiller sig at skulle være Nynne, som skrivere ønsker at 

skrive sig selv frem, dvs. positionere sig. 

 

Gina Hvad laver du? 

Trine Ja, men hun sagde jo, at man ikke skulle skrive, at hun var en drama queen. men nu 
har vi gjort det jo. 

Asta Men hun overdriver jo. 

Trine Jamen det er bare det. Det siger man jo ikke. Fordi, hvis jeg nu, hvis jeg kommer 
over til dig og siger: ”Hej, mit navn er Trine, jeg er ansvarlig og jeg hjælper August, 
og jeg overdriver, og jeg er en drama queen. Nå, hvad synes du om mig?” 
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 [elever griner] 

Trine Sådan siger man jo ikke, vel? Så vil man hellere sige. Hej, mit navn er Trine- jeg er 
rigtig ansvarlig og hjælper dem jeg kan… i stedet for at sige, jeg overdriver tingene 
og jeg beskylder alle folk. Vil du være ven med mig nu? 

 [elever griner] 
 

Trine får øje på, at de i gruppen har begået en fejl og visker ordet ”drama queen” på planchen ud. 

Det medfører protester fra Gina, hvorfor Trine bliver nødt til at forklare sig. I sin forklaring trækker 

hun på praksisser fra talte praksisser, hvor man møder nye personer. Inden for disse praksisser gør 

Trine det til en selvfølgelighed, at man ønsker at gøre et godt indtryk på de personer, man møder og 

interagerer med. Hun skaber selvfølgeligheden ved først at konstruere et grotesk scenarie, hvor hun 

udstiller det ukonstruktive ved at præsentere sig på netop den måde, som de i gruppen fejlagtigt var 

kommet til at notere, at de ville skrive Nynne frem på. De andre i gruppen genkender tilsyneladende 

Trines konstruktion som grotesk, eftersom de responderer med latter. 

Det er interessant, at der i klassen var så forholdsvis mange, der forvekslede vurdering (altså deres 

egne vurderinger af Nynne som person) og positionering (altså, måden hvorpå Nynne kan 

fremstilles som person i selve teksten). Det kunne tyde på, at positionering kan være vanskeligt at 

arbejde bevidst konstruerende med for fleres vedkommende på det klassetrin. Trines 

eksemplificering og den genklang, hendes eksempler vinder, tyder på, at det ikke i praksis er 

vanskeligt at realisere bestemte måder at præsentere sig selv. Og sandsynligvis gør de det alle 

sammen også på skrift i SMS’er eller kommentarer til billeder på instagram eller Snapchat mere 

eller mindre hver dag. Men når det handler om at skulle abstrahere fra en opfattelse, man måske 

enten personligt har af en anden person eller som elever i klassen i fællesskab har konstrueret, for 

derefter bevidst at realisere et nyt og mere attraktivt billede af vedkommende, er det tilsyneladende 

straks vanskeligere.  

Skrivekortet får her, i lighed med Alicia og Amandas brug af det, funktion af at være et 

objektiverende redskab, der får eleverne til at forholde sig bevidst til selvfremstilling i 

tekstproduktion. Dette konstruerende aspekt ved skrivning, som dels er flettet ind i både valg 

vedrørende form på sætnings- og ordniveau og indholdsvalg på både globalt og lokalt plan bliver 

her isoleret og gjort til genstand for elevernes refleksion alene.  
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6.4.3 LÆSER TILSKRIVES BETYDNING 

I samme gruppe ser jeg, hvordan læserens betydning i høj grad bliver diskuteret, hvilket ligeledes 

gør at eleverne åbner sig mod verden (den retoriske situation) og den retoriske handling, der er i 

færd med. Elevernes diskussion i nedenstående finder sted, efter at klassen har set filmen ”En 

mistænkelig oplevelse”, diskuteret forskelle mellem elevernes oplevelse af begivenhederne i filmen 

og den måde, hvorpå Nynne i sin mail skriver episoden i skolegården frem. De er endvidere blevet 

præsenteret for lærerens svar på mailen, der som bekendt kommunikerer, at læreren ikke har tid til 

at tage sig af sagen. De er blevet stillet opgaven ”Hvad skal Nynne nu gøre?”. Og i aktiviteten lige 

inden nedenstående forhandlinger finder sted, er klassen i fællesskab kommet frem til en række 

mulige læsere, som de kan vælge at skrive til. Gruppen står således over for at skulle træffe valg 

vedrørende, hvem de (i rollen som Nynne) skal skrive til. Med skrivekortet som redskab muliggør 

jeg, at læseren gøres til genstand for refleksion. I nogle grupper bliver der ikke forhandlet om 

læsere. Det bliver blot besluttet uden eksplicit diskussion, hvem Nynne skal skrive til. Men i denne 

grupper sker der noget mere, hvor en forholdsvis nuanceret dialog udfolder sig. 

 

Trine Okay, vi skal skrive målet her. Målet det er at få hjulpet August og Kalle, og 
problemløsning det er at få skrevet enten til Kalles forældre eller Maria (læreren) 

Martha Eller Augusts forældre 

Trine Hvorfor det? 

Gina Det hjælper jo ikke noget ved at få gjort noget ved Kalle 

Trine De kan jo ikke gøre noget ved Kalle... 

Martha Men hvis du siger det til Augusts forældre, så går de over og snakker med Kalles 
forældre 

Trine Men hvis man skriver det til Kalles forældre - de har jo mere magt over Kalle end 
Augusts forældre... 

Martha Men, men hvis man ikke skriver til Augusts forældre, så ved de jo ikke, hvad der er 
sket med deres dreng 

Gina Jeg tror, det er bedre at skrive til Kalles forældre 

Martha ... så er det jo lidt strengt… 
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Trine Jeg tror, det er bedre at skrive til Kalles forældre, for de ved jo ikke noget om det... 
Det er jo August, der er ude for det, og det er Kalle, der gør noget, så hvis man 
starter med at stoppe dem, der gør noget… 

Gina Hvis man starter med at sige noget til Kalles forældre, så kan de bagefter tage en 
snak med Augusts forældre, så de kan få det stoppet. For der er ingen, der har lyst til, 
at man beskylder ens barn for noget... 

 

Idet eleverne præsenterer forskellige holdninger til, hvem de bør skrive til, får de udfordret 

hinandens selvfølgeligheder, som således fører til diskussioner af, hvem de med fordel kan skrive 

til. De mulige responsforståelser bliver således gjort til noget betydningsfuldt i tekstproduktionen.  

Trine gør valget af læser til et betydningsfuldt aspekt i forhold til, hvordan læserne kan bidrage til 

problemløsning. Hun vurderer læserens handlekraft eller agency på baggrund af dennes relation til 

den person, som i hendes øjne, forårsager konflikten, nemlig Kalle. Og her øjner hun i højere grad 

et potentiale for konfliktløsning hos Kalles forældre, idet de har mere magt over Kalle i kraft af 

deres funktion som forældre. Augusts forældre tilskrives derimod ikke den samme grad af agency. 

Martha gør med sin pointering af vigtigheden ved at informere Augusts forældre om episoden i 

skolegården etik til et betydningsfuldt aspekt ved skrivning. Det er strengt, hvis ikke de får at vide, 

hvad der er sket med deres søn, argumenterer hun. Ved ikke at orientere Augusts forældre og 

inddrage dem i episoden handler man således uretfærdigt, uetisk. 

Gina repræsenterer et andet synspunkt, hvor helt konkrete mulige konsekvenser gøres til genstand 

for refleksion. Med Augusts forældre som læsere risikerer man ifølge Gina at skabe nye konflikter, 

idet Augusts forældre muligvis vil beskylde Kalle for at have handlet voldeligt, hvilket kan gøre 

Kalles forældre kede af det eller vrede. Hun gør sig således også overvejelser over den mulige 

kædereaktion af responsforståelser, som eventuelt kunne finde sted, hvis de vælger at lade Nynne 

skrive til Augusts forældre om episoden. Således uddyber hun, hvorfor Augusts forældre ikke kan 

tilskrives (den samme) agency som Kalles forældre, eftersom det at henvende sig til Augusts 

forældre risikerer at medføre en eskalering af konflikten frem for en løsning. 

Diskussionen af konsekvenser kommer også til udtryk i elevernes forhandlinger om, hvordan man 

kan tillade sig at konstruere et emne, hvad man bør og ikke bør fremhæve i en mail til nogle 

konkrete læsere. Forinden nedenstående diskussion finder sted, har eleverne påbegyndt deres 
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skriftlige produktion af mailen til Kalles forældre, hvor de tidligere har skrevet, at Kalles forældre 

kunne tage fat i Augusts forældre. Dette er blevet slettet igen, og Mie udtrykker uenighed med den 

justering. 

 

Mie Vi skrev jo det der. I kunne måske tale med Augusts forældre... 

Trine Men så blander hun sig måske også lidt for meget i, hvad der sådan foregår og siger 
I skal også lige snakke med Augusts forældre… 

Louise Så der synes I, at hun blander sig for meget. Og du er sådan lidt (henvendt til Mie), 
at det kunne hun måske godt gøre… 

 […] 

Mie Altså, vi kunne måske løse problemet alle sammen eller måske vi kunne hjælpes med 
at løse problemet… ehmmm 

Gina Jeg forstår ikke, hvad de vil have Augusts forældre til at gøre 

Mie Altså, løse problemet med Augusts forældre... og med August og sådan noget 

Trine Jeg forstår det ikke helt… 

Louise Fordi, du synes, at I har skrevet det…? 

Trine Jaehh... Jeg forstår heller ikke helt, fordi før kom vi til at skrive lidt for meget om 
August, og det skal man ikke, fordi det er jo Kalles forældre, så der skal man jo sætte 
lidt mere fokus på, hvad Kalle har gjort i stedet for August. Fordi vi kom jo til at 
skrive om, at Nynne mødte August efter skole, og at han ikke ville fortælle, hvad det 
var, der var sket. Øhmmm 

Louise Og der blev I enige om, at det var måske lidt for meget? 

Trine Det var måske lidt for meget August. Det kan være... at Kalle han har det lidt svært i 
skolen, og det kan være derfor… Jeg tror ikke, man skal skrive det til forældrene, hvis 
de ved det, hvis han nu har ADHD. Det ved vi jo ikke... 

 

Mie fastholder den position, at Augusts forældre bør inddrages i episoden, og at 

konflikthåndteringen bør involvere dem. Men Trine udtrykker stadig modstand overfor at blande 

Augusts forældre ind i sagen. Hendes overvejelser går på, hvilken talehandling (social handling) 

sætningskonstruktionen ”I kunne måske tale med Augusts forældre...” vil udgøre og hvilke 

konsekvenser den eventuelt måtte få. I sine overvejelser gør hun sig således overvejelser over både 
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fortid og fremtid, eftersom hun refererer til, hvad der eventuelt kunne gå forud for Kalles handling i 

skolegården, at han eventuelt kunne have nogle problemer, som hun ønsker at undgå, at Augusts 

forældre bliver blandet ind i som resultat af, at de inviteres til at være med i problemløsningen.  

I elevernes forhandlinger bliver det netop betydningsfuldt, hvem man skriver til, og hvad man kan 

tillade sig at skrive til de pågældende læsere. De taler om deres tekst som en handling, hvor de 

blander sig i noget. Og her går deres forhandlinger ikke blot på det sproglige, og hvordan sproget 

realiserer bestemte handlinger, der repræsenterer stemmer og dermed diskursive identiteter. 

Eleverne diskuterer, hvordan en konkret ytring mon vil blive modtaget af en konkret læser, og 

hvordan Nynne på den baggrund vil blive opfattet. De forestiller sig den kontekst (Kalles og 

Augusts historier og forældrenes følsomhed), hvori forældrene læser mailen og ser, at deres 

sproglige handlinger muligvis vil tage sig formålsmæssigt anderledes ud i Kalles forældres øjne, 

end de ville have dem til, nemlig som sladder. De forholder sig med andre ord til, hvordan en 

konkret brug af en den omsorgsfuldes stemme kan blive til en andens stemme, nemlig en intrigant 

stemme i kraft af læserens situerede konstruktion af den konkrete sprogbrug. Teksten behandles 

således som en intervention, der vil forårsage mulige reaktioner, og eleverne reflekterer over disse 

mulige konsekvenser ved både at forholde sig til fortiden og fremtiden.  

Som nævnt forholder de sig i gruppen til både fortid, nutid og fremtid i deres argumentation for 

valg og fravalg. De går med andre ord netop i dialog med de konstituerende elementer (Bitzer), som 

de fortolker dem og forestiller sig mulige responsforståelser. Dette ser jeg som frugtbart i forhold til 

udviklingen af kompetencen til at kunne handle med retorisk agency. Som jeg beskrev tidligere 

(med reference til Emirbayer og Mische), kan agency netop ses som en refleksion over egen 

handling i forhold til fortid, nutid og fremtid. Eleverne forholder sig endvidere udspørgende til 

sproglige valg og de talehandlinger og den stemmeføring disse valg repræsenterer i kraft af deres 

overvejelser over responsforståelser og sandsynligheden for, at Nynne bliver genkendt som den 

hjælpsomme kammerat, hun ønsker at positionere sig som. Elevernes tekstproduktion får således 

karakter af at være en række bevidste valg, hvor de lokale og globale tekstplaner taler bevidst 

sammen i modsætning til den mere associative og videns- eller skemadrevne proces, hvor skriveren 

blot skriver ned, hvad der umiddelbart falder hende ind. Deres overvejelser over muligheder for 

selvhed som skriver i teksten kommer på den måde til at omhandle betydningsskabelse i en større 

kulturantropologisk betydningshorisont.  
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Eleverne deltager således som dialogiske skrivere og taler om skrivehandlingen, som om den er 

virkelig, idet de lever sig ind i Nynnes muligheder og den uvished, der også er forbundet med 

modtagelsen af teksten. Eleverne træder endvidere i karakter som Nynne, der skal forsøge enten at 

opklare, hvad der egentlig skete eller medvirke til at løse det problem, der lader til at være opstået 

mellem August og Kalle. Den fiktive situation tilskrives således betydning som virkelig. Det er det 

samme, vi kender fra fiktionen, som vi lever os ind i – selvom der er tale om fiktive figurer, kan vi 

sagtens føle med karaktererne, og vi kan få lyst til at ændre ved uretfærdighed. Ligesom i 

virkeligheden kan eleverne kun gå i dialog med kvalificerede forestillinger om responsforståelser. 

Elevernes måder at træde ind i den retoriske situation og agere dialogiske skrivere i rollen som 

Nynne er et eksempel på, hvordan en figureret verden a la den jeg præsenterede tidligere, som 

beskrevet, realiserer sig. 

Jeg ser således her et eksempel på, at den praksisarkitektur som blandt andet udgøres af det 

situationsforankrede skriveudgangspunkt (i form af en repræsentation af en fiktiv situation) og 

skrivekortet rummer et potentiale for at en figureret verden, hvor skrivning får karakter af situeret 

autenticitet kan realisere sig. Skrivning får i kraft af elevernes deltagelse i skrivebegivenheden 

netop betydning som en konstruerende og social handling baseret på elevernes egne 

situationsfortolkninger. Herved realiseres gennem handling denne figurerede verden, hvor sproglige 

handlinger ikke blot er lingvistiske valg men netop handlinger i en specifik kontekst, handlinger i 

verden, som er med til at tilskrive sproget betydning. Dette finder sted i flere af elevsamtalerne og 

resulterer i en forhandling af stemmer.  

 

6.4.4 FORHANDLING AF STEMMER: ANNEMONE OG RIE 

Annemone og Rie har, inden nedenstående brudstykke af en samtale finder sted, fået udfordringen: 

Hvad skal Nynne nu gøre? Indtil videre er de blevet præsenteret for mine modelleringer af og 

demonstrationer af to forskellige måder, hvorpå Nynne kan konstruere episoden i skolegården, 

målet med teksten og måder at positionere sig som skriver. De har allerede besluttet sig for, at 

Nynnes mål med teksten er at finde ud af, hvad der egentlig skete i skolegården. Nu skal de bare 

have forhandlet på plads, hvordan Nynne skal fremstå i teksten. Men det, der er interessant her, er, 

hvordan de får tillagt den måde, hvorpå Nynne skal fremstå, betydning. 
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Annemone Skriver, det er Nynne så… Skriver, det er Nynne, der skriver… men også, prøv lige at 
se her… her ik’, der er også, fordi… altså, Nynne… det er Nynne, der skriver, men 
hvordan vil hun gerne have sig selv til at fremstå… altså, er… 

Rie Jeg tror godt, at hun vil have sig selv… 

Annemone Altså, skal hun så’en være sød eller så’en ond… 

Rie … i den der skitse-ting ting, hun skriver til læreren (min modellering af et 
tankekort)… der er hun meget så’en… der er hun virkelig… der får hun sig selv til at 
virke usikker, ik’… 

Annemone Eller bange og så’en noget… 

Rie Men det kunne egentlig… hvis hun får sig selv til at virke sikker, kunne det være… 
ligesom… hvis du har presset – hvis man kan sige det – ligesom få det ud af hende, 
fordi hun vil føle, at… hun er sikker… hun ved, hvad hun gør… 

Annemone Ja, men Nynne er nok ik’ bare så’en. Altså, jeg tror ikke, at hun vil skrive ’hey 
August, hvad laver du’ et eller andet så’en til ham 

 […] 

Rie Hun kan jo godt… man kan jo prøve at virke selvsikker… tænk, hvis jeg så dig… man 
behøver ikke at være ’hey, hvad sker der, der ting’, vel? Man kan sagtens bare være 
selvsikker og sige ’jeg så noget i skolegården, og jeg så nogen, der (utydeligt) og 
sagde, at det ik’ var noget… og det er fint nok, hvis du ikke har lyst til at sige det til 
mig, men jeg vil bare vide, om der er…’ 

Annemone Ja, okay, men… 

Rie Så virker man jo mere selvsikker end ’jeg ved ikke, hvad der skete’ [sagt med pjevset 
stemme] 

Annemone Men, men… hvordan… altså, hvordan vil hun have sig selv til at fremstå? Altså, som 
hende, hvis… 

Rie Altså, jeg har fået hende til at fremstå sådan som en, som gerne vil hjælpe, ik’. Altså, 
hun er jo meget så’en – er du okay? – så’en få sig selv til at fremstå som over for 
ham der…  hvad hedder det, ik’ August… 

Annemone August? 

Rie Nej, August, det var ham den onde… 

Annemone Kalle? 
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Rie Kalle, ja… hun går jo hen og siger ’nej, er du okay? Jeg kan godt hjælpe’ og sådan 
nogle ting, hvor… så fremstår hun som en, som gerne vil hjælpe andre 

Annemone Ja… 

Rie På det plan er man jo også selvsikker, ik’. Det er jo ikke alle, der tør og gå hen og 
hjælpe dem… seje, hvis du forstår…? Den der hårde person… Det er ikke alle, der 
så’en tør at skrive til… (utydeligt) 

Annemone Ja, men… jeg tror heller ikke, at det er alle, der tør at gå hen og spørge om… ja, 
personen (utydeligt) 

Rie Ja 

Annemone Altså, så jeg tænker så’en hjælpsom… 

Rie Ja 

Annemone … men også så’en selvsikker… 

Rie … og nysgerrig 

Annemone Ja… vil du ikke skrive? Ja, sådan der 

 

Eleverne får tilsyneladende forvekslet personerne i filmen i denne samtale. Er det nu August eller 

Kalle, der er den onde? Og det er også lidt usikkert, hvem Rie vil skrive til. Muligvis får de talt lidt 

forbi hinanden i forvirringen, men det interessante er deres forhandlinger om, hvad selvsikkerhed vil 

sige, og om det er en form for selvhed, som overhovedet kan skrives frem i teksten. De får nemlig 

tillagt det betydning, om det nu er sandsynligt i virkeligheden og i forhold til det indtryk, de i øvrigt 

har fået af Nynne, at hun tør positionere sig så selvsikkert. De to elever har i udgangspunktet 

tilsyneladende forskellige konstruktioner af, hvad det vil sige at udtrykke sig selvsikkert. Annemone 

giver nemlig først udtryk for, at en selvsikker positionering ikke er så sandsynlig. Hendes vurdering 

beror på hendes konstruktion af dels Nynne og dels af selvsikkerhed som en meget direkte 

konfronterende attitude (”Ja, men Nynne er nok ik’ bare så’en. Altså, jeg tror ikke, at hun vil skrive 

’hey August, hvad laver du’ et eller andet så’en til ham”). Men i forhandlingerne med Rie, hvor Rie 

får bundet det at være selvsikker sammen med hjælpsomhed, kommer de i fællesskab frem til en 

position, som tilsyneladende giver mening for dem begge. 
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Deres forhandlinger om sprogbrugen og den stemme, den repræsenterer, fra den planlæggende fase 

fortsætter ind i selve tekstproduktionen, hvor de fortsat forholder deres vurdering af brugen af 

stemme til, hvorvidt det er sandsynligt, at Nynne udtrykker sig på den måde. 

 

Rie ’Hej, August. Jeg så en episode i skolegården…’ Ja, hvor… episode er nok ikke et 
ord, man kan, når man er så’en… 

Annemone Altså, jeg kan godt 

Rie Ja, ja, men hun er også mindre end dig… jeg tror bare, fordi… episode er ik’… eller 
’jeg så noget mærkeligt i skolegården’ eller sådan noget 

Annemone ’Jeg så, dig og Kalle var oppe at toppes i skolegården’… ’Jeg så dig og Kalle i 
skolegården’, kan vi starte med 

 […] 

Rie Jeg læser lige igennem: ’Hej August. Hej August. Jeg så dig og Kalle i skolegården. 
Det så lidt ud, som om at dig og Kalle var oppe i et skænderi og også lidt, som om at 
Kalle ville tvinge dig til at gøre noget, du ikke rigtig havde lyst til… og jeg ville bare 
høre, om det var noget, man skulle snakke om’ 

Rie Ja, eller… 

Annemone Det lyder så’en lidt… 

Rie Det lyder så’en lidt voksent, ik'? 

Annemone Nu skal du høre her: Nynne skriver til August… ja, ja, så langt er vi nået… 

Rie Altså målet. Målet er jo, at… 

Annemone Hun skal jo også spørge… hun spørger ind til ham… 

Rie Ja 

Annemone Hvad skete der? 

Rie Ja. Hvad skete der, og er du okay? 

Annemone Ja 

Rie og 
Annemone 

(skriver og staver sammen): ’Er du okay’ 

Annemone Hvad… nej? 
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Rie Jo 

Annemone Jo 

Rie Nej, okay 

Annemone Så laver… nej… 

Rie Hvad skete der, og er du okay… Hvad laver du? [henvendt til den anden elev] 

Annemone To sekunder 

Rie Så skal du kigge et eller andet? 

Annemone Se 

Rie Jamen, jeg tænker måske, at der skal stå lidt mere ’er du okay, og er det noget, jeg 
skal sige til en lærer’ eller sådan noget 

Annemone Nej 

Rie ’Er det noget, vi skal snakke om’, ’er det noget… vi skal snakke’. Det lyder lidt så’en 
voksent 

Annemone Ja, hvor gammel var det nu hun var? 

 [Eleverne spørger læreren Jeanette og de andre elever om pigens alder. De kommer 
frem til, at hun er 11 år] 

Annemone ’Hvad skete der, og er du ok’ 

Rie God idé 

Rie og 
Annemone 

(skriver): ’Eller er det noget… noget… er det noget, du vil… vil tale om…’ 
 

Rie Du vælger også lige 

Annemone ’… du vil tale om…’. Ja, og så punktum. Er vi så færdige? 

 

Rie og Annemone forhandler om repræsentationen af stemme i denne samtale både i forhold til 

konstruktion af emne og i positioneringen af Nynne. De diskuterer, hvorvidt det er sandsynligt, at 

en pige på Nynnes alder anvender ordet ”episode” om det, Nynne oplevede i skolegården. 

Annemone refererer til, at hun selv kunne finde på at bruge det ord, men accepterer Ries argument 

med, at Nynne er yngre end hende. De får derfor ændret teksten, således at de kommer til at referere 

til episoden som et skænderi. Senere udtrykker de begge en vis utilfredshed med deres beslutning 
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om, at Nynne spørger August, om det er noget, de skal snakke om. De konstruerer begge den 

sprogbrug og dermed stemmeføring som værende for unaturlig for Nynne, idet de definerer den 

som voksen-agtig og dermed, vil jeg udtrykke det, ikke legitimt genkendelig for Nynne. I fælles 

forhandling og efter at have fået bekræftet, at Nynne er en pige på ca. 11 år, kommer de frem til, at 

Nynne skal spørge mere direkte ind til, hvordan August har det. I den endelige version af teksten 

har de dog alligevel taget den sætning med, hvor Nynne spørger, om det er noget, de skal tale om. 

Nedenfor fremgår elevernes endelige tekst, sådan som den læses højt på optagelsen: 

” 
Hej August 

 

Jeg så dig og Kalle i skolegården. Det så lidt ud, som om at dig og Kalle var oppe i et skænderi. 

Det så ud, som om at Kalle ville tvinge dig til at gøre noget, du ikke havde lyst til. Hvad skete 

der, og er du ok, eller er det noget, vi skal tale om? Jeg har også skrevet til Maria, fordi jeg var 

bekymret over, hvad der skete, men Maria er ikke på skolen i en uge, så vi kan ikke kunne tage 

fat i jer og høre, hvad der skete. 

 

Kh. Nynne 

På trods af at det er en fiktiv situation, som danner afsæt for elevernes tekstproduktion, positionerer 

de sig alligevel som forpligtede på at få teksten til at stemme overens med deres fortolkninger af 

den retoriske situation. Og den retoriske situation og efterfølgende retoriske handlinger reflekterer 

eleverne endvidere over på et forestillet fællesskab, en fortolkning af deres egen virkelighed og 

deres egne erfaringer med, hvad en 11-årig ville turde, og hvordan hun kunne finde på at udtrykke 

og positionere sig. De identificerer med andre ord en mulighed for selvhed som skrivere af teksten, 

hvor de griber den fiktive situation og situerer sig selv i denne figurerede verden, hvor de skal 

identificere sig med Nynne og træffe bevidste valg, der kan føre til en opklaring af sagen og en 

attraktiv identitet for Nynne. Her handler de, som om det var virkelighed. 
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Denne refleksion af egen virkelighed over på den skrivehandling, de står over for at skulle udføre i 

rollen som Nynne, kommer ligeledes til udtryk i interviewet med eleverne Sine-Lucia og Fie. De 

udtrykker begge iver efter at fortælle mig om deres overvejelser: 

Sine-Lucia Men jeg tror ik’ rigtig, at August, han faktisk holder det… for han har jo… han var 
jo… jeg tror, August, han var meget genert, siden han lod sig også finde i det… og 
ik’ bare var så’en agtig ”gå væk fra mig”, så jeg tænker også, hvis jeg skriver til 
August, så tror jeg ikke, at August ville gøre noget ved det, så jeg ville skrive til en 
anden lærer eller forældrene, så ville de også være lidt mere ”det er ikke i orden det 
her”. 

De perspektiverer ud til egen erfaringer med konflikter, hvor de ikke har gode erfaringer med, at 

børn hjælper hinanden med at løse problemer og begrunder på den baggrund deres valg af læser i 

forbindelse med ”En mistænkelig oplevelse”. Her spiller konstruktionen af personers 

handlemuligheder, herunder forestillingen om agens en rolle i lighed med den betydning som læser 

blev tilskrevet i gruppesamtalen mellem Trine, Gina og Martha og Mie. 

Fie Men jeg ved også af erfaring, så fra min… vores skoletid, ik’, der er også det der 
med, at når der er en konflikt, så er det selvfølgelig meget godt at gå til veninder, ik’, 
men det skal være dem, der er med i konflikten, der skal gå til veninderne. Det 
hjælper ikke rigtigt, hvis der er en veninde, der bare kommer og blander sig i 
konflikten agtig… altså, prøver at hjælpe. Der skal ligesom være en voksen, der har 
hånd om det… fordi at det er… børn har jo ikke så meget – hvad kan man kalde det – 
magt-agtig, ik’? De kan ikke hjælpe… 

Jeg mener, at eksemplerne viser, at der, trods skrivekortets repræsentation af det, jeg selv undervejs 

fra mit lærerperspektiv oplevede som en meget distanceret, atonomiseret og analytisk tilgang til det 

at skrive tekster, i de deltagelsesformer, som kommer til udtryk, finder en indlevelse sted i 

omstændighederne knyttet til den retoriske situation, som om den var virkelig. Eleverne formår med 

andre ord at få bragt de konstituerende elementer i samspil, stilladseret af skrivekortets 

konstruerende aspekter som udgangspunkt for samtalerne, på en reflekteret og ”tilstræbt 

virkelighedstro” måde. Den struktur, der i mine øjne i undervisningskonteksten til tider tog sig 

atonomiseret ud ved skrivekortet, indeholder således alligevel et potentiale i forhold til at få 

eleverne til at identificere og indtage en selvhed eller position som elevskrivere, hvorfra de kan tale 

struktureret om teksten som en samlet handling.  

 



 

 

177 

6.4.5 AFPRØVNING AF STEMMER 

Jeg har demonstreret eksempler på gruppesamtaler, hvor eleverne har begrundet og diskuteret deres 

sproglige muligheder og disses repræsentationer af stemmer. I andre samtaler sker der det, at 

eleverne ikke begrunder deres sproglige valg, men blot træffer beslutninger. I nogle tilfælde ser jeg 

dog eksempler på, at eleverne bevidst afprøver og forsøger at efterligne specifikke stemmer i deres 

tekstproduktion i kraft af en specifik sprogbrug, og at denne afprøvning i nogen grad ledsages af 

begrundelser. Der finder en indlevelse sted, men indlevelsen synes i nogen grad at træde i 

baggrunden til fordel for afprøvning og leg med stemmer. Den mere virkelighedsforpligtede måde 

at samtale om tekstproduktionen er således ikke tilfældet eller nær så synlig i alle elevsamtalerne. 

Praksisarkitekturen fører med andre ord forskellige steder hen. 

 

6.4.6 FIKTIONSPRAKSIS SOM UDSTILLENDE IKKE-FIKTIONSPRAKSISSER 

I en samtale mellem eleverne Mille og Ana og til dels mig samt i en samtale mellem eleverne 

Nicklas, Rico og Thejs kommer det ligeledes til udtryk, hvordan praksisser fra fiktionsskrivning 

lader til at interagere og integrere sig i elevernes produktion af tekst i forbindelse med filmen ”En 

mistænkelig oplevelse”.  

Nicklas, Rico og Thejs beslutter, at Nynne skriver en såkaldt dødstrussel til Kalle, hvor hun 

fortæller ham, at hun vil komme hjem til ham og hælde benzin ud over ham, hvis han bare én gang 

til driller August. De diskuterer ikke de forskellige aspekter og samspillet mellem de forskellige 

aspekter i skrivekortet, men lader i højere grad til blot til at lade genren trusselsbrev tale gennem en 

form for genstemning, mens de skiftes til at komme med ideer. Jeg gætter på, at eleverne ikke har 

personlige erfaringer med døstrusler, og at de henter deres viden fra medier og måske især 

fiktionens verden. Deres valg af truende tekstindhold og skriverpositionering kan tyde på, at de 

ønsker at konstruere en for dem meningsfuld måde at deltage på i form af konstruktionen af en 

elevskriverposition, hvorfra de kan tilføre storylinen om Nynne noget suspence. Som lærer bliver 

jeg ikke bekendt med deres tekst før under selve fremlæggelsen, hvor jeg giver dem mulighed for at 

læse den højt sammen med den gruppe af tekster, jeg omtaler som ”for-sjov-tekster”, idet jeg 

pointerer, at der også skal være plads til den slags. Jeg anerkender således ikke deres dødstrussel 

som en fagligt relevant tekst i den konkrete sammenhæng men giver plads til den som et 
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underholdende indslag. Desværre når gruppen ikke at læse deres tekst højt, inden det ringer til 

næste time, og dette fags lærere træder ind af døren. 

En lignende valg af skriverpositionering kommer til udtryk hos Mille og Ana. De har valgt at skrive 

en mail til Augusts forældre, hvor Nynne vil forsøge at få dem til at tale med August om episoden i 

skolegården og få løst den eventuelle konflikt med Kalle. De to elever bliver forholdsvist hurtigt 

færdige med den skriveopgave og vælger derfor at digte videre på ”storylinen” om Nynne. Det 

følgende uddrag kommer efter at eleverne har arbejdet på en mail fra Nynne til Augusts forældre, 

hvor hun orienterer dem om episoden i skolegården: 

 

Ana Hvad så hvis moderen og faren skriver tilbage, at hun ikke skal blande sig i Augusts 
ting? Det kan jo godt være 

Mille/Ana 
(sagt med 
fordrejet stemme) 

Se den dér August-ting, lille møgunge 

Mille Ej, det kunne være morsomt… jamen, altså, I bliver læst besked (utydeligt)… jamen, 
jamen, jeg ville bare hjælpe 

 [Der grines, og ” jamen, jamen, jeg ville bare hjælpe” gentages i forskellige 
versioner] 

 

De gør sig forestillinger om, hvordan Augusts forældre mon kunne finde på at opfatte og reagere på 

den mail, som Nynne skriver. De formulerer et ret aggressivt svar: ”Du skal ikke blande dig i 

Augusts ting. Hvis han har et problem, må han selv komme til os. Er det forstået?”. Dette svar 

digter de derefter videre på, idet de forestiller sig Nynnes reaktion på forældrenes angreb som 

meget overrasket. Eleverne morer sig over deres tekster og er ivrige efter at læse dem højt for både 

mig og adskillige af deres kammerater. 

 

Mille Og så skal vi lige lave på næste side et brev, hvor hun får brev tilbage. Du skal ikke 
blande dig i Augusts ting. Hvis han har et problem med Kalle, så skal han nok selv 
komme til os 

Ana Ja 
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Mille Og så: ’Jamen, jamen, jeg ville, jeg ville, jeg ville… jeg, jeg, jeg… jeg ville jo, jo 
bare hjælpe’ [Dette gentages]. ’Du skal… nej… Kære Nynne…’ 

Ana Ja okay, ja okay… søde, søde Nynne… du skal ikke blande dig i andre 

Mille (sagt med fordrejet stemme): ’Du skal ikke blande dig i Augusts ting. Han kan klare 
sig selv’ 

 […] 

Mille Og så med store bogstaver… ’Altså du skal ikke blande dig i Augusts…’ 

Ana Ja. Enter 

Mille Enter! ’Du skal ikke…’ Og ”ikke”, det skal være med fed skrift. ’Du skal ikke… 
ikke… ikke blande dig i Augusts’ (det sidste sagt sammen med Ana). 

Ana Hvorfor med lille? 

Mille Nåå… Augusts ting… ting. 

Ana ’Hvis han har et… hvis han har et…’ 

Mille ’Hvis han har et problem, kan han selv komme til os’ 

Ana Nej, det ved vi… det må vi jo alle godt 

 […] 

Ana ’Hvis han har et problem, må han selv komme til os. Er det forstået?’ (det sidste sagt 
i fællesskab). ’Ja, er det forstået…’ 

Mille Og så med fed skrift 

Ana ’Er det forstået. Er det… forstået…’ Og så med lille skrift… ’Kh Jens og Mette’ 

Mille Ja 

Ana ’Kh Jens’ 

Mille Prøv lige at høre… jeg skal lige… jeg skal lige ha’ så’en en skrå skrift, fordi… 

Ana ’Kh Jens og Mette… Kh Jens og Mette… Kh Jens og Mette… Kh Jens og Mette… 
Jamen, jamen, jeg ville bare hjælpe’ 

 [utydeligt] 

Mille Undskyld, undskyld… undskyld, undskyld… jamen, jamen, jamen, jamen, jamen, 
jamen, jeg ville bare hjælpe. Jeg, jeg ville bare hjælpe 
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 […] 

Ana Louise, du skal lige læse vores 

Mille og 
Ana 

Vi har en form for svar 

Mille Samtale 

Ana Vi har også lavet et svar eller sådan noget 

Louise Hvad? 

Mille Lavet en form for samtale 

Ana Vi har også et svar og sådan noget… 

Louise Nå, okay 

Ana Prøv lige at komme og læs. Og du skal bare rulle ned. Og det næste efter det, der 
kommer, er det fra forældrene, og så kommer det fra Nynne igen 

Louise 
 

Lige et øjeblik, øjeblik. Okay, jeg får lige læst den: Vi skriver til to lærere. Jeg har 
oplevet, at Kalle og August… 

Mille eller 
Ana 

Nej, det er Augusts forældre 

Louise  I fredags… Nå, okay, nå, ja, undskyld… 

Mille Selvom det har været vores lærer 

Louise  [læser højt]’I fredags efter skole oplevede jeg, at Kalle truede August med at gøre et 
eller andet, som jeg ikke kunne høre. August så meget bange ud, og han fik øje på 
mig og skubbede Kalle væk og løb sin vej. I næste uge har jeg hele tiden prøvet at få 
fat på ham for at tale med ham om, hvad der var sket, men han vil ikke svare mig.’ 
Måske… Okay, og har I så også et svar oven i købet? 

Ana Altså, der skal stå… 

Mille ’Jamen, jamen, jamen, jeg ville jo bare hjælpe’ 

 [Louise læser] 

Louise 
 

Det er nogle lidt hårde forældre, hva’, når hun faktisk [utydeligt]… Prøv at, hvad 
kunne I, hvis I skal være lidt mere seriøse, ik’ 

Ana Vi er seriøse 
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Louise Kunne I forestille jer… ville jeres forældre skrive sådan der? Det tror jeg ikke 

Mille Jo, fordi at… 

Louise Det kan jeg ikke forestille mig 

Mille … Augusts forældre, de er rockere… 

Ana Jeg må ikke blande mig i andres ting 

Louise 
 

Jeg synes faktisk, at den her… I har skrevet her… den, synes jeg, er ret fin… 

Ana Hvad så med det andet? 

Louise Det, synes jeg, er sådan… Jeg har lidt svært at forestille mig, at der er nogen… det 
er rigtigt nok, der er måske… findes ind imellem nogle mennesker, som kunne finde 
på at sige sådan noget… 

Ana eller 
Mille 

Yeah! Og det er Augusts forældre 

Louise Ja, men hvis vi så siger, at der var nogen, der skrev sådan der, tror I så, at hun ville 
skrive sådan der tilbage? 

Mille Ja 

Louise Tror du det? 

Mille Mhh 

 

Jeg får i situationen, som jeg har været inde på tidligere, opfattelsen af, at deres primære mål med at 

gå ud over opgaveformuleringen (Hvad skal Nynne nu gøre), digte videre på forløbet, motiveres af, 

at de vil more sig ved på sin vis at skabe en fiktiv tekst. I samtalen får jeg positioneret eleverne som 

useriøse. De udtrykker, som det fremgår af samtalen, interesse i, at jeg skal læse deres tekster. 

Måske er de ligefrem stolte over at have produceret en tekst, som de selv finder ret underholdende. 

Eleverne hæfter sig særligt ved Nynnes reaktion, som de morer sig over og gentager og siger den 

højt flere gange. Skrivning i skolen bliver af de to elever på denne måde tillagt betydning som 

noget, der skal underholde, og forældrenes noget i nok manges øjne diskursivt ukorrekte måde at 

respondere på en henvendelse fra et barn og Nynnes efterfølgende skuffelse og choklignende 

reaktion bliver i elevernes øjne underholdende i kraft af sin groteskhed.  
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Jeg er dog hurtig til gennem mine talehandlinger at dømme deres brug af stemmer. Jeg spørger 

ganske vist til, hvorvidt eleverne selv mener, at deres tekster er troværdige med henblik på at få 

dem til at reflektere over deres tolkning af kommunikationssituationen. Men samtidig præsenterer 

jeg dem for min egen vurdering (”Det kan jeg ikke forestille mig, ”Det det tror jeg ikke”), som 

således kan synes at blive tilskrevet højere værdi, hvorved jeg underkender elevernes fortolkning af 

kommunikationssituationen. Min domfældelse kan derfor siges at være i modstrid med mine 

intentioner om at positionere eleverne som meningstyrede individer, der i deres tekstproduktioner 

skal tage afsæt i egne fortolkninger af kommunikationssituationer.  

Eleverne udtrykker dog også selv uenighed med min vurdering af teksterne som urealistiske, og det 

er også tvivlsomt, hvordan de egentlig vurderer deres tekster. Latteren i forbindelse med deres 

konstruktion af Nynnes svar til forældrene (og de griner ligeledes senere i forbindelse med deres 

fremlæggelse af teksten under min kategorisering som ”for-sjov-tekst”), kunne tyde på, at de er 

bevidste om det groteske og den dermed noget karikerede stil. Men Ana peger også på tekstens 

troværdighed, idet hun refererer til, at hun ikke selv må blande sig i andres ting. Herved 

argumenterer hun også implicit for, at Augusts forældres svar er troværdigt, eftersom det jo i lighed 

med den måde, hun er opdraget på, er forkert at blande sig, som Nynne gør. Også Mille forsvarer 

deres valg af stemmer ved at referere til, at Augusts forældre er rockere og argumenterer derved 

implicit for, at deres specifikke brug af stemme er troværdig. Elevernes forsvar fører til, at jeg 

modificerer min domfældelse over deres konstruktion af Augusts forældre og mulige 

kommunikative kompetence ved at referere til, at der findes ind imellem nogle mennesker, der kan 

finde på at sige sådan noget… Jeg anerkender og møder således eleverne i deres fortolkning, men 

udtrykker samtidig en vis skepsis. 

Når Mille gør Augusts forældre til rockere, giver hun dem samtidig en særlig stereotyp rolle i 

samtalen/korrespondancen, som gør det muligt at lykkes med at give teksten en form for 

chokeffekt, som er med til at skabe det groteske. Nynne kan da også siges at blive tilskrevet en 

offerrolle. Hun er en misforstået ”engel”, der forsøger at hjælpe, men bliver udsat for en 

overgribende irettesættelse, der gør hende til en rænkesmed.  

Nicklas, Rico og Thejs udfordrer ligeledes de vante roller. Nynne transformeres i kraft af den 

dødstrussel, hun skriver, til lidt af en skurk frem for en hjælper. Kommunikationssituationen, 

baseret på filmen ”En mistænkelig oplevelse” og den efterfølgende mail-korresponsdance mellem 
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Nynne og hendes lærer, er da også en fiktiv situation, hvorfor det måske synes mere oplagt for 

eleverne at skabe et korrespondanceforløb, som følger en form for spændingskurve med en vis 

underholdningsværdi. Konflikten er ikke virkelig, og de tekster, som eleverne skriver, er ikke i 

virkeligheden henvendt til nogen virkelige personer, hvorfor man kan tillade sig at eksperimentere 

med stemmer, forestille sig mere ekstreme forhold og positionere personer på bestemte måder og i 

stereotype roller uden at skabe problemer.  

I forhold til at blive indviet i en ikke-fiktionsskrivepraksis gør eleverne sig måske ikke de mest 

realistiske erfaringer med, hvordan et barn som Nynne almindeligvis ville reagere på det, hun er 

vidne til i skolegården, eller hvordan en e-mail korresponsdance mellem et barn og et andet barns 

forældre almindeligvis (ud fra min overbevisning) ville finde sted. Men selvom korrespondancen 

synes at afspejle en måske mindre sandsynlig eller sjældnere realiseret korrespondance, kan selve 

Mille og Anas proces og efterfølgende fremlæggelse være med til at udstille, hvordan 

kommunikation kan mislykkes, og hvordan andres modtagelse af ytringer kan chokere og føre 

positioner og steder hen, som man ikke havde forestillet sig.  

Eleverne får via fiktionsskrivningspraksis eksperimenteret med brugen af stemmer og 

positioneringer både i form af indholdsvalg, form og det grafiske formudtryk (noget skal skrives 

med fed og andet med større skriftstørrelse) og sammenstødet mellem forskellige stemmer i relation 

til en kommunikationssituation, der kunne finde sted i elevernes egen virkelighed. Deres 

konstruktion af forældrenes reaktion udtrykker ligeledes en alternativ mulig fortolkning af en 

situation og peger på, at mennesker fortolker forskelligt. Det groteske og fiktive billede af 

kommunikation kan således bekræfte det virkelige, dvs. den konstruerende måde at bruge sproget 

på (at vi netop fortolker forskelligt, og at vi med sproget konstruerer betydning og positionerer 

hinanden på forskellig vis) og deres nærmest fiktionslignende produktionsproces kan siges at 

repræsentere skrivning som social handling.  

Samtidig kan begge gruppers handlinger ses som udtryk for, at de agerer som medkonstruktører af 

det didaktiske design. Idet de integrerer praksisser fra fiktionsskrivningen med brug af fx 

konfliktoptrapning, gør de elevskriverpositionen til en position, de kan identificere sig med. De 

konstruerer en mulighed for selvhed som skrivere af teksten, hvorved produktionen af e-mails fra 

Nynne bliver gjort til en sjov og meningsfuld deltagelsesform, der er værd at investere i. 
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6.4.7 DISKUSSION 

Det er tvivlsomt, i hvilken udstrækning eleverne i klassen overhovedet har erfaring med at sende e-

mails til voksne ud over familiemedlemmer (flere gav i de indledende interviews udtryk for, at de 

skrev sammen med nære familiemedlemmer). Mille og Ana har selv valgt at skrive til netop 

Augusts forældre, og i en senere diskussion i klassen om, hvorvidt eleverne selv kunne forestille sig 

at sende en mail til en klassekammerats forældre, var tilkendegivelserne også meget forskellige. 

Nogle giver udtryk for, at de nok snarere ville inddrage deres egne forældre. Flere gav dog udtryk 

for, at de godt selv kunne finde på at gøre det.  

Begge gruppers møde med min domfældelse over deres positionering af aktører i 

kommunikationssituationen og deres brug af stemmer kan have forstyrret deres oplevelse af 

meningsfuldhed og den elevskriverposition, de er blevet inviteret til at tage i skriveprocessen, idet 

de kan have oplevet, at jeg fratog dem en selvstændig fortolkningsposition eller med Hetmars 

udtryk ikke positionerede dem som selvstændige bidragsydere ift. fortolkningen af 

kommunikationssituationen. Men min domfældelse giver i forbindelse med den samtale, jeg har 

med Mille og Ana, på den anden side lejlighed til, at eleverne sætter ord på deres overvejelser over 

læsers responsforståelse. Disse overvejelser ekspliciteres nemlig ikke i elevernes forhandlinger 

undervejs i skriveprocessen. Begge elever bidrager til teksten og synes at være enige om brugen af 

stemmer, men de får ikke diskuteret mulige alternative fortolkninger og positioneringer med 

hinanden. Den kommunikationsform, jeg gør brug af, kunne dog have været mere i 

overensstemmelse med intentionen og stadig givet anledning til eksplicitte ræsonnementer fra 

elevernes side. Men min modifikation af domfældelsen kan dog igen ses som et resultat af en 

autentisk forhandling af fortolkninger og demonstrerer for eleverne, at diskussion og argumentation 

kan betale sig. Senere vil jeg demonstrere flere eksempler på udfordringerne forbundet med 

aktualiseringen af den elevskriverpositionering, som er intentionen i designet. 

Ingen af eleverne ovenfor giver eksplicit udtryk for, at de trækker på fiktionsskrivningspraksisser i 

deres tekstproduktion. Noget tyder på, at det mere er en form for know-how, der sætter sig igennem 

og så at sige arbejder for dem. Det gør dog ikke eleverne mindre bevidste om, hvad det er for 

positioneringer og konstruktioner, de skaber. Eleven Sine-Lucia er imidlertid et eksempel på en 

elev, der giver udtryk for, hvordan hun helt bevidst trækker på fiktionen, når hun skriver. Dette 

udfoldes nedenfor. 
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6.4.8 BEVIDST BRUG AF FIKTIONSSKRIVNING 

I Sine-Lucias meningsskabende konstruktion af det betydningsfulde i at skrive sig selv frem på en 

særlig måde, trækker hun på det tekstunivers, hun er bekendt med, nemlig fiktionen. I et interview 

med hende sidestiller hun det med måden, hvorpå forfattere skaber personer, der handler: 

Sine-Lucia Altså, jeg har jo… læser ret meget, men… og så har jeg også lært det her med… nu 
læser min mor faktisk ret meget, ik’, og så har jeg ligesom lært det at… med også at 
kigge på, hvordan – ikke bare, hvordan forfatteren har skrevet bogen – men også, 
hvordan personen i bogen handler og gør og tænker og sådan, hvordan dén person 
gerne vil have tingene til at fremstå. Altså, det er jo forfatteren, der har skrevet det, 
men når jeg læser en bog, så bliver jeg så opslugt af den person, som det måske 
handler om, at det for mig føles som om, at det ikke er en forfatter, der har skrevet 
det, men at det handler om den person, der faktisk har oplevet det her… selv om det 
måske er en fantasy-bog, og det ikke er rigtigt, ik’? Og så er der også det der med, 
hvordan skriver… vælger den her person at skrive sig frem. Hvordan vælger man 
som person at reagere og sådan noget… 

Sine-Lucia reflekterer over, hvordan hun selv bliver så optaget af historien og personen, at hun 

glemmer, at personen er bevidst konstrueret af forfatteren. Hun giver ikke direkte udtryk for det, 

men idet hun anvender udtrykket fremstå, som er et udtryk, jeg i undervisningen (herunder i 

skrivekortet) anvender en hel del, skaber hun en parallel mellem den skriverposition, der ligger i det 

didaktiske design, og det billede, hun har af, hvordan en fiktionsforfatter arbejder med at konstruere 

verdener. Det er ganske vist ikke en meget sikker fremstilling af sammenligningen, men 

afslutningsvis kommer hun også ind på, hvordan skriver og man som person vælger at skrive sig 

frem eller reagere, hvilket tillige peger mod en konstruktion af skrivning som en skabende proces. 

Hun fortæller senere i interviewet endvidere om, hvordan hun selv trækker på 

fiktionsskrivningspraksis i sin egen skrivning på tværs af genrer: 

Sine-Lucia Nu, fordi jeg læser meget, så har jeg også lært rigtig meget om, hvordan man bruger 
sproget og alt muligt. Det siger min mor og far også. Det kan man også se på mine 
tekster, at jeg ved, hvordan man bruger sproget og sådan… så selv om det er en 
fantasy-bog eller… så kan man godt bruge sproget i en tekst, altså i sådan en rigtig 
tekst… selv om det måske ikke er alle udtryk, man kan bruge. Det kan godt være, at 
man kan bruge det samme udtryk, men måske formulere det på en lidt anden måde… 

Hun konstruerer således den skriverposition, som ligger i designet, i lyset af den 

fiktionsskrivningspraksis, som hun efter eget udsagn har et langt bekendtskab med. Hun giver 
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udtryk for, at der er forskel på fiktion (f.eks. fantasy) og rigtige tekster, hvorved jeg antager, at hun 

refererer til ikke-fiktionstekster – dvs. tekster, som er reaktioner på, og som refererer til, virkelige 

hændelser, men at man som skriver af disse rigtige tekster eventuelt med modifikationer kan trække 

på udtryk hentet fra fiktionen. Ved at sammenholde fiktionsskrivning og ikke-fiktionsskrivning 

giver Sine-Lucia udtryk for, at også ikke-fiktionstekster kan have en så opslugende effekt på deres 

læser, der i indlevelsen glemmer, at der er tale om konstruktioner og ikke 1:1-afspejlinger af 

virkeligheden. 

Jeg ser, at der ligger et potentiale i at kunne se fiktionen og fiktionsskrivningen som resurser i 

forbindelse med produktionen af ikke fiktive tekster i forhold til at kunne agere som autentisk 

skriver. Den konstruktion af verdener, der finder sted i fiktionsskrivningen kan netop, som eleverne 

giver udtryk for og demonstrerer, åbne for en mere bevidst, meningsfuld, personligt kreativ og 

skabende tilgang til skrivning. Ved at trække på fiktionsskrivningen kan eleverne arbejde med at 

skabe betydning, der resulterer i særlige måder, hvorpå eksempelvis begivenheder og personer tager 

sig ud i en tekst. At anskue ikke-fiktionsskrivepraksis i lyset af fiktionen åbner der sig ligeledes et 

større og mindre rigidt (som Bakken & Bakken netop problematiserer) fortolkningsrum, hvor der 

kan være mere plads til elevens oplevelse af teksten. 

 

6.4.9 AFPRØVNING AF EN ”PROFESSIONEL” STEMME 

I nedenstående eksempel arbejder Fie og Asta med designet af den mail. De har besluttet at Nynne 

skal skrive til sin lærer og målet er at få overbevist læreren om, at hun skal gribe ind i konflikten 

mellem Kalle og August. Ligesom de forrige to eksempler benytter de genstemning. Denne 

genstemning er ikke på samme måde orienteret mod skabelsen af suspence. 

Asta […] ubehagelig oplevelse. 

Fie Man kan også skrive ’hændelse’ 

Asta Så er vi mere professionelle… ’hændelse’… okay, punktum 

Fie Nej, det er ikke sådan, man staver det til… så gør vi det samme som før… 

Asta ’Hændelse’ 

Fie Vi er rigtig dårlige til at stave 
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Asta Ja… okay: ’her forleden så jeg…’ 

Fie ’Her forleden’… sagde du det? 

Asta Ja 

Fie ’Her forleden så jeg… Kalle… voldeligt overgreb af August’ 

Asta Jaa… overgribe August… August… August fra 5B, var det ikke det, du sagde? 

Fie Du har skrevet stort U 

Asta Sådan… ’August fra 5.B… fra 5.B…’ var det ikke det, der stod i den der tekst? 

Fie Jo, det tror jeg… Okay, okay... 

Asta Okay. ’Det så ik… jeg… det så ikke… det så ikke rart ud for August…’ 

Fie Eller for… 

Asta ’Det så ikke rart ud for Kalle… August…’ 

Fie ’Og det så meget skræmmende ud’ 

Asta ’Det lød som… det lød ikke rart for August…’ 

Fie ’Det så ikke for August… rart ud for August… nej, August så ikke glad ud’ 

Asta ’Jeg tror, jeg tror ikke, at August… opfattede det her behageligt…’ 

Fie Ja, du skal skrive ’behageligt’… 

Asta Ja 

Fie Jeg’et… jeg… jeg… jeg… er der overhovedet noget, der hedder jeg’et.. og jeg… der 
skal stort J 

Asta Jeg hader, når den ik’ gider lave stort J efter… jeg tror ikke… ikke August… 

 […] 

Asta ’At August fandt det her som en behagelig oplevelse’ 

Fie Ja 

Asta ’August fandt dette…’ 

Fie ’Som en behagelig…’ 

Asta ’Som en behagelig oplevelse’ 
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Fie Bare ’behagelig’ [udtaler g’et hårdt] 

 [Fie staver ordet behagelig] 

Asta ’…Oplevelse…så derfor… be’r jeg om din hjælp…’ 

Fie Der skal måske lige være komma dér 

Asta Ja… ’så derfor be’r jeg…’ 

Fie ’Beder…’ nej, det er ’beder’…som jeg beder til dig…beder 

Asta ’Så derfor beder jeg…’ 

Fie ’Om din hjælp.’ Så tænker jeg, at vi kunne skrive ’at jeg’… og så mellemrum 

Asta Okay… Så tænker jeg, A, at vi gør sådan her, ik’… at… kan du lige holde den her… 
at vi måske kunne skrive: ’jeg løb… på vej hjem fra skole løb jeg selv op til August 
og spurgte, om han var okay, men han fortalte mig ikke noget… eller han sagde ikke 
noget’. Vent, vi kan lige læse det, vi har skrevet op: ’Nynne skriver til en anden 
lærer: Hej, Mette. Jeg kunne ikke få fat på Betia, så nu skriver jeg til dig. Jeg har 
oplevet en meget ubehagelig hændelse. Her forleden så jeg Kalle voldelig overgribe 
August fra 5B. Jeg tror ikke, han… ikke, at han fandt dette som en behagelig 
oplevelse…’ 

 […] 

Asta (Læser højt af tekst:) ’Håber, du kan hjælpe mig. Kærlig hilsen… jeg håber, at du 
kan gøre noget ved denne ubehagelige hændelse…’  

Fie Ja… jeg føler mig helt professionel lige nu… 

 

Fie og Asta arbejder bevidst med at skabe en stemme i teksten, en bevidsthed bag talehandlingen 

manifesteret i et sprogligt udtryk, som de vurderer, egner sig i situationen. De anvender ordet 

professionelt både om den måde, hvorpå de konstruerer sig selv som skrivere, og måden, hvorpå de 

ønsker at konstruere Nynnes diskursive identitet i teksten. Hvad der end i deres øjne ligger i at 

fremstå professionel, og hvorfor lige præcis udtrykket ”professionel” bliver anvendt om den skriver, 

de ønsker at skrive frem, er usikkert. I eksemplet her knytter de ordet hændelse til professionalisme 

og beslutter, at anvendelsen af ordet er mere professionelt end brugen af ordet oplevelse. Man kan 

sige, at de så at sige eksperimenterer med genstemning af en forestillet diskurs eller praksis for at 

formulere sig på bestemte måder ved særlige lejligheder, som de vurderer, ville være passende i 

netop Nynnes situation. 
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De fortolker med andre ord den retoriske situation på en bestemt måde og handler på baggrund af 

denne. Således giver de udtryk for identifikation med elevskriverpositionen. De fortolker, diskuterer 

og beslutter med henblik på at positionere og konstruere emne og skriver. Samtidig kan deres 

rekonstruktion af elevskriverpositionen, som den arter sig i form af at være en position, hvorfra der 

skal reflekteres over positionering og konstruktion med henblik på konflikthåndtering, siges at være 

udtryk for, at de gør den tilgang til produktion af tekster, som ligger i elevskriverpositionen, til en 

særlig ”professionel” skrivepraksis.  

I forbindelse med at jeg interviewede eleverne i den pågældende klasse om deres erfaringer med 

skrivning (herunder digitale tekster), kom det frem, at de fleste havde kendskab til e-mails, men at 

det kun var et mindretal, som brugte mediet til daglig. Man kunne derfor forestille sig, at mediet i 

sig selv kan forekomme eleverne som et mere ”voksent medie”, og at de selv er mere fortrolige med 

praksisser knyttet til andre kanaler og platforme. Det nye, eller for nogle elevers vedkommende helt 

ukendte, medie kombineret med konflikthåndtering, som for fleres vedkommende ligeledes kunne 

tænkes at tilskrives ”voksenpraksisser”, indgår som byggesten i praksisarkitekturen og kunne 

medvirke til, at eleverne anlægger, som jeg vurderer det, en vis distance til elevskriverpositionen 

ved anvendelsen af ”professionelle” udtryk som fx hændelse, overgribe, fandt dette som en 

behaglig oplevelse og muligvis også her forleden. Som nævnt før kom Annemone og Rie også til at 

anvende en stemme, der med deres egne ord blev lidt for voksen-agtig. De tager dog i modsætning 

til Fie og Asta selv afstand fra den stemmebrug og retter deres tekst. De genstemmer med andre ord 

ikke blot men forholder sig kritisk vurderende til, hvilket indtryk den særlige stemmeføring 

efterlader og sammenholder som bekendt dette med sandsynligheden for, at Nynne ville anvende en 

sådan stemmeføring.  

Den retoriske situations væsen (konflikthåndtering og selve mediet) kan således tænkes at begrænse 

nogle elevers mulighed for oplevelsen af selvhed som skrivere af en tekst og dermed deres 

deltagelsesmuligheder. Deres fortolkninger af muligheder for selvhed som skriver i teksten og den 

brug af stemmer, som de fortolker, knytter sig hertil, kan nemlig udgøre genstemning af en diskurs, 

som de ikke henter fra deres egen nuværende livsverden eller skriveridentiteter. Det har, som i 

eksemplet med Fie og Asta, dog ikke betydning for deres grad af investering i deres 

skriveridentiteter. De lader tværtimod til at finde en vis begejstring i så at sige at tilsidesætte egen 

autobiografiske skriveridentitet til fordel for afprøvningen af en såkaldt professionel stemme. Deres 

afprøvning af en professionel stemme kan ligeledes siges at være en leg med en forestillet mulig (og 
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måske fremtidig) identitet. Skrivekortet ”tillader” en sådan deltagelse karakteriseret ved leg og 

afprøvning og har ingen evaluerende instans indbygget i sig. Feedback-elementet, som også er en 

del af det didaktiske design, kan dog supplere skrivekortet. 

 

6.4.10 ET UDEFRASTÅENDE BLIK 

Efter aflevering af første udkast tages af mig to eksempler på tekster op i plenum nogle dage senere. 

Her gennemgås teksten med henblik på, hvordan skriveren, emnet, målet og måden, hvorpå den 

forestillede læser skrives frem. Hvordan kommer skriver, læser, mål og emner med andre ord til at 

fremstå i mine øjne. Der eksemplificeres med fremhævning af ord og udtryk. Den ene af disse 

tekster, der i kraft af sin noget formelle stil kan minde om Fie og Astas ”professionelle” tekst, lød 

således: 

”Hej lærer Kian 
Jeg kontakter dig fordi Maria ikke havde tid. Jeg så Kalle puffe til august det så ud som om at 

august ikke kunne lide det. Jeg mødte august på vejen hjem fra skole jeg spurgte om han var okay 

han sagde at de bare snakkede men jeg tror der skete noget mere. Det kunne være dejligt vis du 

kunne bruge tid på at tale med dem. 
 

Venlig hilsen Nynne 

 

I relation til ovenstående tekst fortæller jeg i plenum, at jeg oplever, at skriveren kommer til at 

fremstå høflig, respektfuld, hjælpsom, mistænksom og i nogen grad lidt voksen-agtig hævet over 

Kalle og August, eks: Det kunne være dejligt vis du kunne bruge tid på at tale med dem. Den 

forestillede læser (i dette tilfælde en af Nynnes lærere) bliver skrevet frem som en, der kan hjælpe. 
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Emnet kommer til at fremstå mistænkeligt dog uden at være sikkert, idet skriveren udtrykker, at det 

så ud, som om August ikke kunne lide det, og at hun tror, der skete noget mere. 

Teksten efterfølges af gennemgangen af min oplevelse af en anden tekst, som skulle forestille at 

være skrevet af Nynne til Kalle.  

”Hej Kalle. 
Jeg syntes du er vildt tarvelig, jeg mener August ville nok ikke være så sygt voldelig over for dig. 
   

Hvad får dig til at tro at du kan overfalde August. Ligegyldig hvad din grund er så er det stadig 

ikke okay. Jeg vil gerne vide hvad din grund er. Og jeg synes bare at du er rigtig fej. Jeg håber for 

din egen skyld at du har sagt undskyld i morgen ellers fortæller jeg det til alle inklusive Maria. 

Jeg håber at det her kan være en lærestreg for dig. Du er ynkelig. 

   

- Nynne 

 

Som læser af denne tekst udtrykker jeg oplevelsen af, at skriver, læser og emne konstrueres på en 

helt anden måde, og målet med teksten er også et andet. Skriveren skrives frem som især vred og 

retfærdighedssøgende, læseren som ynkelig, tarvelig og uretfærdig. Emnet konstrueres som en 

utvivlsomt voldelig episode. Målet med teksten er at få Kalle til at sige undskyld (og måske også at 

udtrykke sin utilfredshed med Kalle). Stemmeføringen i denne tekst er en ganske anden end den, 

som kommer til udtryk i den forrige og mere formelle tekst og er således også en anden end den, 

Fie og Asta arbejdede med. Stemmeføringen kan umiddelbart synes mere barnlig og umiddelbar.  

Gennemgangen af de to tekster er vel at mærke min responsforståelse i min funktion som 

underviser. Jeg er hverken Kian, som nok skulle forestille at have et forhåndskendskab til både 

Kalle, August og Nynne, som sandsynligvis ville præge hans responsforståelse af mailen. Og jeg er 
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ej heller Kalle, der bliver beskyldt for både at være ynkelig, tarvelig og uretfærdig. Mit blik er et 

udefra stående analytisk blik, hvorved jeg tager teksthændelsen ud af den forestillingsverden, som 

jeg har demonstreret, at flere elever har befundet sig i, mens de skrev deres tekster.   

Eleverne bliver således præsenteret for to meget forskellige tekster – forskellige mål og forskellige 

måder at skrive personer og emne frem på. Begge tekster relaterer sig til samme situation, og 

eleverne eksponeres således for to forskelligrettede exigences og måder at handle på.  Denne 

eksponering kan, set fra et makroperspektiv, hvor de enkelte begivenheder i skriveforløbet ses i en 

sammenhæng, bidrage til, at eleverne ser deres egne valg vedrørende de forskellige konstruerende 

aspekter i lyset af de alternative valg, de kunne have truffet. Eleverne får således en implicit 

dialoginstans i form af lærermodelleringen af de to forskellige tekster. Modelleringen skulle netop 

demonstrere en struktur for, hvordan eleverne kan tolke en tekst med henblik på at identificere 

positioneringer og konstruktioner. Denne struktur skulle de ligeledes anvende i forbindelse med de 

efterfølgende elev-elevfeedbacksessioner, jeg som bekendt har udeladt. Nogle elever har, som 

demonstreret, givet udtryk for analytisk distancering under deres deltagelse i både planlægningen af 

og under selve tekstproduktionen. Men som vist udtrykker nogle elever også en vis ureflekteret 

genstemning. For deres vedkommende ligger der i interaktionen med en implicit dialoginstans en 

invitation til en bevægelse i deres deltagelse fra indlevelse til distancering.  

Mailen til Kian minder som sagt på nogle måder om den tekst, som Fie og Asta er ved at designe, 

hvor genstemning af en voksen-agtig diskurs også lader til at være anvendt til en vis grad. I 

forbindelse med Fies senere tekstproduktion (i forbindelse med elevernes produktion af såkaldte 

aktivitetsmodulbeskrivelser) ser jeg tegn på, at Fie ændrer sit perspektiv på sine muligheder for 

selvhed som skriver i tekster. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem min modellering og fordring 

om distancering, er uvist. Jeg vil komme ind på og diskutere denne skriveproces senere.  

 

6.5 SKOLESAMMENLÆGNINGSSITUATION - GIDER VI DET? 

I forbindelse med iscenesættelsen af og elevernes arbejde med skolesammenlægningssituationen 

under 1. iscenesættelse på skolen i Nordsjælland oplevede jeg i de deltagelseformer, som kom til 

udtryk, en mindre grad af investering fra flere elevers side. Eleverne lod ikke til at være 

interesserede i at sende breve til eleverne fra den anden skole. Sammen med klassens lærer blev vi 

enige om, at eleverne fra den anden skole skulle fordeles mellem mine informantelever. Således 
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skulle eleverne skrive til enkelte elever. Der opstod, som nævnt i implementeringskapitlet, 

imidlertid det, at nogle elever ønskede at skrive til de samme elever, fordi det var nogle de kendte 

fra andre sammenhænge. Nogle elever blev tilsyneladende ret skuffede over ikke at kunne skrive til 

netop de personer, som de havde en relation til, hvilket lod til at have konsekvenser for deres grad 

af investering i skrivningen. Relationen til læser, som konstituerende element, blev således til noget 

betydningsfuldt for eleverne. Dette kommer også til udtryk hos eleven Frede, hvilket jeg vil 

demonstrere om lidt, der udtrykte ambivalens over for den position, han blev sat i som skriver. 

Selve elevskriverpositionen er ikke blot tilbudt eleverne én gang for alle og konkretiseret og 

fastholdt i kraft af skrivekortet. Elevpositionen konstrueres så at sige løbende dels af mig og dels af 

eleverne i kraft af måder, hvorpå vi positionerer os og hinanden gennem forskellige talehandlinger. 

Et ideal for det didaktiske design var, som bekendt, at eleverne skulle bruge skrivekortet som 

redskab til egne refleksionsprocesser vedrørende centrale aspekter ved skrivning. Dette skulle 

senere støtte dem i at træffe valg under selve tekstproduktionen. I forbindelse med disse 

skriveprocesser fungerede jeg og den samarbejdede lærer som en form for vejledere af eleverne, der 

skulle indvie eleverne i en dialogisk skrivepraksis, der kunne medvirke til, at den figurerede verden 

kunne åbne sig for eleverne i form af noget, der ideelt set kunne karakteriseres som elevens 

personlige og autentiske oplevelse af at: 

Her (ved at skrive et brev til nogle af de tilflyttende elever, hvor jeg blandt andet skal bruge 

skrivekortet som hjælp) kan jeg bidrage med en tekst, der for mig er meningsfuld, ønsket og rettet 

mod skabelse af virkelig forandring af forhold vedrørende skolesammenlægningen, som jeg ser, at 

jeg kan have indflydelse på dem.  

Samtidig skulle vejledningen støtte eleverne i at finde en vej ind i skrivningen, hvor de kunne få øje 

på og performe situeret autentisk skrivning i form af netop elevernes refleksion over og forhandling 

af: 

Hvad skal vi have med i teksten til de tilflyttende elever, og hvordan skal vi udtrykke det sprogligt, 

så teksten bliver, som vi ønsker, og vi forhåbentlig når vores forandringsmål? 

De kursiverede tekster ovenfor udgør idealbilleder af, hvordan elever ideelt set kunne tænke om og 

deltage i tekstproduktionen til de tilflyttende elever. Som jeg allerede har været inde på i 

implementeringskapitlet oplevede jeg ikke helt denne grad af engagement fra elevernes side.  
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6.5.1 ”VI GIDER IKKE ENGANG HAVE, AT DE SKAL KOMME HEROVER!”  

At få eleverne til at investere i denne retoriske situation viser sig som lidt af en udfordring, hvilket 

eleven Frede er et eksempel på. Han havde udvist stor indlevelse i filmen ”En mistænkelig 

oplevelse” og den konflikt, der tilsyneladende udspillede sig der mellem de to drenge og Nynne 

som vidne. Efter at jeg havde læst mailen højt i klassen, udbrød Frede noget i retning af ”Det dér 

har jeg også oplevet!”. Men situationen omkring skolesammenlægningen har han umiddelbart et 

andet forhold til. 

Frede gav sig, som en reaktion på situationen hvor han arbejdede med en beskrivelse af skolen, 

hurtigt i kast med at formulere beskrivelser af klassens klamme toiletter og dumme lærere. Da jeg, 

mens han skrev, spurgte ham, hvorvidt han vurderede, om det ville gøre det lettere for de 

tilflyttende elever at skifte skole, når de modtog sådanne beskrivelser, grinede han men fastholdt, at 

”Det er jo sandheden - det er jo sådan, det er”. Han tilføjede desuden: ”Vi gider ikke engang have, 

at de skal komme herover!” 

Den elevskriverposition, der bliver skabt for eleverne og stillet dem til rådighed ved at bede dem 

om at skrive breve til de tilflyttende elever, er således en position, der begrænser deres muligheder 

for selvhed, begrænser deres deltagelsemuligheder. Situationen (og de konstituerende 

omstændigheder) gør det rent etisk umuligt for eleverne at skabe diskursive identiteter i teksten, 

hvor de forholder sig kritisk over for de tilflyttende elever. Elevskriverpositionen er begrænset til at 

kunne udføre skrivehandlinger, hvorved man investerer i en relation til de tilflyttende elever. Der er 

med Schatzkis udtryk en særlig teleoaffektiv struktur rammesat af en praksisarkitektur, der 

bestemmer, hvilke muligheder han har for at udfolde sig som skriver. Det kræves med andre ord af 

elevskriveren, at han har en særlig diskursiv attitude, er solidarisk og positivt indstillet over for den 

nye klasse. Og selvom eleverne ikke nødvendigvis skulle designe reklametekster for skolen, 

udtrykte både jeg og læreren, Lise, at teksterne i et eller andet omfang måtte skrive dem selv 

og/eller skolen frem som et sted, hvor de tilflyttende nok skulle kunne få det godt. Lises 

modellering af den tekst, hun selv har forfattet henvendt til de tilflyttende lærere, demonstrerer da 

også netop en investering i relationen til de nye. 

Lise (…) Hvad var mit budskab? Hvad prøver jeg at se? Hvis vi nu tager de punkter, som 
Louise har fokus på i skriveprocesser, så har jeg ligesom prøvet at se; jeg har en 
målgruppe her - det er lærere, som skal herover. Og jeg tænker, at det ville være rart 
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at vide, at jeg kan hjælpe dem med en masse spændende materiale. Det vil jeg gerne 
formidle til dem, fordi jeg gerne vil være venlig og imødekommende. Så jeg prøver at 
sige til dem, at vi har en masse ting, og vi vil gerne være behjælpelige… 

I min samtale med Frede om det hensigtsmæssige ved at skrive skolens mindre flatterende sider 

frem, får mit spørgsmål til ham om, hvorvidt han selv vurderer, om det vil gøre det lettere for 

eleverne at flytte skole, en ledende og retorisk karakter. Spørgsmålet implicerede i situationen, at 

der umiddelbart kun var ét rigtigt svar, nemlig nej. Dette lægger således også en begrænsning på de 

mulige måder, eleverne i teksten kunne konstruere selve skolen. Der er med andre ord en meget 

eksplicit betydningshorisont, man som skriver skal skrive på baggrund af 

Frede giver tilsyneladende udtryk for, at han genkender denne betydningshorisont, hvilket kommer 

til udtryk i hans latter. Men i forhold til den forholdsvis negative position, han giver udtryk for at 

indtage i forhold til skoleomlægningssituationen og i relation til de tilflyttende, kan de klamme 

toiletter og dumme lærere ses som den sandhed, han på personlig autentisk vis synes, han vil skrive 

frem – dvs. hvis et legitimt mål med at skrive teksten kunne være at skræmme dem væk og få dem 

til at vælge en anden skole efter ferien.  

Detaljerede beskrivelser af klamme toiletter og dumme lærere er dog ikke diskvalificerende i sig 

selv i forhold til at investere i en relation til en anden elev eller for så vidt gøre det lettere for 

vedkommende at flytte skole. Det kan ikke udelukkes, at læseren muligvis ville kunne genkende 

scenariet og ikke mindst genkende skriveren, hvorved han/hun kunne få oplevelsen af gensidig 

sympati. Havde jeg som lærer gået i mere åben dialog med Frede om potentialet i at konstruere 

skolen på den måde, ville jeg muligvis have kunnet synliggøre en for Frede potentielt mere 

meningsfuld mulighed for selvhed, en måde at blive legitimt genkendt på i form af den diskursive 

identitet, han derved kunne manifestere i teksten. 

Når jeg ikke gjorde dette, kan det fra et praksisteoretisk perspektiv skyldes, at jeg som fungerende 

lærer i situationen tog en mere politisk korrekt praksis på mig, hvor jeg identificerede mig med den 

loyale lærer, dvs. loyal over skolen med intentionen om ikke at udstille den. Samtidig var min 

tolkning af Frede i situationen, at han indtog en forholdsvis negativ position over for 

skriveopgaven, og at denne negativitet kom til udtryk i netop den måde at konstruere skolen på. På 

daværende stående fod vurderede jeg, at en så negativ konstruktion af skolen ikke ville være 

konstruktivt imødekommende over for de tilflyttende elever. 
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Den virkelige situation og den praksisarkitektur, der betinger elevernes reaktioner på situationen, er 

på den måde med til at begrænse Fredes investering i en skriveridentitet i den kontekst. Fra Fredes 

position tegner der sig umiddelbart ingen autentiske muligheder for selvhed som skriver i teksten. 

Der er fra Fredes position tilsyneladende ikke nogle personligt autentiske valg at træffe i forhold til 

at positionere sig på legitimt genkendelige måder i teksten inden for denne praksisarkitektur og 

betydningshorisont. Havde situationen været en anden, hvor det for eksempel drejede sig om, at 

Fredes gode venner fra Aalborg skulle begynde på skolen, ville han muligvis have positioneret sig 

anderledes over for skriveopgaven og identificeret meningsfulde og autentiske muligheder for 

selvhed. Men han konstruerer ikke skrivehandlingen som meningsfuld for ham. Med sit udsagn ”Vi 

gider ikke engang have, at de kommer herover” positionerer han sig således som ude af stand til at 

handle agentic som skriver, performe agency så at sige inden for denne praksisarkitektur. 

Beslutningen om skolesammenlægningen er blevet truffet hen over hovedet på ham, og fra sin 

position øjner han ikke et personligt projekt, en personlig exigence rettet mod en imødekommelse af 

de tilflyttende elever. De tilflyttende elever kan ikke ændre på, at de mod Fredes vilje skal gå i hans 

parallelklasse. De tilskrives som læsere vel at mærke ej heller en agency i forhold til at ændre 

nævneværdigt på situationen for hans vedkommende. Den retoriske situation er med andre ord ikke 

autentisk og derved ej heller retorisk for ham. Det samspil, som Schaffer og Resnick taler om, 

mellem personlig, virkeligheds, disciplinær autenticitet realiseres altså ikke i undervisningen for 

Fredes vedkommende. 

 

6.5.2 AT FINDE ELEVVEJEN 

I en anden gruppe vælger eleverne, at målet med deres brev skal være at informere de tilflyttende 

elever om skolens udendørsarealer. Her kommer forestillede praksisser for, hvordan man agerer 

som elev til at spille en rolle.  

I nedenstående nedslag sidder eleverne med produktion af teksten, som henvender sig til de 

tilflyttende elever. I gruppen har flere af eleverne været i samtale om andre emner uden relation til 

produktion af skrivekortet. Eleven Gina reagerer tilsyneladende på dette ved at positionere sig i 

modsætning til de andre i gruppen som en aktiv elev, idet hun eksplicit gør opmærksom på, at hun 

faktisk laver noget ved at tale direkte ned i diktafonen. De andre i gruppen positioneres derved som 

nogle, der ikke bidrager:  
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Gina Det skal bare lige siges, at jeg faktisk laver noget 

Laura Hva’? 

Gina Det skal bare lige siges, at jeg faktisk laver noget 

Laura Du sagde jo, at jeg ikke måtte skrive, så… 

Gina Nej, det er ikke det, men… 

Laura Jo, du gjorde 

Gina Prøv nu at høre! Den her… det er ligesom ikke en filmer, der kan se, jeg laver noget, 
fordi så tror de… Louise og dem, der nu hører det her, at jeg sikkert bare sidder helt 
stille og ikke laver noget 

Laura accepterer ikke Ginas positionering, hvor hun indirekte fremhæver sig selv som en bedre 

elev. Laura giver nemlig udtryk for, at det er Gina selv, der ved at sige, at Laura ikke må skrive, har 

sat hende i den position, hun nu kritiseres for. Det er således en særlig forestilling om det at være 

elev, en særlig elevpraksis – den gode elev skal være aktiv – som her kommer til udtryk. Denne 

forestillede elevpraksis kommer til udtryk, efter at en anden forestillet elevpraksis har vist sig i 

forbindelse med, at eleverne skulle tegne og udfylde skrivekortet. Denne aktivitet går som bekendt 

forud for selve tekstproduktionen. I nedenstående nedslag tilskriver Gina det betydning, at man som 

elev følger instruktionerne fra mig om, hvordan de skal gribe processen omkring udarbejdelsen af 

skrivekortet an. På en af de PowerPoint-slides, jeg har vist eleverne, hvor jeg har demonstreret, 

hvordan man kan lave et skrivekort, har jeg brugt cirkler som udfyldningskolonner. For Ginas 

vedkommende er det vigtigt, at kortet kommer til at ligne præcis det kort, som jeg har demonstreret 

for dem forinden. 

Gina Nej, lad være. Du kan ikke finde ud af det. Stop! 

Laura Kom lige tilbage på det der billede, Louise 

Louise Nå, brugte I det? 

 [der bekræftes] 

Gina Ja, fordi vi laver nemlig firkanter, ikke cirkler 

 [der grines] 

Laura Det var lige præcis det billede… 
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 [en pige kommer og siger noget til Laura. Gina siger ”shh”] 

Laura Hvorfor skal du…? Du laver en cirkel 

Gina Men det er det, der er 

Laura Hvorfor skal vi være ligesom det der 

Gina Fordi vi er wanna be, Laura 

 

Ginas begrundelse for, at de skal tegne cirkler og ikke firkanter, er, at de er wanna be. Hun 

positionerer sig således ikke som en, der selv ser en meningsfuldhed i den konkrete grafiske 

udformning af tankekortet. Meningsfuldheden for Gina består snarere i at imitere mit eksempel på 

et tankekort for derved at deltage som den elevskriver, jeg inviterer dem til at performe. Jeg aner 

herved at særlig elevpraksis komme til udtryk, hvor det at være elev handler om at imitere læreren 

med en vis nøjagtighed. 

Senere bliver samme bestræbelse på at imitere udfordret af, at Gina indtager en anden position i 

relation til tankekortet. En position, hvor hun begynder at forholde sig til den praksis, hun forsøger 

at imitere: 

Gina Ej, det ville være meget lettere, hvis bare vi kunne skrive det… uden at vi skulle lave 
det her tanke… nej, nej, prøv at se – nu er det nu, vi ikke skal lave firkanter, Laura, 
hvad er det, du ikke forstår ved det her? 

Laura Okay, nu siger du, at vi ikke skal lave firkanter… 

Gina Ja, for nu skal vi ligesom skrive rigtig rigtig meget… fordi at… ja, det er bare, fordi 
at hun har skrevet… 

 

Gina udtrykker, at tankekortet vanskeliggør skriveprocessen. Den rene imitation af tankekortet, som 

i første omgang blev tilskrevet betydning i den gode elevpraksis, giver således ikke kortet den ellers 

tiltænkte stilladserende funktion. Sammen med udsagnet ”det ville være meget lettere, hvis bare vi 

kunne skrive det” demonstrerer samtalen således, at interaktionen mellem tidligere erfarede 

skrivepraksisser, forestillede elevpraksisser og produktionen af tankekortet som aktivitet 

tilsyneladende ikke lykkes med at understøtte elevernes planlægning af desres tekstproduktion på 

en for eleverne meningsfuld måde. 
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I nedenstående samtalenedslag ses eksempel på, hvordan en for eleverne tilsyneladende velkendt 

praksis, nemlig det, som jeg med reference til Flower kalder vidensdrevet skrivning. Eksemplet 

viser eleverne, som er færd med at lave en brainstorm. De skriver ned, hvad de umiddelbart får af 

ideer uden at diskutere, hvorfor det konkrete indhold skal med i teksten, og hvilken betydning det 

vil få. Gina og Laura er ganske vist i dialog med hinanden om indholdet i teksten. Den enes ide 

smitter af på den andens, men de udtrykker ikke refleksion over, hvordan og hvorfor de griber 

skriveopgaven an. Jeg vil dog bemærke, at det faktum at eleverne ikke udtrykker refleksion, ikke er 

ensbetydende med, at der nødvendigvis ikke finder nogen form for selektion sted i de ideer, som de 

løbende får ud fra specifikke kriterier. Kriterier og begrundelser bliver blot ikke ekspliciteret eller 

gjort til genstand for diskussion.  

Gina Glem, at der står fodboldbaner. Vi har også de der græsplaner, hvor folk bare spiller 
fodbold 

Laura Vi har to kunstgræsbaner… en i hver ende, og så har vi den der asfaltbane lige 
dernede, og så har vi den der asfalt… den den anden… 

Gina Man kan bare lave nogen… 

Laura … bløde asfaltbaner deroppe… 

Gina Jeg skriver bare, at vi også har mulighed for at spille masser af… nej… af boldspil… 

Laura 
 

vi har mulighed for at spille masser af fodbold og boldspil… eller masser af boldspil, 
fordi det indgår fodbold, håndbold, stikbold… og… vent lige lidt 

Gina Vi skal bare lige tænke lidt 

Laura Men… vi skal bare lige brainstorme… 

 

De to elever rekonstruerer tankekortet som en brainstorm. Dog udtrykker Gina en begyndende tvivl 

(”Vi skal bare lige tænke lidt…”) om, hvorvidt de nu gør det ”rigtigt” i forhold til mine 

instruktioner. Gruppen bevæger sig ofte ind på samtaleemner uden relation til den konkrete 

tekstproduktion. Og hen imod slutningen af aktiviteten indtager Gina en nærmest opgivende 

position. 

Gina Jeg tror faktisk, at vi har gjort det forkert 

Laura Hvorfor det? 
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Gina Fordi at det er bare beskrivelse af emnet… hvorfor vi har valgt udendørs og så’en 
noget… 

Laura Nåå 

Gina Vi har gjort det forkert 

 […] 

Laura Vi skal beskrive det. Du skal sige: ’Vi vil fortælle om aktiviteterne…’ 

Gina Nej nej nej nej… jo, det kan vi egentlig godt 

 [Laura laver høj lyd] 

Gina Nej, nu gider jeg slet ikke… nej, det bliver ikke godt. Vi skal ligesom tage imod idéer, 
for så bliver det bare til en stor bitte (utydeligt, om der sige ”bitte”) gruppe, som 
laver et projekt 

 

Gina giver udtryk for, at hun ikke kan gennemskue, hvad det er, hun skal imitere. De har arbejdet 

vidensdrevet, men efterhånden begynder Gina at tvivle på, om det nu også var det, der var 

meningen.  

Jeg ser her, at Hetmars pointe om, hvordan kulturformer kan spænde ben for, at en særlig 

deltagelseform – eller som i mit tilfælde en særlig figureret verden – kan manifestere sig. Eleverne 

og klasseværelset er bærere af praksisformer for, hvordan man deltager som skriver, og hvordan 

man deltager som elev, der gør det vanskeligt for eleverne at indtage den elevskriverposition, 

hvorfra de træffer selvstændige reflekterede valg orienteret mod en potentiel forandring af den 

konkrete situation. Og tankekortet lykkedes, som nævnt, umiddelbart ej heller med at understøtte 

Gina og Laura i at indtage den elevskriverposition.  

Den retoriske situation er, som eksemplet med Frede demonstrerer, i sig selv betydningsfuld for, 

hvorvidt eleverne kan se sig selv som handlende og om muligt se situationen som retorisk, hvilket 

kan have betydning for, hvordan de tænker over og forhandler de valg, de træffer. Men også læreren 

(i mit tilfælde jeg selv) spillede en rolle i forhold til at understøtte, at eleverne kan få øje på 

meningsfulde muligheder for selvhed. Dette viste sig som bekendt at være en udfordring, som ikke 

altid blev konstrueret konstruktivt. Denne udfordring viste sig også i forbindelse med min 

vejledning af Ginas gruppe. 
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6.5.3 OM AT SKRIVE SIG SELV FREM – AGENCY OG MULIGHEDER FOR 

SELVHED 

Jeg observerede som bekendt fra mit lærerperspektiv, at eleverne i Ginas gruppe lod til at gribe 

skriveopgaven vidensdrevet an, dvs. de skrev, hvad der umiddelbart faldt dem ind uden 

tilsyneladende at tænke nærmere over, hvorfor det konkrete indhold skulle med eller ej. Her blev 

jeg udfordret på, hvordan jeg dels kunne få eleverne til gennem deres deltagelse at performe 

autenticitet ved at reflektere over og træffe beslutninger vedrørende deres skrivehandlinger for 

derved at løsrive dem fra en associerende skrivepraksis og dels samtidig positionere dem som de 

egentlige selvstændige fortolkere af og beslutningstagere vedrørende situationen. I det næste ses et 

eksempel på, hvor denne udfordring kommer til udtryk.  

Gina Så er vi færdige. Louise, vi er færdige 

Ana Jeg synes ikke, at der skal skrives så meget mere 

Gina Vi vil ikke det så langt. Det er fint med os 

Ana Altså, vi har ikke skrevet så meget andet, men… 

 […] 

Louise Men okay, jeg skal lige høre… hvad var det, I sagde? Hvad var målet med at skrive 
den her tekst? Hvad ville I gerne opnå? 

Ana Den der… 

Gina Altså, hvad vi kan lave udenfor og… 

Louise Og hvorfor skal de vide det? 

Ana Fordi så ved de, hvad de kan lave 

Louise Så de ved, hvad de kan lave? Okay. Hvad havde I skrevet omkring… hvordan… hvad 
er det, I gerne ville skrive jer selv frem? Har I overvejet det? Hvordan I gerne ville 
skrive jer selv frem? 

Ana Nogen, der vil fortælle, hvad man kan lave 

 [der kan høres ”vi er tre piger” og ”kan du huske det…”] 
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Louise Det vil sige nogen… altså… det vil sige nogen, der gerne vil skrive, så det… nogen, 
som gerne vil hjælpe i virkeligheden? 

Gina På en måde, ja 

Louise Ja. Hvad mere… Ana, er du med her også? Hvad… hvordan vil I gerne skrive jer 
selv lidt mere frem? Gina, du siger… du siger… Gina siger sådan noget med… altså, 
som nogen, der gerne vil… altså… gerne vil fortælle de kommende elever om, hvad 
man kan lave, ik’? 

Gina Mmm 

Louise Det vil sige, så man gerne vil fremstå som hjælpsomme 

Gina Ja 

Louise Er der andre ting, som I har overvejet? Som I gerne vil fremstå som? 

Ana Vi kunne byde dem velkommen ind i vores lege, måske, tage dem ind i vores lege, 
måske 

Louise 
 

Ja, det var noget, som I kunne. Så det er også et af målene. Det kan man sige, faktisk 
er målet, fordi I gerne vil byde dem velkomne 

Gina Altså, hvordan er det her? 

Ana Altså, vi kan få dem til ikke at føle sig ligesom udenfor, bare fordi de er nye og sådan 
noget, det er så’en… 

Louise Hvad siger du, Ana? Det er, fordi – når jeg spørger om det her, så er det, fordi at jeg 
tænker, at det, som I gerne vil opnå, så vil jeg se på jeres tekst, så det kan være, at I 
ikke behøver at skrive mere… 

 [der høres et ”jah”] 

Louise … Det kan også være, at jeg tænker ”ah, måske kunne man lige…” 

Gina Det er ikke det, vi vil opnå. Vi vil bare gerne fortælle dem, hvad man kan lave 
udenfor… 

Laura Og der er ikke så mange, der gider at læse… 

Louise Hvad sagde du, Ana? 

Ana At man kan skrive, at… at de ikke sådan skal føle sig uden… at det ikke så’en… det 
er ikke er så’en, når de starter… når de starter, at de bare er nødt til at stå og 
snakke, og de begynder at bare at kunne lave… at de bare, ja, lave noget… 
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Louise [utydeligt] 

Ana Man kan føle… fordi man fortæller dem om, ja 

Louise Okay, men ved du hvad. Det, synes jeg, det er da en god pointe, Ana har. Fordi det 
skulle I da næsten skrive ind heroppe på en eller anden måde. Fordi I skriver her: ’Vi 
er tre piger fra Mosegårdsskolen, som vil fortælle jer om vores udendørsområde på 
skolen.’ Og så kunne I skrive: Jamen, hvorfor dog det? Hvorfor dog det? Og det er 
så det, du siger (henvendt til Ana). Det kunne I prøve at skrive frem. Det er ligesom 
grunden til, at I gerne… det vil da være rigtig fint at få med… blandt andet. 

 

I mine bestræbelser på at få eleverne til at arbejde mere med deres tekst og herunder forholde sig til, 

hvorfor de skriver, får jeg ganske vist positioneret mig spørgende til deres tekst: Hvad vil de opnå? 

Hvordan vil de skrive sig selv frem? Men jeg underkender deres identifikation af mål, og deres 

derudaf udledte skrivemål og identifikationer af meningsfulde muligheder for selvhed. Eleverne har 

fokus på at orientere de tilflyttende elever om faciliteter på skolens udendørsområde. Jeg ønsker, at 

eleverne skal tænke dybere over exigence, dvs. det sociale behov, som den retoriske situation kalder 

på, bliver imødekommet, og deres rolle i den forbindelse, eftersom jeg fordrer af eleverne, at de 

positionerer sig som solidariske med de tilflyttende elever; at de har et ønske om at være 

hjælpsomme. De bekræfter ganske vist også, at det er det, de ønsker, men det er sandsynligt, at de 

har andre grunde til at bekræfte; for eksempel at de bare ønsker at give mig ret for at kunne slippe 

for at arbejde videre med teksten. Gruppen positionerer sig netop som ikke interesserede i at arbejde 

videre med teksten, idet de responderer med et “Jahh…”, da jeg nævner, at mine spørgsmål og 

kommentarer eventuelt kan føre til, at eleverne ikke behøver at justere og udvikle på deres tekst. Jeg 

positionerer mig derved som en bedømmer af deres tekst, der har legitimitet til at handleanvise 

eleverne. Således gør jeg, i min deltagelse som lærer, mig selv til den primære læser af deres tekst, 

idet det er mine vurderinger, der tæller. 

De giver udtryk for, at de vil skrive sig selv frem som nogle, der gerne vil fortælle om 

mulighederne på skolens udendørsarealer. Og i forbindelse med, at jeg foreslår, at de nuancerer 

deres opfattelse af, hvem de vil skrive sig frem som, indtager Gina her en mere kritisk position i 

relation til mig som lærer, idet hun siger: ”Det er ikke det, vi vil opnå. Vi vil bare gerne fortælle 

dem, hvad man kan lave udenfor”.  Hun forsøger på den måde at fastholde sit eget ønske om 

positionering i teksten. Jeg giver udtryk for, at jeg godt kan se det, men får udtrykt, at Anas 
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vurdering af deres mål er mere korrekt ved netop at lade hende komme til orde og bemærker, at det 

er god pointe, Ana har. 

Jeg kommer således til at gøre min egen definition af exigence, som mere eller mindre går på, at de 

tilflyttende har brug for at føle sig trygge ved at skifte skole og i den sammenhæng føle sig 

velkomne og mødt af nogle kommende skolekammerater, der gerne vil dem, til også at skulle være 

elevernes definition af exigence. Jeg udnytter Anas udsagn til at repræsentere min egen definition af 

exigence og derudaf udledt skrivemål og skriverpositionering. 

Min intention med det didaktiske design (og dermed også min deltagelse som lærer) var netop at 

forankre elevernes skrivning i konkrete retoriske situationer ud fra hypotesen om, at et sådant 

udgangspunkt for skrivning kunne føre til, at skrivning som handling kunne opleves som noget 

meningsfuldt. Skrivning skulle repræsenteres som handling rettet mod forandring af den situation, 

som den udspringer af baseret på skriverens (elevernes egne) identifikationer af exigence og mulige 

positioneringer. I ovenstående samtale mellem eleverne og mig er jeg så opsat på at få eleverne til 

at arbejde bevidst med at positionere sig som hjælpsomme og omsorgsfulde og tænke over den 

sociale betydning af deres skrivning, at det at være skriver både af og i teksten for elevernes 

vedkommende, herunder især for Ginas vedkommende, kunne forestilles at blive erfaret som i 

højere grad imitation af noget, læreren (jeg) vil have, frem for elevernes egne konstruktioner af 

meningsfuldhed og betydning. Denne imitationspraksis kom som bekendt til udtryk hos Gina 

tidligere under gruppens planlægningsproces, men Gina afprøver en mere kritisk positionering i 

ovenstående, som således ikke bliver anerkendt fra min side. Jeg får positioneret mig som læreren, 

der viser eleverne vejen fremfor som læreren, der får eleverne til selv på situeret autentisk vis at 

finde vejen og repræsenterer hermed en kommunikationspraksis og deltagelsespraksis, som ifølge 

blandt andet Vibeke Hetmar er ganske vanskelig at ændre på i skolen på trods af, at lærere 

(herunder mig selv) har kendskab til og et erklæret ønske om at ændre på kommunikationsformer, 

der repræsenterer kommunikation som en umedieret transmission af viden..  

Senere i forløbet har jeg en samtale med samme gruppe om deres tekst. På dette tidspunkt har de 

fået skrevet mere om de forskellige muligheder, og gruppen synes nu, at de er færdige. Deres 

dansklærer, Lise, er den første, som kommenterer på elevernes tekst og den måde, hvorpå de skriver 

sig selv frem i kraft af måden, hvorpå de fortæller om de forskellige legeredskaber. Læreren giver 

udtryk for, at hun synes, eleverne godt kunne skrive sig selv mere ind i det i stedet for at fokusere 
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på skolens legeredskaber, som hovedsaglig henvender sig til de mindre elever, mener hun. Hun 

henvender sig til mig for at få kommentarer, hvilket igen sætter gang i en diskussion om, hvordan 

eleverne vil skrive sig selv og deres emne frem:  

Louise Hvad er jeres… hvad er jeres… hvad er det, I gerne vil opnå med den tekst her? 

Gina Så de kan få et indblik af, hvordan det er at være udenfor 

Louise Ja 

Ana At de ikke bare er sådan nogle dovne slyngler som os, som sidder indenfor og spiller 
computer hele tiden 

Louise Så de skal have et indtryk af, hvad det vil sige at være udenfor? Okay 

Ana eller 
Gina 

Og hvad de kan lave 

Louise Ja 

Gina Og det er ligesom det, vi har gjort, og vi vil ikke fremstå som meget personlige og 
sådan noget. Vi vil bare gerne fortælle 

Laura Vi vil totalt gerne 

Louise Fremstå neutrale? 

 [der siges ”ja”]  

Gina Vi vil ikke fortælle, hvad vi synes. Vi vil bare fortælle, hvad man kan lave 

Louise Okay, må jeg lige prøve at se igen? Men så må I jo prøve og… det man så kunne 
gøre, der er I stadig neutrale… men tænker jeg, nu skriver I her under legepladsen 
for eksempel, så skriver I: fangeleg, jorden er giftig, forhindringsbane. Så kunne I 
prøve at fortælle, hvorfor lige præcis de her arealer er rigtigt velegnet til de her 
typer af lege. For eksempel jorden er giftig, det er rigtigt, nu siger jeg bare noget, 
ik’? Men det er rigtigt sjovt at lege jorden er giftig på det her legeareal, fordi der er 
en balancegang, og nu ved jeg ikke, hvordan der ser ud, men prøv at forklare, 
hvorfor det er sjovt at lave jorden er giftig dér frem for andre steder. Sådan nogle 
ting kan I gå ind og forklare, så er I stadigvæk forholdsvis neutrale. Det kan I i al 
fald vælge, ik’? 

 [der siges ”jo”] 

Louise På den måde kan man uddybe det på 

Gina Men er det ligesom de her godt nok…? Altså, skal vi skrive det der eller…? 



 

 

206 

Louise Jeg tænker bare, at hvis jeres mål er det her med, at I… 

Gina Men det var lige præcis sådan her, vi ville have det 

Louise Ja 

Laura Sådan nogle små, korte sætninger… 

Louise Hmm… ja, men det kan jeg også godt se, men jeg tænker bare, hvis I vil… fordi I har 
det mål… prøv at sige det igen – hvad jeres mål er? 

Ana At… 

Laura At få folk til at se, hvad der er udenfor, hvordan man kan lege udenfor, hvad der er at 
lave udenfor, og… 

Ana Hvad det er, man ikke må komme ind og se… (utydeligt) 

Louise Ja. Hvorfor vil I gerne have, at de ser det tæt på? 

Laura Fordi så kan de se, hvad de kan lave i frikvartererne for eksempel. De kan… 
(utydeligt)… og så skal vi ud at lege på dén der legeplads 

Louise Okay… og hvorfor synes I, det er vigtigt, at de… hvad tænker I, at de har brug for at 
kunne se de ting her? At forestille sig det? 

Ana Altså, hvis det var os, så ville vi gerne vide, hvad der var at lave, og hvad man kunne 
lave på de her legepladser, og hvis der var nogle legepladser, så ville det være meget 
rart at vide, hvad der er, og… ja, det var det, synes vi bare 

Louise nu bliver jeg ved med at sidde og spørge: hvorfor ville du synes, at det var rart at 
vide? 

Ana Fordi jeg godt kan lide at være udenfor 

Laura Så man kan se, hvad man kan lave udenfor… hvad der er af muligheder 

Louise Og det er en god ting? 

 [der svares ”ja”] 

Louise Hvordan kommer man så… vil I gerne have, at det ligesom skal se ud som om, at der 
er rigtig mange muligheder? Det er et rigtigt fedt sted at være? 

Gina Altså, vi synes, at det her er, som det… bare sådan her… 

Laura Ja 

Louise Ja ja, jeg er med… jeg tænker over, hvordan I… 
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Laura Det bedste billede er der, hvor jeg er på 

A eller G Det der 

Louise Okay… men altså, hvis jeres plan er at være meget neutrale? 

 [det siges ”ja”] 

Louise Det synes jeg faktisk også, I er i det her, men det er, fordi I ikke skriver så meget, om 
hvad I selv gør og… 

Laura Altså: ’Vi er tre piger fra Mosegårdskole, der vil fortælle jer om vores 
udendørsområde. Der er altid plads til at lave noget og være med, når vi leger’ og 
kunststofbanen… 

Louise Men der er I så ikke helt neutrale faktisk 

Laura Nej, ikke at vi… (utydeligt) 

Louise Nej, nej nej… men i det andet vil I gerne være så’en… 

Laura Vi startede med at fortælle lidt om os selv, og så skrev vi selvfølgelig, hvad vi hed og 
skolen, ik’? 

Louise Hm 

 […] 

Louise Det virker, som om I ikke er til at hugge eller stikke i med den der… Hvis I virkelig 
gerne vil forberede dem på alle de ting, der er, så kunne man godt gå ind og beskrive 
lidt yderligere, hvorfor er det lige præcis, man kan lege de der lege der… Men det 
synes I ikke? 

Elever Neej (griner) 

 

I denne samtale indtager jeg en lidt anden position i relation til eleverne sammenlignet med den 

forrige. Jeg stiller mig stadig meget spørgende over for deres mål og ”fisker” stadig efter, at de 

udfordrer sig selv og reflekterer over, hvorfor det kunne være vigtigt i netop den konkrete situation, 

som de tilflyttende elever står i, at sende dem et brev, der fortæller om skolens udendørsarealer. Det 

gør jeg eksempelvis dér, hvor jeg siger: ”Nu bliver jeg ved med at sidde og spørge: hvorfor ville du 

synes, at det var rart at vide?” Men jeg positionerer mig i højere grad som en vejleder, idet jeg 

forholder deres skrevne tekst til deres formulerede mål med teksten. Her anerkender jeg desuden 

deres valg om at fremstå mere upersonligt (som jeg omtaler neutralt) i teksten. Jeg giver endvidere 
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udtryk for, hvordan jeg læser deres tekst, dvs. hvordan jeg oplever, at de skriver sig selv frem (som 

neutrale). 

Ana udtrykker stadig en position, hvor hun sætter teksten ind i en større social kontekst. Det er lidt 

uklart, hvad hun præcis refererer til, når hun siger ”at de ikke bare er sådan nogle dovne slyngler 

som os, som sidder indenfor og spiller computer hele tiden”. Jeg får dog det indtryk, at hun 

hentyder til, at målet med deres brev er at få de tilflyttende elever til at udfolde sig aktivt udenfor. 

Hun udtrykker derved tekstens sociale forandringspotentiale. Hendes perspektiv får dog ikke plads i 

diskussionen, og jeg tager heller ikke hendes pointe op. 

Eleverne giver flere gange udtryk for, at de synes, at det, de allerede har skrevet, er godt nok. De 

ønsker ikke at investere yderligere i den skriveridentitet, som muliggøres i elevskriverpositionen. I 

modsætning til Frede får gruppen faktisk produceret en tekst. Men deres ønske om at fremstå 

neutrale eller med deres egne ord ikke fremstå meget personlige, ikke fortælle hvad vi synes kan i 

lighed med Frede forstås som en position, hvor de ikke ønsker at investere sig selv i relationen til de 

tilflyttende elever.  

Dog er det ligeledes oplagt at tolke deres manglende investering som udtryk for en opgivende 

position i relation til elevskriverpositionen, som konstrueres som besværlig, her udtrykt af Gina: 

”Ej, det ville være meget lettere, hvis bare vi kunne skrive det… uden at vi skulle lave 

det her tanke”. 

Selvom klassen som bekendt lod til gennem deres deltagelse at investere mindre i at skrive breve til 

de tilflyttende elever sammenlignet med den mail, de skulle producere i forbindelse med ”En 

mistænkelig oplevelse”, er der også et eksempel på en gruppe, der giver udtryk for en højere grad af 

investering 

 

6.5.4 INVESTERING I RELATIONEN TIL DE TILFLYTTENDE ELEVER 

Martha og Trine arbejder sammen om at producere en tekst til to af de tilflyttende elever. I 

forbindelse med at de har bedt mig om hjælp til at komme videre, fortæller de mig om nogle af de 

mindre flatterende ting ved skolen såsom hærværk på toiletterne og drillerier. Jeg tolker, at det er 

noget, de er optaget af, og spørger derfor ind til, hvorvidt skolen har en form for handleplan, der 
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retter sig mod håndteringen af den slags. Jeg afviser på den måde, i modsætning til min indirekte 

afvisning af Fredes fokus på netop de selvsamme klamme toiletter, ikke deres orientering mod det 

negative, men appellerer til, hvordan de kan tænke det ind på en nuanceret og konstruktiv måde. 

Martha nævner navnet på en lærer, der tilsyneladende er AKT-lærer på skolen. Jeg kommenterer, at 

det også kunne være et emne eller en del af det, de gerne vil have deres tekst til at handle om, 

hvilket Martha anerkender. Trine positionerer sig derimod noget forbeholdent over for det fokus, 

idet hun vurderer: 

Trine Det med AKT-læreren er selvfølgelig… Det er godt at vide, men jeg mener 
stadigvæk, at det… at mulighederne… Altså, jeg tror, at det med AKT-lærerne, det er 
rigtig vigtigt, at man skriver ind selvfølgelig. Men hvis det er, at vi slet ikke skriver 
ind noget om det, vi kan, og hvad vi gør og sådan, så bliver det bare, så bliver det 
ikke så godt. Så bliver det, som om der er en eller anden gammel dame, der har 
siddet og skrevet det og ikke noget om alt det sjove, man kan lave, men mere om alt 
det, som at med at man bliver drillet, og hvad man kan. 

Hun forbinder således et fokus på AKT-lærere med noget, som ikke matcher den måde, hvorpå hun 

gerne selv vil positionere sig i teksten. Valg af emne tilskrives således betydning for Trine. Hun får 

på den måde konstrueret, at det er gennem valg af indhold, at læseren kan få et indtryk af skriveren. 

Og Trine giver i den sammenhæng udtryk for, at mulighederne på skolen og det sjove bør få en 

mere central plads i deres tekst. Hun favoriserer det sjove og mulighederne frem for det mere triste i 

forhold til at skrive en god tekst. Udover at referere til at fokus på AKT vil lyde, som om de er et 

par gamle damer, argumenterer hun ikke for, hvorfor en sådan afvejning vil gøre teksten bedre. Jeg 

opsummerer på Trines vurdering, idet jeg siger:  

Louise Ja, så I har ikke lyst til at fremhæve sådan noget som de dumme ting, der sker ind i 
mellem… 

Jeg får herved konstrueret og givet drillerier en (om end lidt barnlig) overkategori, nemlig dumme 

ting. Samtidig får jeg positioneret eleverne som skrivere, der skal tage afsæt i, hvad de har lyst til at 

skrive om, og at deres valg af handlinger indebærer, at de kan fremhæve aspekter ved skolen. Jeg 

positionerer mig på den måde som en deltagende lærer, der lytter efter deres fortolkninger og 

konstruktioner og taler med dem fremfor at diktere dem indhold, som de kan skrive frem i deres 

tekst. 
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Martha går med på den konstruktion af, at afvejning af det alvorlige og det sjove er vigtigt for det 

indtryk, læserne får af skolen. Men hun konstruerer samtidig, at det er betydningsfuldt for hende, at 

der efterlades en plads til AKT:  

Martha Ja, for så hvis nu man kunne være for eksempel være vidne til, at der er vildt onde 
børn, som driller hele tiden og så kan ... hvis man nu taler rigtig meget om det, der 
er, så kan det være, at hvis man har plads til det for eksempel, så kan man lave et 
lille punkt om det der AKT… Vi har hmm... hjælp til, hvis der er dårligt fællesskab i 
klasserne, eller hvis der er nogle, der bliver drillet eller ikke har det så godt i 
skolen… bare sådan en lille bitte smule bare et par linjer eller sådan noget. 

Martha rykker således standpunkt uden dog at droppe den oprindelige ide. Jeg oplever, at de to 

elever gør sig flere overvejelser og går i forhandlinger med hinanden, hvorved de afsøger og 

vurderer deres muligheder i fællesskab. Jeg vurderer derfor, at de ikke har brug for min hjælp. Jeg 

formår i samtalen at positionere eleverne som selvstændige bidragsydere, der ikke har brug for, at 

jeg leder dem mere direkte i en bestemt retning. Jeg nævner blot for dem, at de skal overveje, 

hvordan de så vil positionere sig i teksten. Hertil svarer Trine, at de vil skrive sig frem som en 5. 

klasse. Og herefter følger en længere samtale om, hvordan man kunne gøre det, og hvad det vil sige 

at være fagligt dygtig, og der bliver også snakket om landsgennemsnit. 

Louise Ja, men som en 5. klasse, der er på en bestemt måde, eller det kan også bare være jer 
to som afsendere. Hvordan vil I gerne fremstå... Man kan også vælge at skrive om, at 
Mosegårdsskolen er en meget boglig skole, og vi laver lektier i hvert fald tre timer 
om dagen 

Trine Det gør vi jo ikke! 

Louise Nej (griner) 

Trine Og hvis vi blev sat til det, så ville vi ikke gøre det 

Louise Nej, men bare som eksempel på, hvordan man ville skrive sig selv frem som nogle, 
der går rigtig meget op i at være fagligt dygtige 

Marthe Det gør vi jo ikke 

Louise Nej, men måske har man lyst til at skrive sig frem på en anden måde som noget 
morsomt – at det er vigtigt for os, at vi har det sjovt sammen og bla bla bla 

Martha Men for eksempel, man behøver jo ikke at skrive, at jeg laver lektier tre, eller jeg 
laver lige næste måneds lektier… 
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Trine Man kan jo ikke have lektier for til næste måned 

Louise Men det, men Martha, min pointe er... 

Martha ... jeg sidder bare og læser alle bøgerne og venter på... og kan dem uden ad… 

Louise Men hvis I skrev sådan nogle ting… Og det kunne I godt gøre, men så ville I bare 
have et andet mål… Så ville I have det mål, at I gerne ville fortælle andre, hvor 
dygtige I er, og pligtopfyldende I er… Men det er måske ikke det, I har lyst til at 
skrive 

Martha Ne,j men hvis vi gør det… Jeg tror, vi ligger over landsgennemsnittet i vores klasse, 
og hvis det… Du kan jo se, at vi larmer meget, men vi er stadig over 
landsgennemsnittet, så bare fordi man laver lektier 3 timer, og man læser så langt 
frem, man kan… 

Louise Ja, men det kan I jo også overveje, om det er en information, som I vil have med i 
teksten… At I ligger over landsgennemsnittet 

Martha Jamen, man behøver jo ikke at gøre alting ud af det, bare fordi man vil ligge over 
landsgennemsnittet... 

Louise Jamen, jeg forstår udmærket, hvad det er, du mener… 

Trine Man skal ikke sådan prale af... altså, hvis det nu er… altså, jeg kan ikke huske, om 
det er vores klasse, der ligger over landsgennemsnittet, eller om det bare er skolen i 
sig selv, men hvis det nu er, at vi skriver, at vi ligger over landsgennemsnittet, så er 
det jo sådan lidt, at man praler over, at man ligger bedre end dem. Og hvis vi nu 
skriver det, og det er, at de kommer herover, og så ligger vi pludselig langt under 
landsgennemsnittet, så vil man jo få dem til at føle sig dårligere, og det er jo heller 
ikke sikkert, at man gør det, vel, at det overhovedet sker. Måske bliver det bedre af, 
at de kommer… ehmm 

Louise Men I skal i hvert fald overveje det, at hvis man vil skrive det frem – og det kan man 
godt gøre, og det må I gerne gøre – men så skal I bare tænke over, om; opnår I så 
det mål, I har for jeres tekst? 

Martha Det kunne jo også være, at de ligger over landsgennemsnittet, og vi fik dem over, så 
kunne vi jo lære noget af dem. Og så kunne det være, at vi ville komme til at ligge 
helt i top 

Trine Ej, det tror jeg ikke. Det er en utrolig dum skole, det her 

Louise Men I skal overveje, om det er vigtigt for jer, for jeres mål; er det vigtigt for den 
måde I gerne vil fremstå i teksten? Er det vigtigt for den følelse, I gerne vil have at 
læseren får, når læseren læser jeres tekst? Det kan være, at I tænker, at læseren er 
en, der rigtig gerne vil over på en skole, hvor man har et højere gennemsnit. Det kan 
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også være, at det har en anden effekt og de tænker "Åh, nej, så er jeg jo meget 
dårligere end dem, der går ovre på Mosegårdskolen. Og det er måske ikke det mål, I 
har... 

Trine Altså, jeg kender nogle derovre… ehmm, og det er ikke, fordi de er dårlige, men i 
vores klasse, så specielt i dansk, der ligger vi meget højt i gennemsnittet – jeg ved 
ikke hvorfor… Det kan også godt være, at det vil have en påvirkning, fordi igen, de 
er ikke helt vildt dårlige, men de er heller ikke gode. 

Louise Nej nej, jeg forstår godt, hvad du mener, men det er bare et spørgsmål, om det er 
vigtigt at få frem ift. det, I gerne vil – det, der er jeres projekt med at skrive denne 
her tekst… 

Trine Det kan også være, at de ikke går op i, om vi ligger over landsgennemsnittet 

Louise Næh, det kan også godt være, at de fuldstændig ligeglade med det. Og ja, det er også 
en overvejelse, I skal gøre jer om, hvad er det… Læseren skulle også gerne være 
interesseret og synes, at denne her tekst, I skriver, er interessant for dem. 

Trine Ja, hvis jeg kom over på Vestskolen og fik at vide, at vi ligger over 
landsgennemsnittet, så ville jeg tænke ’ydhrk!’, det er jeg ikke god nok til det her, 
fordi at selvfølgelig vil man gerne beholde det her med, at man er bedre… 

Louise Og så er det også ift., hvad synes I, er vigtigt for jer. Er det vigtigt at fortælle det om 
jeres skole, at fortælle det om jer. Er det noget, I sætter fokus på… 

Jeg indleder samtalen med at forsøge at provokere eleverne til at overveje måder, hvorpå de kan 

positionere sig i teksten, ved at foreslå dem, at de kunne skrive, at det er en meget boglig skole, 

hvor man bruger meget tid på lektier. Det lader til, at eleverne vitterlig bliver provokeret, idet de 

bruger en del tid på at forklare mig, at de jo ikke er sådan. Jeg forsøger at gøre dem opmærksomme 

på, at det blot er til overvejelse, hvorvidt det ville være i overensstemmelse med deres mål, om de 

ønsker og har lyst til at skrive en høj faglighed frem som et karaktertræk ved dem. Jeg gør således 

teksten til deres og udtrykker med udtrykket og det kan I godt gøre, men så ville I bare have et 

andet mål, at deres valg må vurderes i forhold til deres mål med teksten. Særligt Martha giver 

udtryk for at ville diskutere, hvad der ligger til grund for, at klassen ligger over landsgennemsnittet, 

og hvordan skolesammenlægningen vil påvirke næste testresultat. Det er ikke irrelevant for 

tekstproduktionen, men jeg vil gerne have eleverne til at overveje betydningen af at skrive et højt 

gennemsnit frem. Trine responderer imidlertid på min opfordring ved at pege på, at det ville være at 

prale, hvilket hun vurderer som ukonstruktivt, eftersom det dels ikke er sikkert, at klassen efter 

næste test til stadighed vil ligge højere end den tilflyttende klasse og dels ikke er sikkert, at de 
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tilflyttende overhovedet er interesserede i den information. Hun gør sig således overvejelser over 

mulighederne for selvhed som skriver i teksten, og hvilke konsekvenser deres valg af indhold vil 

have for den måde, hvorpå de skriver sig selv frem. Og her vurderer hun, at det muligvis vil give 

bagslag for dem selv at positionere sig som indirekte fagligt dygtigere, når de ikke har nogen 

garanti for dette. Derudover peger hun også på, at det muligvis også kunne føre til, at de tilflyttende 

vil føle sig dårligt tilpas og ikke gode nok. 

Eleverne får således sammen med mig konstrueret betydning i forhold til, hvad brevet til de 

tilflyttende elever skal indeholde. Tekstproduktionen bliver således gjort til noget betydningsfuldt, 

hvor det ikke er ligegyldigt, hvad man skriver. De kan med andre ord identificere situationen som 

retorisk, idet de kan se, at de potentielt set kan gøre en forskel for de tilflyttende elever (og for dem 

selv, idet de tilflyttende vil opfatte dem på en bestemt måde) i kraft af de valg, de træffer om 

indholdet i teksten. Trine føler sig endvidere etisk forpligtet til at skrive sig selv og skolen som sted 

frem på en imødekommende måde. Dette kan ses som tegn på, at eleverne investerer i deres 

skriveudvikling og investerer i deres relation til de tilflyttende elever. 

 

6.5.5 DISKUSSION AF FREDE OG GINA, ANA, LAURA, TRINE, MARTHA 

De virkelige modtagere af Trines og Marthas tekst er synlige for især Trine, der netop spejler sig 

selv i de tilflyttende elevers situation, idet hun siger ”Ja, hvis jeg kom over på Vestskolen og fik at 

vide, at vi ligger over landsgennemsnittet, så ville jeg tænke ’ydhrk!’, det er jeg ikke god nok til det 

her…” Frede udtrykker sig ganske vist ikke om, hvorvidt selve kommunikationskonteksten 

synliggør nogle skrivervilkår. Det gør den muligvis. Men i modsætning til Trines og Marthas 

overvejelser over indholdets betydning for læseren (responsforståelsen), konstruerer Frede netop 

ikke forholdet til læserne som et værdifuldt forhold. Fra Fredes position er det ikke betydningsfuldt, 

at de tilflyttende elever gør sig positive forestillinger om hans skole. Han ønsker ikke at investere i 

relationen, eftersom han tilsyneladende ikke kan se potentialet heri. Spørgsmålet er dog stadig, om 

han ville have kunnet se en mulighed for selvhed i at investere i relationen, hvis muligheden for at 

adressere skolevæmmelse var blevet synliggjort, eller om han fortsat ville have fastholdt en 

uinteresseret og afstandstagende position, hvorfra han ikke ønsker at investere i en relation til de 

nye elever 
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En anden udfordring er desuden – hvilket arbejdet med skolesammenlægningssituationen 

eksemplificerer – at måden, hvorpå situationen konstrueres af skriver, påvirker måden, hvorpå 

læseren og forholdet til denne konstrueres. Og omvendt påvirker konstruktionen af og forholdet til 

læser, hvordan situationen konstrueres af skriver. Mange elever var som nævnt ivrige efter at skrive 

til bestemte elever, hvilket netop peger på, at mulighederne for meningsfulde former for selvhed 

øges, når investeringen i relationen til læser konstrueres som attraktiv. Hermed øges ligeledes 

oplevelsen af personlig autenticitet.  

Som nævnt blev det at skrive til de tilflyttende elever af Frede ikke konstrueret som en autentisk 

situation, selvom den var ganske virkelig. Inden for den praksisarkitektur, som afgrænsede 

elevernes handlinger i relation til den situation, kan man sige, at Frede i sin deltagelse ville være 

nødt til at træde i en rolle i forhold til, hvem han kan være i teksten/den diskursive identitet, selvom 

han så at sige skal skrive som sig selv. Det modsætter han sig og investerer således ikke i sin 

skriveridentitet. 

I gruppesamtalen mellem Gina, Ana og Laura kom en ikke nær så modsættende om end stadig 

noget afvisende positionering til udtryk, hvor investeringen i relationen til nye elever ligeledes 

synes at være begrænset. I samtalen kommer det ikke eksplicit til udtryk, men muligvis er noget af 

det samme på spil i Ginas tilfælde, nemlig at situationer kan være virkelige men konstrueres som 

personligt uautentiske, hvorved de personligt autentiske muligheder for selvhed kan konstrueres 

som begrænsede eller ikke til stede. Gruppen håndterer deltagelsen ved for Ginas vedkommende i 

første omgang at gå mere mimisk til værks og gøre, hvad hun tolker, at en god elev gør, nemlig at 

udføre opgaven nøjagtig efter de retningslinjer, der er blevet udstukket, selvom disse retningslinjer 

ikke nødvendigvis giver mening. På den baggrund konstruerer gruppen en forholdsvis upersonlig 

skriveridentitet, hvilket kommer til udtryk i samtalen med mig i deres fastholdelse af, ”..det var lige 

præcis sådan her, vi ville have det” og ”…vi vil ikke fremstå som meget personlige og sådan 

noget”.  

I samtalen forsøger jeg som nævnt via min deltagelse at få eleverne til at reflektere over og 

artikulere exigence, sociale motiver for deres skrivehandlinger. Jeg forsøger med andre ord 

forgæves at overtale dem til i højere grad at investere i relationen på en særlig måde og med et 

særligt engagement og derved mime min egen fortolkning af en mulig meningsfuld skriveridentitet, 

hvorved jeg som nævnt positionerer dem som netop mimere og ikke med agency, som ellers var 
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intentionen. Gina investerer i stedet i sig selv som elev, eftersom hun giver udtryk for, at det er 

vigtigt for hende at producere noget og lade mig vide, at de er aktive. Men hun investerer ikke sig 

selv som skriver i relationen til læseren. 

Jeg ser ovenstående beskrivelse af elevrnes deltagelse som et eksempel på det sammenstød mellem 

personlig autenticitet og betydningshorisonter, der – som Taylor er inde på – kan finde sted, og som 

også finder sted under forhandlinger. I den forbindelse kan den konkrete situation være vanskelig at 

arbejde med på grund af de begrænsede muligheder for selvhed, som situationerne lægger op til. Og 

her er lærerens udfordring således dels at overveje, hvilke situationer der bringes med ind i 

undervisningen (selvom det altid vil være både usikkert og forskelligt, hvordan elever vil fortolke 

de repræsenterede situationer) og dels at hjælpe eleven til at finde en vej ind i diskursen, dvs. at få 

øje på meningsfulde muligheder for selvhed. Gina, Ana og Laura finder deres egen distancerede vej 

ind i diskursen og tager med andre ord ikke imod min hjælp. Frede derimod finder ikke en vej, og 

det lykkes som bekendt heller ikke for mig at vise ham en vej, som han er i stand til eller klar til gå 

ned ad.  

Investeringen i en skriveridentitet kommer derimod, som bekendt, til udtryk i samtalen mellem 

Trine, Martha og mig, hvor de to elever giver udtryk for refleksion over, hvorvidt AKT og 

læseresultater fra Nationale Tests skal have en plads i brevet. Disse to elever identificerer selv 

situationen som retorisk og kan således få øje på exigence og deres egen rolle i forhold til at 

adressere denne exigence. Dette gør det tilsyneladende nemmere for mig som lærer at deltage på en 

sådan måde, hvor jeg fastholder positioneringen af eleverne som selvstændige bidragsydere og 

diskuterer deres muligheder med dem uden at komme til at diktere dem en vej ind i 

skrivehandlingen.  

Skolesammenlægningssituationen er således et eksempel på en virkelig situation, hvor nogle elever 

om end i forskellig grad tilsyneladende ikke identificerer et autentisk potentiale for dem som 

skrivere, hvilket tilsyneladende får betydning for deres deltagelse i form af graden af investering. 

Men situationer erfares som sagt forskelligt, og i det næste afsnit vil jeg demonstrere, hvordan en 

anden virkelig situation, nemlig fritidsklubbens efterspørgsel på hjælp fra eleverne til opbygningen 

af en juniorklub vækker en højere grad af investering og identifikation af et autentisk potentiale. 
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6.6 AKTIVITETSMODULERNE  

Fra mit lærerperspektiv så eleverne ud til at være ret engagerede i at producere beskrivelser af 

aktivitetsmoduler til brug for klubpædagogen, Glennie, i opbygningen af den kommende 

juniorklub. Det lod til at være betydningsfuldt for eleverne at komme med deres bidrag til klubben. 

Dette engagement kom især til udtryk hos Fie og Sine-Lucia, som jeg vil demonstrere om lidt. Jeg 

oplevede dog også, at elevernes deltagelse generelt lod til at være drevet frem af associationer 

(videns- og skemadrevet), idet de fulgte kriterierne fra papiroplægget og fyldte ud, efterhånden som 

de kom i tanker om indhold. De enkelte interaktioner omkring tekstproduktionerne tog sig med 

andre ord i mindre grad ud som samtaler om skrivning som potentiel forandringsskabende handling. 

Fra et distanceret perspektiv får jeg dog øje på nogle nuancer, som i første omgang ikke var synlige 

for mig. Det drejer sig blandt andet om de valg, eleverne træffer. Men især drejer det sig om, at jeg, 

når de enkelte interaktionssekvenser sættes ind i en workflow-sammenhæng, i højere grad kan se 

konturerne af en figureret verden, hvor den forandringsskabende skriveridentitet bliver synlig. I 

denne forbindelse spiller især pædagogen Glennie og hendes måde at deltage på i forløbet en 

afgørende rolle. 

 

6.6.1 EN ALLEREDE VELSTRUKTURERET SITUATION 

Elevernes arbejde med aktivitetsmodulbeskrivelserne på Københavnerskolen (iscenesættelse 2 og 3) 

indledtes som bekendt med et oplæg fra en lokal fritidsklubpædagog, Glennie. Begge klasser 

mødtes i skolens pædagogiske Center, hvor hun stod klar med sit oplæg, der skulle medvirke i den 

praksisarkitektur, inden for hvilken eleverne skulle skrive deres projektbeskrivelser. Under 

oplægget præsenterede hun kravene til beskrivelserne, og hvad hun ønskede at få ud af det. Det 

lykkedes hende på den måde at få synliggjort og positioneret sig selv som en læser med agency, 

dvs. handlekraftig. Samtidig fik hun tillige konstrueret exigence og i relation hermed et socialt mål 

med skriveopgaven. Endelig fik hun også positioneret eleverne som skrivere med agency. Jeg har 

en videooptagelse af oplægget og dele af den efterfølgende samtale, hvor elever stillede opklarende 

spørgsmål og nogle pointer blev udfoldet. Teksten nedenfor er et brudstykke af dette oplæg, hvor 

Glennie får positioneret sig selv som repræsentant for klubben og i nogen grad også mere 

personligt. 
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Glennie Det, som er lidt særligt nede hos os, det er, at vi ikke har nogen computere, og vi 
lader telefoner blive i tasken. Og i stedet for vil vi gerne gøre det, at når man er i 
fritidsklubben, så hygger vi os sammen. Man har frirum fra, at der er SMS’er og folk, 
der skal have fat i en. Man kigger hinanden i øjnene, og så laver vi ting sammen. Og 
så er vi en klub, som tænker rigtig meget på idræt og på bevægelse. Så der er rigtig 
mange aktiviteter, der har med idræt og bevægelse at gøre. Vi har også aktiviteter, 
som har mere med kreative ting at gøre eller musik. 

Glennie får positioneret sig selv som læser gennem beskrivelsen af de værdier og fokusområder, 

som den fritidsklub, hun kommer fra, står for. Hun positionerer sig således som en, der er kritisk 

over for brugen af computere og mobiltelefoner i klubben, idet de kan virke forstyrrende ind på det 

sociale samspil, som hun betoner, er vigtigt for klubben og derfor for hende. Det, hun særligt 

fremhæver ved sig selv, er orienteringen mod aktiviteter, der har med bevægelse og idræt at gøre. 

Det bliver udfoldet senere. Umiddelbart i forlængelse af den ovenstående positionering får hun 

knyttet disse værdier og fokusområder til de aktivitetsmoduler, som eleverne skal lave beskrivelser 

af. Dermed får hun således også konstrueret selve det emne, som elevernes tekster skal omhandle, 

idet hun udstikker rammerne for emnets værdimæssige orientering. Og i den forbindelse siger hun: 

Glennie Og dette er noget, som vi er rigtig stolte af i klubben, og som jeg personligt er glad 
for, for så er det en mindre gruppe ad gangen. Man er maks. 12 på et hold, som gør, 
at man kommer hinanden lidt ved, og som regel… Hov, sluk din mobilos (henvendt til 
elev). Og som regel så er det os voksne, pædagoger fra klubben, der står for det. 

Hun får på den måde også positioneret sig mere personligt med brugen af mere følelsesbetonede 

udtryk såsom vi er stolte af og som jeg personligt er glad for og kommer hinanden lidt ved. Og 

endelig manifesterer hun den position, hvorfra mobiltelefoner i nogle sammenhænge betragtes som 

forstyrrende, ved at slå ned på en elev, der sidder med sin telefon tændt. Med denne manifestation 

positionerer hun sig ligeledes som en autoritet i relationen til eleverne – en person, der har ret til at 

irettesætte dem, selvom de ikke i forvejen nødvendigvis kender hinanden. Under oplægget 

irettesætter hun flere gange, hvorved hun reproducerer en asymmetrisk relation.  

Efter Glennie er færdig med sit oplæg, og eleverne må stille spørgsmål, kommer en gensidig 

positionering af Glennie til udtryk. Eleverne stiller hende en række spørgsmål, der går på selve 

organiseringen af skriveprocessen (som nok ofte er noget en lærer vil stå for at organisere) såsom 

må vi selv vælge makker, skal vi skrive på computer, må vi arbejde alene, er det på office? Eleverne 

positionerer da Glennie som ikke blot en autoritet. Hun positioneres ligeledes inden for en klassisk 
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lærerrolle, dvs. en position, som egentlig hører hjemme i læringsrummet. Glennie får da (med hjælp 

fra læreren Line) positioneret sig ud af denne rolle igen: 

Line Ej, søde venner, alt det der er noget, som vi kan tage oppe i klassen. Det er Glennie 
sådan set i bund og grund ligeglad med, hvordan vi organiserer os. Prøv og spørge 
til Glennies ide. Det er hendes projekt, ikke. 

Glennie Hvis I har spørgsmål til det her (peger på PowerPoint)… Hvad det er, jeg vil bruge 
det til, hvordan I kan hjælpe os i klubben til at få de her aktivitetsbeskrivelser, så er 
det det, jeg gerne vil svare på. 

 

Så på trods af at hun positionerer sig som en autoritet, positionerer hun sig ikke som organiserende 

lærer – hun er ligeglad med, hvordan skriveprocesserne bliver organiseret - men derimod som en, 

der oprigtig har brug for hjælp, hvilket også kommer til udtryk nedenfor. I det næste brudstykke 

kommer en fortsat reflekskiv positionering til udtryk. Men denne positionering finder sted i en 

vekselvirkning med en interaktiv positionering af eleverne: 

Glennie Og jeg er faktisk rigtig glad for, at I får denne her opgave, fordi øhh… for de børn, 
der i jeres aldersgruppe… For de børn, som er i jeres aldersgruppe, der har vi noget, 
der hedder en juniorklub. For alle dem, der kommer op i 6. og går nede hos os, de 
kommer til næste år til at gå i en juniorklub, hvor der er sådan lidt særlige ting. For 
nu har man gået i klubben i så mange år, så nu skal der ske noget nyt, ik’? 

Elev Ja 

Glennie Og en af de ting, der skal ske, det er, at I skal være med til at bestemme mere og i 
hvert fald komme med ideer til, hvad der skal ske i klubben. Og så vil vi gerne gøre 
det, som børnene gerne vil. Og det er det, som I er med til at hjælpe os med nu. Det 
er, at I kommer med en masse ideer til, hvordan man kan lave en masse 
aktivitetsforløb. Og så vil vi se på, hvilke nogle af dem vi kan virkeliggøre i 
juniorklubben. 
 

I sit oplæg positionerer hun således eleverne med agency - nogle, der kan hjælpe hende og klubben. 

Samtidig gør hun eleverne til noget særligt; nogle, der har brug for, at der sker noget nyt, og ikke 

mindst som nogle, der ønsker medindflydelse på egen hverdag. Via denne positionering får hun 

ligeledes konstrueret exigence, et socialt behov for handling, nemlig at tiden er inde til, at der 

kommer nogle nye og – for de pågældende børn – vedkommende aktiviteter i juniorklubben. Og i 
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forlængelse af konstruktionen af exigence får hun ligeledes konstrueret målet med teksterne, nemlig 

at børnene får medindflydelse på aktiviteter i klubben i form af hendes eventuelle realiseringer af 

børnenes ideer. Dette understreges igen senere i oplægget: 

Glennie For vi vil jo sindssyg gerne bruge det her. Hvis nu der er nogle rigtig gode forslag 
imellem, og det er velskrevet, og man har tænkt over, hvad man har skrevet – så 
tager jeg altså jeres papir og bruger det i klubben. 

I kraft af gennemgangen af kravene til de projektbeskriveler, eleverne skal skrive, får hun 

positioneret sig yderligere som læser med agency (hun vil måske bruge elevernes papirer i klubben) 

samtidig med, at hun konstruerer rammerne for, hvordan eleverne skal tænke og selv konstruere de 

aktivitetsmoduler, som beskrivelserne skal omhandle. 

Glennie Det skal være noget, man kan lære noget af. Og når jeg siger det, så siger jeg: der er 
nogle arrangementer, der er underholdning. Og det, vil jeg måske sige, er... at 
hoppeborg – det kan godt være underholdning. Tivolitur er underholdning. Spise 
pandekager er underholdning. Det laver vi også i klubben. Det er skide sjovt og 
rigtig hyggeligt, men det er ikke det, man kan lave et helt aktivitetsforløb af, hvor 
man går til noget i 12 uger. Man kan ikke gå til hoppeborg i 12 uger… Så skal I 
svare på, hvad man lærer af denne her aktivitet. Hvad lærer man af boksning? Hvad 
lærer man på crossfit...? 

Hendes oplæg fungerer således som byggesten i den praksisarkitektur, som eleverne skal skrive 

inden for og, som muliggør og begrænser elevernes handlinger og de måder, hvorpå eleverne 

konstruerer det at være skrivere. Hun får konstrueret en retorisk situation og struktureret denne for 

eleverne ved at pege på de konstituerende elementer: Hvad er exigence/den tilstand, der skal rettes 

op på? Hvem er publikum/læser, dvs. hende/klubben (de andre elever i klubben er ganske vist også 

læsere af teksterne, men denne positionering træder i oplægget ikke nær så tydeligt frem)? Hvad er 

(i noget omfang) referencegenstanden/emnet? Hvad er målet for eleverne?  

Konstruktionen af den retoriske situation indebærer ligeledes konstruktionen af en relation mellem 

hende og eleverne, hvor de gensidigt hjælper hinanden. Eleverne tildeles en position, de skal skrive 

ud fra, hvor de hjælper hende med input til nye aktivitetsmoduler. Og ved at hun giver eleverne 

mulighed for at komme med input, hjælper hun dem med at få medindflydelse. Skrivning bliver via 

denne måde, hvorpå Glennie deltager i forløbet som en art stakeholder og får positioneret sig selv, 

eleverne og konstrueret exigence og mål, gjort til en social retorisk handling – noget, der retter sig 
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mod forandring af sociale forhold. Glennies oplæg og den retoriske situation, hun strukturerer for 

eleverne, lader til at have stor indflydelse på, hvordan eleverne oplever deres deltagelsesmuligheder 

og deltager i tekstproduktionen. 

 

6.6.2 FORHANDLING AF STEMMER 

I interviewet med eleven Fie, som finder sted, efter hele skriveforløbet er afsluttet, reflekterer hun 

eksplicit over mulighederne for selvhed, idet hun udtrykker ønsket om at skrive sig selv ind i 

teksten, at være tilstede i teksten som skriver og blive genkendt som en, hun gerne vil være. Hun 

bliver i skriveforløbet omkring aktivitetsmodulet synkronudspring uvenner med sin skrivemakker, 

Sine-Lucia, over, hvilket indhold de skal have med, dvs. hvordan de skal konstruere selve 

modulaktiviteten, og hvilke ord de skal bruge til at præsentere aktiviteten og derigennem skrive sig 

selv frem som skrivere, skabe diskursive identiteter. Sine-Lucia ønsker en mere saglig tekst, hvor 

detaljer ved aktivteten, synkronudspring, kommer frem. Fie ønsker i højere grad at nedtone det 

tekniske og fremhæve det legende element. I et interviewet udtrykker Fie sig således: 

Fie Det er også det, jeg gerne vil have… Jeg vil gerne fremstå lidt mere personlig i mine 
tekster, for nu har jeg lært det der med at fremstå i teksten, så vil jeg gerne prøve at 
fremstå mere personlig… ik’. 

I den forbindelse giver hun udtryk for, at det bliver væsentligt for hende at hun får skabt en 

sproghandling, hvor hun refererer til YouTube som det sted, hvor de så synkronudspring første 

gang, og at synkronudspring også kan handle om at lave maveplaskere synkront. Hun udtrykker, at 

hun gerne vil positionere sig og genkendes som barn og ønsker derfor ikke, at teksten skal blive for 

teknisk og alt for orienteret mod fakta om synkronudspring. Emnet skal skrives frem som en sjov og 

børnevenlig aktivitet, der ikke er alt for alvorlig. At blive genkendt som en person, hun selv kan 

identificere sig med, konstrueres således som værende vigtigt for hende. Konflikten og Fies 

fremhævning af egen diskursive skriveridentitet i teksten kan ses som udtryk for høj investering. 

Hun (men også Sine-Lucia, der ligeledes under deres konflikt stod stejlt på sine holdninger) er ikke 

ligeglad med, hvordan hun i kraft af måden, hvorpå teksten designes, får repræsenteret en stemme 

og derved fremstillet sig selv. Tværtimod gør hun teksten betydningsfuld i relation til den sociale 

identitet, hun er ved at skabe sig. 
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Hvorvidt Fies tilsyneladende nyorientering i måden, hvorpå hun anskuer sine deltagelsemuligheder 

som skriver på sammenlignet med den mere distancerede ”voksen-agtige” stemme, som kom til 

udtryk under Fies skriveproces i forbindelse med ”En mistænkelig oplevelse”, har ændret sig på 

baggrund af mine tekstmodelleringerne, hvor hun eksponeredes for en alternativ stemmeføring og 

responsen fra det andet makkerpar, er uvist. Den noget andeledes måde, hvorpå hun har fokus på at 

skrive skriver frem i aktivitetsmodulteksten kan også skyldes, at det er en virkelig situation. Det er 

Fie selv, der er på spil. Det er hende selv, der er skriver af teksten og ikke en anden ikke virkeligt 

eksisterende persons diskursive skriveridentitet, hun skal skrive frem. Selv giver hun dog udtryk 

for, at det med at skrive sig selv frem på forskellige måder er noget, hun netop blev opmærksom på 

ifm. med produktionen af mailen fra Nynne. 

Fie Det synes jeg, især Nynne-teksten, fordi dér arbejdede vi meget der, hvordan vi ville 
fremstå i skriveren, og dér lærte jeg meget det der med ’at fremstå’, som vi så brugte 
i den her [refererer til aktivitetsmodulbeskrivelsen], da vi skulle skrive den. Vi lærte, 
hvordan man gerne vil fremstå… det, synes jeg, var meget spændende, hvad man 
ligesom kunne lære af det. 

Fie udtrykker tillid til sig selv som skriver, men feltet har tilsyneladende åbnet sig yderligere for 

hende, herunder et forestillet fællesskab relateret til skrivepraksisser, idet hun har fået øje på 

aspekter ved skrivningen, som giver mening for hende. Det, at man kan skrive sig selv frem på 

forskellige måder og således fremstå forskelligt, er et begreb, Fie henter fra undervisningen, og som 

figurerer i skrivekortet.  
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6.6.3 SKRIVNING SOM VIDENS- OG SKEMADREVET 

To elever, Sarah og Liva, har valgt filmmodul som emne for deres bidrag til klubben. I en samtale 

om netop konstruktionen af aktivitetsmodulet holder de sig forholdsvis stramt til kravene i 

papiroplægget. Det forhindrer dem dog ikke i at diskutere, hvad man kan lære af at gå på modulet: 

Liva Hvad lærer man på den aktivitet? 

Sarah Hvad lærer man på den…? Øhhh, man øhh, man lærer... Okay… man lærer at give 
udtryk for sine følelser 

Liva I teater 

Sarah Ja, så jeg ikke bare står sådan; jeg er sulten, jeg er ked af det, men jeg står ikke og 
ser sådan sur ud. Jeg står sådan virkelig… (spiller, at hun græder). Jeg er faktisk ked 
af det (spiller, at hun græder). Min mor er lige død eller… Vræl, vræl vræl, min mor 
er lige død… (utydeligt) 

Liva Så hvad lærer man af det? 

Sarah Man lærer at give udtryk for sine følelser 

Liva Nej! Eller det gør man også, men der er også noget andet… man gør det der med, at 
man skal... Jeg ved det ikke. Jo, jeg tror, man skal lære… 

Sarah Der er flere mål. Man lærer… skrive.  At give udtryk for sine følelser, og man lærer 
også øhhh. Wow, mit hår. Liv, prøv at se mit hår. Prøv at se det her hår. Jeg har 
krøller… Ej, prøv lige at se det! 

Liva Ej wow, Sarah… 

Sarah Ej, du kan ikke se det 

Liva Jo, jeg kan 

Sarah Nej, du kan ej 

Liva Jo, jeg kan. Godt, Sarah! 

Sarah Og man lærer jo egentlig også at modsætte sig sine følelser 

Liva A what? 

Sarah Nej, altså, hvis min mor lige er død, og så skal jeg ud og spille... øve til en film, og så 
skal jeg spille en eller anden pige, som har fødselsdag og er mega glad. 
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Deres diskussioner af læringsudbyttet lader til at være baseret på elevernes egne erfaringer med 

teater og filmproduktion, dvs. deres viden om potentialerne. Sarah argumenterer for, hvorfor man 

netop kan lære at udtrykke sine følelser og modsætte sig, som hun udtrykker det, sine følelser. De 

har en forforståelse for, hvad det vil sige at producere film, som de i øvrigt fortæller om, at de har 

fra en ø-ferie. Det giver dem en mulighed for selvhed som skrivere både af og i teksten i form af en 

slags eksperter. 

Deres argumentation bærer dog ikke direkte præg af at være strategiske valg, hvor de forholder sig 

til, hvad Glennie mon ville tænke om et filmmodul, der konstrueres på den måde, med henblik på at 

opnå deres mål, nemlig medindflydelse. Deres planlægning kan således udtrykke en mere 

vidensdrevet tilgang til skrivning i lighed med Gina, Laura og Anas samtale om teksten til de 

tilflyttende elever fra Vestskolen. Der kan dog stadig ligge strategiske overvejelser til grund. Disse 

bliver muligvis bare ikke ekspliciteret, og den fælles planlæggende begivenhed udtrykker således 

ikke i sig selv en målrettet og mere strategisk skrivepraksis. 

Som nævnt holder de to elever sig ligeledes meget tæt op ad papiroplægget, hvilket kommer til 

udtryk i deres besvarelse af spørgsmålene ét ad gangen. Og endelig bliver deres vurdering af, 

hvorvidt de er færdige med den planlæggende del, ligeledes holdt op imod projektoplæggets 

eksplicitte krav i form af rækken af spørgsmål: 

Sarah Vi er færdige nu. Sig det lige til Jeantte, ik' også? 

Liva Vi er ikke færdige endnu, Sarah 

Sarah Jo, vi er 

Liva Nej, vi er ej! 

Sarah Der står ikke flere spørgsmål, menneske 

Liva Jo, prøv at se her [...]. Hvilket… Ej, den har vi også haft… Okay, vi har haft det 
hele… 

 

Denne form for deltagelse indeholder dermed ligeledes spor af en mere skemadrevet skrivning. 

Oplægget i sig selv og deres lærer, Jeanettes, kommentar under elevernes planlæggende arbejde, 

hvor hun råber højt ud over klassen ”det er side 2 i det her opgaveark, I skal svare på om jeres 

aktivitet”, kan dog også ses som styrende eleverne i netop denne retning. På det globale 
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kommunikative plan er de hjælpere, der skriver for at opnå noget. Sådan positioneres de, som jeg 

har demonstreret, af Glennie under hendes igangsættende oplæg. Men i elevernes konstruktion af 

emnet, hvor de trin for trin besvarer Glennies spørgsmål, kan en mere handlende deltagelse synes at 

forsvinde eller træde i baggrunden.  

 

6.6.4 LÆRER SOM STAND-IN FOR LÆSER 

I forbindelse med at jeg vejeleder Sarah og Liva, forsøger jeg at få dem til at sætte sig i læserens 

sted for derved at skrive mere målorienteret. Liva er gået lidt i stå her og er måske blevet træt af den 

lange skriveproces, men Sarah lod til stadig at være engageret 

Louise Altså, nu er det bare noget, jeg siger, det her med ligesom… over for Glennie… hun 
kan høre, at I ligesom har forsøgt at gennemtænke, hvad der skal ske. Jo mere I har 
gennemtænkt, jo mere så’en realistisk lyder det, som om det faktisk kan lade sig gøre, 
det her. Så det er bare så’en et råd, hvis I får skrevet… og gennemtænker, og I også 
forestiller jer ”okay, er det her noget, som kan lade sig gøre…” 

 […] 

Louise Så skriver I også noget med øvelser… at modulet starter med, at vi laver en række 
øvelser sådan, sådan, sådan… og så… laver en række film i mindre grupper eller én 
stor film, hvad I nu synes… det behøver jo heller ikke at være… I skal jo ikke 
forestille jer at have planlagt det helt minutiøst… men jo mere så’en gennemtænkte, 
jo bedre, tror jeg 

Sarah ”Så vi møde… vi mødes og går sammen over til det sted, hvor vi aftalte…” Så vi skal 
lige beskrive lidt mere, hvordan vi gør det mere præcist… 

Louise Jeg tænker… I behøver ikke skrive ”at så går vi der over klokken 15.45”, men bare 
beskrive på det her modul; hvad skal der ligesom ske, som fører frem til, at I ender 
med at have lavet sådan en filmproduktion. Det ville jeg tænke: ”Okay, det lyder 
faktisk som en fed idé, den der. Det er nogen, som har tænkt over den”. Det er det 
med at lave en film; så laver man først sådan noget, der hedder et storyboard… har 
du prøvet det? 

Sarah Nej 

Louise Så laver man først noget, der hedder storyboard, hvor man viser de forskellige klip, 
der skal være i filmen. Så viser man… det kan godt være sådan en lidt længere 
proces… så I kan også overveje, om I skal have en eller anden… forestil jer en 
instruktør med… 
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Louise Hvis I kan få skrevet mere frem… det her med, at det er så’en et forløb… vil det være 
en rigtig god idé, men I har jo nogen detaljer med hernede omkring nogle øvelser, 
som måske bare skal flettes ind i noget af det andet, så man på en eller anden måde 
kan mærke, at der er sådan en starter et sted, og så ender I et sted i forhold til det 
her modul. 

Louise Kan du følge, hvad jeg siger? 

Sarah Ja, det kan jeg godt 

 

I vejledningen kommenterer jeg på elevernes tekst fra en læserposition, som jeg forestiller mig at 

have. Jeg siger blandt andet ”Det ville jeg tænke” og fokuserer på, at eleverne med fordel kan 

gennemtænke, hvad der skal ske undervejs i forløbet for derved at få modulbeskrivelsen til at 

fremstå klarere. Mine såkaldte ”læserkommentarer” gør tekstproduktion til noget andet end blot, at 

den enkelte elev skal demonstrere sin viden eller følge et skema for tekstproduktion. Skrivning gør 

jeg til en handling, hvor skriveren forsøger at gøre et indtryk på sin læser med henblik på at få 

hende til at føle og tænke noget bestemt om tekstens emne.  

Min måde at deltage på som vejleder synes dog at være overvejende skriveudviklingsfokuseret med 

netop opmærksomhed på læseren. Jeg spørger ikke ind til elevernes egne forestillinger, 

fortolkninger af den retoriske situation, ønsker og bevæggrunde for eksempelvis at inddrage 

øvelserne, som jeg ellers giver en anerkendende plads. I stedet positionerer jeg mig som en, der kan 

give gode råd og konkrete forslag til ligeledes valg af indhold. 

 

6.6.5 EKSPERTSAMTALER OM PRODUKTION AF AKTIVITETSMODULER 

Annemone og Frida er skrivemakkere på aktivitetsmodulbeskrivelsen, der skal sendes til 

fritidsklubben. Til at begynde med var Annemone mest interesseret i at lave en beskrivelse af et 

golfmodul, men Frida delte ikke hendes interesse, hvorefter de sammen blev enige om skating. De 

giver begge udtryk for, at de gerne vil være den, der skriver i forbindelse med produktionen af 

teksten. Annemone positionerer sig indirekte som den stærkere skriver af de to ved blandt andet 

indledningsvis at insistere på at være hende, der skriver, og så må Frida fortælle hende, hvad hun 

eventuelt har af ideer til, hvad der skal stå. De beslutter sig for begge to at skrive en tekst, som de 
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aftaler efterfølgende at dele med hinanden og flette sammen. På et tidspunkt læser de deres 

respektive tekster højt for hinanden. Her kommenterer Annemone på Fridas tekst med: ”Hvad - er 

det alt, du har… vil du… havde du tænkt dig at skrive mere på?” Herved får hun også positioneret 

Frida som en, der ikke er så produktiv. Det er desuden også Frida, der spørger Annemone til råds 

undervejs om, hvorvidt ’løbehjul’ er med eller uden ’h’, og hvordan man staver til ’amerikansk’. Til 

gengæld er Frida den af de to, der har mest erfaring med skating. Hun har da ofte skateboard med i 

skole, bærer kasket og går klædt skaterinspireret tøj. Hun udtrykker således en identitet som skater 

og får i skriveprocessen da også en position som eksperten, som Annemone søger bekræftelse hos i 

forhold til valg af indhold: 

Annemone Jeg har lige skrevet noget mere: ’vi kunne godt tænke os, at det var i Copenhagen 
Skatepark, hvor der er en masse fede ramper, men også fladt, så man kan komme 
godt i gang’ 

Frida Okay… fedt… 

Annemone Hey, derop’ ved den der Enghave Plads, ik’? Nej, Enghave… den der Copenhagen 
Skatepark… må man godt spise derinde? 

Frida Jeg kom lige til at slette det, jeg havde lavet 

Annemone Trykkede du bare ’kryds’? 

Frida Ja 

Annemone Så gemmer den det. Det er det gode ved Office, ik’? Tror du godt, at man må spise 
inde i den der Copenhagen Skatepark? 

Frida Jeg tror, at der er en spisesal 

Annemone Hvad? 

Frida Jeg tror, at der er en spisesal. Ellers kan man tage… vi har også skrevet, at… at 
enten kunne man gøre det inde… i… jeg tænker lidt… det kunne jo være fedt, hvis 
man tog hen til en fed skatepark… 

Annemone Eller… 

Frida … fordi ovre… hvis man tager toget ud til… sådan en fed skatepark med store 
ramper og sådan noget, den er rigtig fed… rigtig, rigtig fed, ik’ os’? Så der kunne 
man jo… 

 […] 
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Annemone Øh, men… altså, jeg tænker afslutningen i stedet for at være der, som det altid er… 
fordi ligesom du siger, så tage et andet sted hen, så det kunne blive mega-cool. Nej, 
okay. Og så kan man… du ved… ja… gøre det, man nu skal… 

Annemone Hvad hedder den der skatepark, der ligger et eller andet sted? Skatepark… kbh… Se, 
er det ik’ den her? Copenhagen Skatepark, det den hedder? Den her? Den er ret fed, 
er den ik’? 

Frida Jo, det er den. Den ligger lige ovre på Enghavevej (utydeligt) 

Annemone Ja 

Frida Men det koster halvtreds kroner for at komme ind… zoomer du ind på mennesker? 
Men så hvis man lav… nej, fordi… der er et problem, for det også er løbehjul, ik’ 
os’? Så er det måske lidt dumt, for man må kun skate derinde 

 

Således er Annemone med til at give Frida en mulighed for selvhed som skriver af teksten, hvor 

Frida kan trække på sin ekspertviden, hvilket i skrivesituationen gør at hun kan handle med agency 

(hvad indholdsudvælgelse angår), idet hun trækker (og opfordres af Annemone til at trække) på 

erfaringer fra fortiden ved at refleketere disse over på modulets mulige fremtidige realisering. Frida 

giver udtryk for, at hun investerer i denne skriveridentitet, idet hun udviser refleksion over, hvad 

der skal med af indhold i teksten. Investeringen kunne vidne om oplevelsen af personlig 

autenticitet. Der er ganske vist ikke refleksive forhandlinger i forbindelse med produktionen. Men 

til gengæld lader de til at være optagede af at designe aktivitetsmodulet i detaljer. Skriveprocessen 

får på den måde ikke blot vidensdrevet karakter på baggrund af Fridas ekspertviden. Begge elever 

giver udtryk for, at aktivitetsmodulet skal være gennemtænkt, hvorved de implicit tillægger den 

potentielle virkeliggørelse betydning. De diskuterer, hvilken skaterpark/hal der vil være mest egnet, 

og i den forbindelse tillægger de praktiske forhold stor betydning – er der en spisesal, og må der 

godt være løbehjul? De er således klar over og adresserer dette direkte i deres konstruktion af 

emnet. Det kunne vidne om, at de i beskrivelsen af aktiviteten foregriber en mulig responsforståelse 

hos Glennie. Aktivitetsmodulet skal vække genkendelse hos Glennie på en sådan måde at hun vil 

virkeliggøre det. Deres deltagelse i tekstproduktion får hvad inddragelse af indhold angår således et 

situeret autentisk præg. 
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6.6.6 HVAD KAN MAN LÆRE AF RIDNING? 

Marie og Ditte skriver om ridning. De går i den klasse, hvor jeg sammen med deres lærer fandt 

frem til at eleverne skulle fokusere på, hvordan de kunne skrive emnet/aktiviteten frem som noget, 

man kan lære noget af, hvilket netop var et krav fra klubpædagogens side. Dette gør, at eleverne 

arbejder bevidst og målrettet strategisk med konstruktionen af emnet 

Marie Okay, så efter det, så skriver vi… lige nu har vi skrevet: ’Til ridning lærer man at få 
bedre…’ Lige nu skriver vi om, hvad man lærer, ik’? ’Det første, man skal lære i 
ridning’ – what, hvorfor er der lige pludselig Caps Lock – ’skal lære i…’ 

Ditte Nej 

Marie Har du slettet det? 

Ditte Nej, jeg kom bare til det der (utydeligt) 

Marie ’Det første, man skal lære i ridning, er at strigle, sadle… og gøre den klar… gøre 
den klar.’ Hvad lærer man ellers til ridning? ’Til ridning lærer man også… at… til 
ridning lærer man også at…’ 

Ditte Har vi ikke… Vi… 

Marie ’at få bedre fællesskab med dyr og mennesker, fordi man sidder på en hest…’ 

Ditte Mennesker…? 

Marie Fordi at man sidder… man taler med alle dem på ens… mens man rider… Fordi man 
sidder på hesten, og man kommer sikkert til at blive meget glad for hesten på tolv 
uger, og man… hov, der skal lige være en hel masse kommaer… Jeg sidder… hvem 
sidder… nå, okay… jeg kommer… Og man… og man taler samtidig… taler 
samtidig… man taler samtidig med de andre fra modulet… 

Ditte What? 

Marie Taler samtidig med de andre fra modulet. Jeg kommer hele tiden til at skrive 
”mudulet”… modulet… okay… 

Ditte Okay 

 

Marie giver udtryk for, at hun investerer i sin skriveridentitet, idet hun reflekterer over, hvad de 

mon kunne fremhæve ved netop ridning, som kan konstruere det som et lærerigt modul. Hun 

foreslår i den forbindelse at fokusere på fællesskab med dyr og mennesker. Ditte giver udtryk for 
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undren, idet hun udbryder ”What?” over, hvorfor ridning kan give fællesskab med mennesker og 

godkender ikke helt Maries argument med, at man jo taler sammen med andre, mens man sidder på 

hesten. Ditte fastholder dog ikke sin skepsis udadtil på trods af, at Marie ikke får udfoldet sin 

argumentation yderligere. Marie får ikke eksplicit knyttet sin argumentation til læserens, dvs. 

Glennies værdier, som ellers blev præsenteret i oplægget. Men det kan ikke udelukkes, at hun netop 

tolker på, hvad der mon ville falde i god jord hos Glennie.  

I lighed med Frida og Annemone tillægger Ditte (som i nogen grad får Marie med på det, selvom 

hun indledningsvist afviser) det også betydning, at modulet tager sig ud som noget, der kan 

virkeliggøres. Det skal beskrives på en sådan måde, at det er realistisk at gennemføre: 

Marie Man kunne skrive: ’Vi tænkte, at man startede med at få en hest, som man havde 
gennem hele modulet’ 

Ditte Men jeg tror, at man kommer til at dele en hest 

Marie Nej, man får en hest hver 

Ditte Nej 

Marie Jo, man gør 

Ditte Jeg tror, at det bliver lidt dyrt at få en hest hver 

Marie Men klubben er rig 

 (utydeligt) 

Ditte Men hvad så med alle de andre moduler? 

Marie Drop dem, drop dem, drop dem, drop dem 

Ditte Okay 

Marie Nej, det ved jeg ikke. Vi finder… vi tænkte, at man startede med, at man får en hest, 
som man har igennem hele modulet. Så kunne man måske få en makker, som man så 
arbejdede sammen med. Den her makker skulle være en, man ikke kendte… kendte så 
godt, så… så man lærte nogle… nogle… 

 

Ditte sætter den potentielle virkeliggørelse af deres ridemodul ind i en større kontekst og foregriber 

en mulig responsforståelse. Dette gør hun ved at trække på sin fornemmelse for klubbens økonomi 

og hendes viden eller forestillinger om, hvad det vil koste, hvis samtlige børn på modulet skulle 
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have en hest hver. Samtidig vurderer hun, at andre moduler også vil have udgiftsposter. Det er 

overvejelser over konstituerende elementer, der knytter sig til læseren. Marie derimod er i første 

omgang ikke så opmærksom på det, men lader tvivlen komme Ditte til gode. Derimod ser hun en ny 

mulighed i at bruge det nye forhold, at man er et makkerpar om en hest, til at få skrevet videre på 

modulet som noget lærerigt, nemlig at man ad makkerparvejen kan lære nogle nye personer at 

kende. 

 

6.6.7 OPSAMLING 

Mit generelle indtryk af elevernes arbejde med aktivitetsmodulerne til fritidsklubben var som sagt, 

at de ikke lod til at indgå i forhandlinger i samme omfang som i forbindelse med filmen ”En 

mistænkelig oplevelse”, som jo var afsættet i den forrige tekstproduktion. Sarah og Livas 

tekstproduktion til fritidsklubben kan da også synes at være forholdsvis videns- og skemadrevet. 

Dog har både Sine-Lucia og Fie (fra parallelklassen), som demonstreret tidligere, og her Marie og 

Ditte (ganske vist i mindre grad) givet udtryk for forhandling af konstruktion af emne og for Sine-

Lucias og Fies vedkommende også positionering af læser.  

Et fællestræk ved både Fridas og Annemones tekstproduktion og Dittes og Maries er desuden, at det 

har betydning for elevernes konstruktion af deres respektive aktivitetsmoduler, at de har en viden 

om den aktivitet, de beskriver. Deres viden understøtter ikke blot at de kan handle med agency. Det 

åbner ligeledes for en mulighed for selvhed som skriver af teksten. Deres autobiografiske identiteter 

kan bringes konstruktivt i spil i forbindelse med skrivningen. Dette ligger allerede i positioneringen 

af eleverne. Glennie tilskriver eleverne agency, idet hun som bekendt positionerer dem som 

hjælpere. Herved gør hun dem til nogle, der ligger inde med en viden om ”det gode modul”. Det er 

med andre ord selve den retoriske situation, som Glennie eksplicit strukturerer for eleverne, der gør, 

at der opstår denne for eleverne tilsyneladende meningsfulde mulighed for selvhed som skriver af 

teksten.  

Denne viden eller de idéer, de som skrivere af teksten besidder, anvender de ligeledes strategisk i 

forhold til at få konstrueret modulet så realiserbart som muligt.  På den måde skaber dette også en 

meningsfuld mulighed for selvhed som skriver i teksten, eftersom det muliggør en deltagelse, hvor 

eleverne kan positionere sig som eksperter (i hvad der inden for den konkrete aktivitet skal 
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fokuseres på for at skabe et godt modul) eller som nogle, der netop er i stand til at gennemtænke et 

forløb. Under beskrivelserne af aktivitetsmodulerne blev eleverne ganske vist ikke bedt om eksplicit 

at arbejde konstruerende med denne selvpositionering. Fie er, som beskrevet i forrige afsnit, dog et 

eksempel på en elev, der selv isolerer den refleksive positionering fra de øvrige konstruerende 

aspekter og gør den til genstand for refleksion. 

 

6.6.8 FEEDBACK FRA LÆSER 

Elevernes tekster vurderes ganske vist af Glennie, men vel at mærke ikke ud fra et 

læringsperspektiv, men ud fra, hvorvidt deres tekster kan bruges til at skabe forandring i elevernes 

egen virkelighed uden for læringsrummet. Det viste sig at indeholde et potentiale for, at eleverne 

kunne gøre sig erfaring med skrivning som handling.  

Glennie gav over for mig udtryk for, at hun generelt var virkelig imponeret over de tekster, som 

eleverne havde sendt, og rørt over deres begejstring over den feedback, hun gav dem. Under 

feedbacken udtrykker især hun, men også eleverne, begejstring. Det er primært Glennie, der taler, 

og udtryk som det er sindssyg fedt, det er meget, meget inspirerende, det vil jeg helt klart gå videre 

med, eller jeg vil virkelig arbejde på at gøre det her til et modul bliver gentaget mange gange. I 

flere tilfælde udvikler seancerne sig til samtaler mellem Glennie og de pågældende elever. I nogle 

samtaler får Glennie eksplicit positioneret sig som en læser, der netop er uden for læringsrummet, 

idet hun siger: jeg er jo ikke dansklærer. På den måde får hun skabt en position, hvorfra hun 

vurderer elevernes tekster ud fra deres brugsværdi. 

Jeg har udvalgt brudstykker fra samtaler, som Glennie har med nogle af eleverne – særligt med 

fokus på de elever, jeg i forvejen har hæftet mig ved. Det første eksempel er fra samtalen mellem 

Glennie og Fie og Sine-Lucia: 

Glennie Det, jeg godt kan lide ved synkronudspring, det var sådan en ”okay, det var godt nok 
en anderledes tanke”. Det har vi ikke haft i klubben før, og jeg har aldrig hørt nogle 
børn snakke om det, og jeg synes, det er virkelig fedt at få et input, som er så 
anderledes. Jeg kan godt lide, at I får beskrevet, hvor I har fået inspirationen fra. Jeg 
kan også godt lide, at I får skrevet i afslutningen, at det skal være konkurrence, men 
at I også får skrevet ind, det der med, at det selvfølgelig er på et venskabeligt plan, 
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og på den måde får I skrevet jer meget godt ind i modultanken, både det med at man 
skal lære noget, men at det også er vigtigt, at vi er sammen på en god måde 

Glennie får kommenteret på den måde, hvorpå eleverne har arbejdet bevidst med at skrive deres 

aktivitet frem på en læserbevidst måde, hvilket havde krævet et stort og vanskeligt 

forhandlingsarbejde af de to elever. Fie og Sine-Lucia blev som nævnt uvenner over, hvordan 

teksten skulle formuleres, og hvad der skulle med. Der stod Fie ret stejlt på, at det skulle skrive 

frem, hvor de havde fået inspirationen fra, nemlig fra OL-videoer på YouTube. Sine-Lucia var 

meget imod dette, idet hun mente, Glennie var ligeglad med dens slags oplysninger, men endte 

nødtvungent med at gå på kompromis. Med Glennies evaluerende kommentar har de fået 

læserens/brugerens syn på sagen, hvorved deres forhandlinger således kan ses som have værende 

anstrengelserne værd. Indledningsvis bliver eleverne mødt af Glennie, der giver udtryk for 

overraskelse over, at eleverne har valgt synkronudspring, og hun roser dem for at tage en sport op, 

som hun kalder anderledes. I interviewet med Fie og Sine-Lucia dagen efter giver begge udtryk for, 

at de netop fandt en vis tilfredsstillelse i at skrive om noget, som de vurderede, at deres 

klassekammerater ikke havde noget kendskab til i forvejen: 

Sine-Lucia Og så… så blev det sjovere, kan man kalde det, forløbet, at man har valgt en sport, 
hvor man ved, vi er de eneste, der har lavet det… også at man ved, at folk ikke rigtig 
ved, hvad det er, så vores tekst betyder meget for deres opfattelse af den her sport. 
Hvis vores tekst var så'en total "det er ik' en specielt sjov sport. Vi havde bare ik' 
noget at lave, så vi har bare valgt den her, ik'". Altså, hvis… 

Fie eller 
Sine-Lucia 

Vores er helt mere en historie-agtig, ik’? 

Fie Så vil folk tænke… så vil hele deres livsopfattelse bare… så vil det mere… så vil det 
være deres opfattelse af synkronudspring. Så jeg tænkte, at den her var meget vigtig 
for os, at den ligesom at skulle opfattes sådan… også gerne det, at vi havde set det, 
så man ligesom kunne se, at vi var ligesom… fordi vi var ligesom så’en anonyme ved 
det på et tidspunkt, som de var… 

 

Eleverne giver udtryk for, at de motiveres af muligheden for at påvirke andres opfattelse af, hvad 

synkronudspring er, men måske til dels også andre menneskers (læsernes) syn på, hvilke 

muligheder de har – i denne sammenhæng muligheder for fysisk aktivitet. Når Glennie 

kommenterer på, at deres valg af aktivitet netop repræsenterer noget uventet og for de andre børn i 
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klubben anderledes, bekræfter hun samtidig, at de er lykkedes med deres projekt. Samtalen udvikler 

sig til en mindre samtale, idet Glennie spørger ind til elevernes ide, og om hvorvidt de tænker, at 

man kan lave det to timer tolv gange i træk, altså over tre måneder. 

Sine-Lucia Det vil jeg sige, man kan, men altså, jeg tror, at du skal have en, der kan finde ud af 
udspring, fordi så kan du bare lære… altså, i stedet for så kan du for eksempel lære 
noget om udspring… 

Glennie Ja 

Fie Ja, det bliver ikke sådan, at man… det bliver ensformigt… vi tænkte, det kunne være 
så’en, at man hele tiden lærer nye spring… altså, så man kunne øve et spring per 
gang 

Sine-Lucia Især udspring. Det har vi lavet før på klubben, bare ikke hvor du skulle gøre det 
synkront 

Fie Altså, hvor man gør det sammen, ik’? 

Sine-Lucia Det tænkte vi, at man godt kunne lave på to timer, hvor man hele tiden laver nye, ik’? 

Glennie Jeg synes også, at tanken er sindssygt god, fordi… bare for at det ikke kun er 
udspring, så er det faktisk også noget… det er meget samarbejdsøvelse, ik’? 

Sine-Lucia Mhh 

Glennie Det kan man nemlig godt, så det, at man skal tænke det ind så meget som muligt… 
jeg tænker, at det vil blive en del af et udspringshold, men at vi skal tænke de der 
synkronudspring… 

 

Glennie giver udtryk for, at hun tager deres ide alvorligt og vil gerne høre mere om de tanker, de 

har gjort sig. Således får hun også indirekte udtrykt, at de med fordel kunne have skrevet nogle af 

de detaljer frem, som kunne have overbevist hende yderligere om at sætte et 

synkronudspringsmodul op. Fie og Sine-Lucia argumenterer, og Glennie er også begejstret for det 

synkrone, idet hun fremhæver, at man netop skal samarbejde, og at det skal tænkes med i et 

eventuelt udspringsmodul. Det, at man samarbejder, er ligeledes noget, som eleverne har haft fokus 

på at skrive frem under deres skriveproces. Deres arbejde med at konstruere emnet bliver således 

endnu engang bekræftet af læsers evaluering som succesfuldt. Og det, at deres tekst bliver brugt i 

virkeligheden, er netop noget, som Sine-Lucia, da jeg interviewer hende og Fie, understreger 

betydningen af: 
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Sine-Lucia Altså, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, hvad vi har skrevet… også når jeg har 
siddet derhjemme og kigget den igennem sammen med min far faktisk, fordi jeg vil 
gerne lave noget godt, altså fordi jeg vidste… det er så’en… det er bare så’en en 
ære, hvis den bliver brugt her efter sommerferien, ik’? 

Alle elever gav i interviewene udtryk for, at det betød noget for dem, hvis deres beskrivelser af 

aktivitetsmoduler blev virkeliggjort. Dette kommer også til udtryk hos Liam i samtalen mellem 

ham, makkeren Gustav og Glennie:  

Glennie Jeg kan godt lide, det er sådan lidt alternativ tanke. Det er ikke det, man plejer at 
lave. ”Kom, som du er” bliver der bare skrevet, og man skal være tændt på fart og 
have lysten til det. Jeg synes, at I får skrevet sådan meget, det er sådan en frisk måde 
at skrive på. Så hvis vi fik noget omkring gokart op, så ville jeg bruge jeres måde at 
skrive på og bruge nogle af jeres sætninger. Hvis jeg skal være helt realistisk, så er 
det også sådan, at gokart, det er megadyrt. Jeg synes til gengæld, at vi godt kunne 
bruge i klubben noget, som er lidt actionpræget for jer drenge, ik’. Ikke fordi… det er 
både for piger og drenge, men… så derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé, og 
jeg vil meget, meget gerne tjekke ud, om det kan lade sig gøre… 

Liam Yes, mand, så det bliver til noget måske… 

 

Glennie kommenterer her på tekstens lokale plan, på sætningsniveauet, og giver udtryk for, at hun 

også på det helt konkrete sproglige plan kan bruge deres tekst til noget. Liam er muligvis mest 

interesseret i, om Glennie vil virkeliggøre deres ide, eftersom han siger ”så bliver det til noget 

måske” og mindre interesseret i, hvilke sætninger hun fandt brugbare. Men essensen af samtalen er, 

at Glennie gør teksten til et fænomen, som bliver anvendt, og det vækker en begejstret reaktion. 

I interviewet med Liam og skrivemakkeren Gustav dagene efter griber de dog fat i nogle af de valg, 

som de har truffet på tekstens lokale plan, i forbindelse med, at de giver udtryk for, hvilken 

betydning det har haft for dem, at de kendte deres læsere, og at teksten eventuelt ville blive brugt i 

klubben: 

Liam Vi har ik’ skrevet så meget… altså, for eksempel nu kunne du skrive ’når I melder jer 
til modulet’. Vi har valgt at skrive ’når du’… 

Gustav ’når du melder dig til modulet’ 
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Liam Gå direkte hen til personen. Hvis jeg nu læser noget op: ’når I melder jer til 
modulet’, så tænker man ’nå, det er nok skrevet til alle’, men ’når du’, så er det kun 
dig, og så går det ligesom indad og tænker… 

Gustav Selvfølgelig er det kun en selv, der så’en der så’en, det er skrevet til 

Louise Okay, så det var så’en helt… helt bevidst, at I ville have, der skulle stå ’du? 
[der bekræftes med et ’ja’] 

Louise … fordi I tænkte, det har så’en en kraftigere… ja. Var der andre ting, som I… som I 
overvejede, at sådan skal det skrives i forhold til det, I gerne ville opnå? 

Liam Vi ville gerne have et fedt design. Lave overskriften, så en streg og så et billede eller 
sådan noget og så en fed tekst… 

Gustav Ja 

Liam Vi ville have noget fedt design også til folk, som måske ik’ var så ’åh, der står meget 
tekst’ med et billede… 

Gustav Vi ville heller ik’… ha’ et meget bestemt eller sådan bevidst, fordi at det… vi ville ik’ 
have en så lang tekst så’en at læse, vi skulle læse – måske ville blive lidt kedeligt… 
så’en bare kort og konkret (utydeligt) 

Liam Kort, konkret og præcis… præcist 

Louise Hvorfor tænkte I, at det var vigtigt? 

Liam Fordi at… 

Gustav Folk ville ik’ så’en en lang tekst på tre sider så’en der, og så gokart, og så skal vi ud 
og så’en noget, ik’? Bare så’en masse besøg… hele tiden… 

Liam I klubben, der er mange børn fra tredje klasse. De er måske så’en lidt ’åh, jeg gider 
ik’ lige læse fire sider’… med sådan noget, og så vælger de et andet modul. Vi vil 
gerne ha’ noget, som går konkret og direkte ind til personen og bare står godt og 
skrevet 

 

Som det fremgik tidligere, gav de to elever udtryk for, at det havde været lidt vanskeligt for dem 

helt at forstå, hvad skrivekortet skulle bruges til. De fik en del støtte undervejs af Jeanette, og det er 

uvist, hvorvidt Liam blot genstemmer ved at gentage hendes ord. Men selvom det skulle være 

tilfældet, er det hans eget valg at bringe netop de sproglige valg på banen i selve samtalen.  
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Sarah får ligeledes positiv feedback på sin og Livas tekst, som Glennie fortæller, at hun helt sikkert 

vil få på programmet til vinter. Liva er ikke i skole den pågældende dag, så Sarah er alene om at 

modtage de gode nyheder. Hun udtrykker stor begejstring i form af udråb: 

Glennie Så jeg har skrevet, at det er en fed idé, og der er nogle rigtig gode detaljer med i 
forhold til læring og indhold. Det kan jeg rigtig godt lide, og jeg går for den. Og det 
betyder, at jeg er sikker på at få et filmmodul op 

Sarah Jaah! 

Glennie Det bliver ikke lige efter sommer, vel, fordi det er jo også et udmærket vintermodul, 
fordi man kan være indenfor 

Sarah Ja. Uhh! 

 

Glennie peger på tekstens gode detaljer og nævner, inden ovenstående samtale finder sted, at hun 

særligt kan lide deres inddragelse af nogle konkrete dramaøvelser, der skulle gå forud for selve 

filmproduktionen. Min vejledning af eleverne i forhold til i højere grad at skrive et gennemtænkt 

forløb frem synes således at matche godt med Glennies kommentarer og bekræfter således igen 

over for nogle elever, at deres tekstredigering har været anstrengelserne værd.  

Annemone og Frida får også ros med på vejen. Annemone og Fridas samarbejde var noget uroligt, 

hvilket de selv giver udtryk for under interviewet, og også de blev uvenner undervejs, især fordi 

Frida tilsyneladende blev en del afledt og, som de selv udtrykker det kom til at lave nogle andre 

ting. Men noget af det, de, som jeg har været inde på, var særligt optagede af, var netop at være 

konkrete og realistiske i den måde, hvorpå de konstruerede aktivitetsmodulet. 

Glennie Så kan jeg rigtig godt lide, at I får skrevet, hvor man kan træne henne; Copenhagen 
Skater Park, og I får lavet et rigtig godt argument for, at det skal foregå derovre, 
fordi I skriver det der med, at der både er flade baner og ramper. Det er megagodt, 
at I kan argumentere på den måde til et modul, fordi det gør jo, at alle kan være med, 
og I giver også os voksne nogle gode forslag til, hvor det skal være henne. Hmm? 

Glennie tilskriver her elevernes helt konkrete forslag til, hvor skatermodulet skal foregå betydning, 

og hun uddyber, at det er noget, der kan hjælpe de voksne i klubben. Fridas og Annemones strategi 

vinder således også genklang hos læseren, og deres tekst bliver således konstrueret som brugbar. Og 

netop brugbarheden er noget, Frida tillægger betydning. I interviewet udtrykte hun sig således: 
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Frida Altså, vi har måske… vi ved jo, at det her skal bruges til noget, som der ikke bare 
er… hvor folk ikke kommer og læser det, og uden at det gør noget for én, men det her 
er noget, vi har arbejdet for, at det kan blive valgt til moduler ovre på 
Fritidsklubben. 

Efter at have fået feedback fra Glennie kommer Fridas interesse i, at hendes tekst anvendes til 

noget, igen til udtryk, idet hun orienterer Glennie om, hvordan hun kan finde det billede, som hun 

og Annemone havde sat ind i deres tekst. 

Frida Glennie? 

Glennie Ja 

Frida Hvis du gerne vil bruge et billede, ik’ også? 

Glennie Ja 

Frida Til… hvis det kommer op til et modul, så skal der bare søge på ”skating”, så kommer 
det frem som en af de første 

Glennie Supergodt, men jeg har faktisk også fået det elektronisk, så jeg kan gå ind og hente 
det 

 

Agnes giver udtryk for, at også hun blev motiveret af, at hun skulle skrive til en kendt modtager. 

Det, at hun kendte Glennie og klubben, gjorde en stor forskel for hende, fortæller hun. Hendes 

kendskab til klubben har ligeledes den fordel, giver Agnes udtryk for, at hun havde nogle 

erfaringer, hun kunne trække på i forhold til at overbevise Glennie om, at det vil være realistisk at 

sætte et live rollespilsmodul op: 

Agnes Altså, det der med valg, så var der – fordi vi skal jo ha’ nogle våben til live rollespil 
– og nede på klubben har vi sådan et krea-hjørne, hvor vi sætter os, og så kan man 
for eksempel lave sådan nogle tæpper bare ud af hulahopring-snor og stof, og så 
tænkte jeg, at det måske kunne være sådan noget, man lavede i sin fritid, når man 
kom over på klubben og kedede sig, mens man kunne gå i gang med et våben, man så 
brugte til det modul. Og det, tror jeg i al fald, gjorde det mere realistisk for Glennie i 
forhold til, at vi skulle ned i Faraos Cigarer og skulle bruge 1000 kroner på et 
sværd. 
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Agnes giver her udtryk for, at hun bevidst har truffet valg baseret på en fortolkning af situationen- 

herunder hendes forestilling om, hvad der mon (i den fremtidige modtagelse af teksten) vil falde i 

god jord hos Glennie, hvor hun medtænker klubbens økonomi og fysiske rammer.  I sin feedback til 

Agnes fremhæver Glennie da netop også pointen omkring våbenfremstillingen, som noget der talte 

for, at hun kunne forestille sig at realisere modulet. 

Glennie Og så kan jeg godt lide ideen om, at de her våben, man bruger til live rollespil, kan 
man måske lave ovre i klubben. Og du får oveni købet sagt, at det ikke behøver at 
være et modul så fast, bare ligesom da vi lavede tæpper. Sådan lidt løst, hvis man har 
lyst til det. Tak for det. Det er gode input at få. Jeg kan godt lide, at du har tænkt på, 
at det kunne foregå i Søndermarken, og det gør også at det godt kan være muligt… 
det er noget, der er muligt at lave, ik’. 

 

Agnes krediteres således for sin tolkning af situationen. Herved gør Glennie også vellykket 

skrivning til netop situationsfortolkning og agentic anvendelse af de fortolkede omstændigheder i 

tekstproduktionen. 

Glennie er, som det fremgår, ret positivt stemt over for elevernes tekster og giver dem en masse 

opmuntrende kommentarer, der udtrykker hendes begejstring. Men ved enkelte lejligheder er hun 

mere kritisk, som for eksempel i samtalen med Clara. Glennie refererer til, da hun præsenterede 

opgaven for eleverne to uger forinden, hvor hun fortalte dem om forskellen mellem underholdning 

og et modul, hvor man lærer noget. Og så spørger hun i den sammenhæng Clara om, hvorvidt hun 

kan forestille sig at gå til limbo (som er den aktivitet, Clara har foreslået) en gang om ugen i 2-3 

måneder. Clara svarer, at det ikke nødvendigvis skal være limbo hver gang, men at man også kan 

lave forskellige øvelser, men at hun ikke har tænkt over hvilke: 

Glennie Nej. Det tænker jeg, at du skulle have tænkt over… at få skrevet ind, fordi det er lidt 
noget af det, jeg også spørger om… jeg spørger jer jo om i opgaven: Hvad laver 
man, når man går til aktiviteten? Ikke? Så umiddelbart, så… jeg kan godt lide, at 
du… du startede lidt på det. Der står: ”Hvad skal man lave til limbo?”, og så skriver 
du noget med: ”Første gang, så kan man strække ud og gå til limbo” og sådan noget. 
Men ellers så mangler jeg lidt, at du går i dybden med det… i virkeligheden, ik’? 

Glennie Jeg må lige tænke lidt over limboen, Clara… 

Clara Ja 
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Glennies feedback slår ned på Claras teksts manglende oplysninger, og hun giver udtryk for, at hun 

vanskeligt kan se, hvordan limbo kan udgøre omdrejningspunktet i et aktivitetsmodul af den 

varighed. På den måde får hun demonstreret, hvordan måden, hvorpå et emne konstrueres, kan have 

konsekvenser for, hvorvidt skriveren opnår sit mål med teksten, dvs. opnår indflydelse på, hvilke 

moduler der skal sættes i gang i den kommende juniorklub. 

Glennie bevæger sig muligvis lidt over i en mere lærerkarakteristisk position, idet hun refererer til, 

at Clara skulle løse en opgave med specifikke krav: ”Det tænker jeg, at du skulle have tænkt over… 

at få skrevet ind, fordi det er lidt noget af det, jeg også spørger om… jeg spørger jer jo om i 

opgaven.” Hun peger desuden på, at Clara ikke kommer i dybden. Men udgangspunktet er dog 

stadig, som beskrevet, hvorvidt Clara kunne forestille sig at gå til limbo to gange om ugen á 2 timer. 

Glennies afsluttende kommentar er dog også, at hun må tænke over limboen og ikke eksempelvis, at 

Clara skal skrive teksten om, eller at hun ikke kan bestå. 

Eleverne var ganske vist klædt på til at møde deres læser, Glennie, i teksten, idet Glennie allerede 

havde positioneret sig som læser i forbindelse med oplægget på skolen to uger forinden. Eleverne 

havde med andre ord et konkret materiale at arbejde med og var ikke nødsaget til at gætte og tolke 

på hele situationen. Men som eleven Krista udtrykker det, så drejede det sig om, ”at vi skulle få de 

ting til at ske inde i teksten”. Eleverne forholdt sig til de omstændigheder, som Glennie 

præsenterede i sit oplæg, og i undervisningen i den ene klasse valgte vi som bekendt at fokusere på 

det ene aspekt ved skrivekortet, nemlig emnekonstruktionen med fokus på at skrive frem, hvad man 

kan lære af at gå på modulet. 

Eleverne giver i interviewene udtryk for, at det motiverede dem at skulle skrive tekster, som blev 

brugt til noget i virkeligheden. De gav også på forskellig vis udtryk for, at deres forhåndskendskab 

til klubben og klubpraksisser, herunder læserbevidsthed og betingelserne for opsætning af moduler, 

gav dem et konkret materiale at arbejde med og træffe beslutninger ud fra i forhold til netop at 

konstruere aktivitetsmodulerne. 

I Glennies feedback bliver disse konstruktioner netop tillagt stor betydning. På den måde får 

feedback-seancerne karakter af at være netop den implementerings- og evalueringsinstans, som 

Rijlaarsdam et al. Efterspørger. Implementeringsdelen medvirker ligeledes til, at skrivningen tager 

form af en social handling. I oplægget positioneredes eleverne med agency - som potentielle 

bidragsydere eller skabere af forandring. Dette åbner en mulighed for selvhed som deltagende 
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eksperter i skriveprocessen, og i feedbackseancerne blev de igen positioneret som netop deltagende 

bidragsydere. De fleste elever fik enten at vide, at Glennie ville bruge dele eller hele deres 

beskrivelser, eller også var hun blevet inspireret til at bruge nogle af ideerne eller udtrykkene på 

anden vis. 

Under skriveprocesserne i forbindelse med netop modulbeskrivelserne ser jeg i elevernes 

deltagelse, som tidligere nævnt, en mindre grad af forhandling sammenlignet med de processer, 

som fandt sted i tilknytning til ”En mistænkelig oplevelse”. På mikroplan er der derfor færre spor af  

autentisk handling, færre spor af en bevægelse, der signalerer agency. Dog ses nogle og på flere af 

elevernes udtalelser i interviewene kommer det til udtryk, at flere alligevel har været bevidste om, 

eller om ikke andet udtrykker de nu bevidsthed om, betydningen ved bevidst at konstruere et emne 

eller positionere sig i en tekst med henblik på at opnå noget. På makroplanet, dvs. det plan, der 

omhandler hele forløbet og de hændelser og de deltagelsesformer, som har fundet sted der, kan 

skriveprocessen således få styrket sin karakter af (også retrospektivt for nogle af elevernes 

vedkommende) at være en social og konstruerende handling.  

 

6.7 SKRIVEKORTET – VÆRKTØJ ELLER KOLONISERENDE 

De to virkelige situationer synes således på forskellig vis at åbne og lukke for forskellige elevers 

konstruktioner af muligheder for selvhed som skrivere i teksten. Disse muligheder for selvhed som 

skriver i teksten smitter således også af på, hvordan eleverne ser deres deltagelsesmuligheder som 

skrivere af teksten. Kan man som Frede ikke se, hvordan man kan manifestere sig som skriver i 

brevet til de tilflyttende elever på en attraktiv og autentisk måde, er elevskriverpositionen og den 

deltagelsform denne lægger op til ej heller meningsfuld. I de virkelige situationer synes der derfor 

at være en sammenhæng mellem muligheder for selvhed som skriver i teksten og som skriver af 

teksten. Eleverne inviteres i begge virkelige situationer til at deltage som bidragsydere, men som 

elev har man ikke nødvendigvis lyst til at bidrage. 

Ud over de retoriske situationers konstituerende elementer bidrager selve skrivekortet ligeledes til 

den praksisarkitektur, som skaber rammerne for, hvordan man kan deltage som skriver af teksten. 

Der er i materialet elever, som udtrykker sig om skrivekortet som noget konstruktivt, om end man 

kan spore en vis ambivalens. Ligeledes ser jeg eksempler på elever, som positionerer sig meget 

kritisk over for skrivekortet og giver udtryk for, at de ikke kan se meningen med det. Jeg vil i dette 
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afsnit demonstrere de forskellige positioner, som kommer til udtryk. Jeg lægger ud med et 

konstruktivt perspektiv. 

 

6.7.1 SKRIVEKORT – TRODS ALT KONSTRUKTIVT 

Eleven Marius fra Københavnerskolen fremhæver i interviewet med mig positioneringsaspektet ved 

tekstproduktion som noget, han synes var sjovt at arbejde med, og sammen med makkeren Krista 

får de knyttet deres valg af positionering sammen med deres valg af mål: 

Marius Jeg kunne godt lide den måde, man kunne fremstå på. Man kunne se det på 
forskellige måder. Man kunne være lidt mere forsigtig eller direkte 

Louise Ja. Hvordan valgte I at fremstå? 

Krista Forsigtig 

Marius Ja 

Louise Ja, ja 

Marius At vi ikke var helt sikre, men at det var noget, vi troede 

Louise Ja. Kan I huske, hvordan I prøvede at skrive det frem? 

Marius Så’en… 

Krista ’Hej’, ’hej’. Jeg tror, at han hed Vincent eller sådan noget. ’Hej, hej Vince’. Jeg tror, 
at han… det lignede, at August og Kalle havde en lidt så’en, en lidt hård 
diskussion… og jeg ved ikke helt, om de var så’en op’ at slås eller sådan noget 

Louise Ja. Kan I huske, var det noget med, at I også skulle finde på et mål… hvad var det for 
et mål, I havde med det…? 

Krista Det var, at der skulle ske noget, at de skulle tale sammen, at de skulle finde ud af, 
hvad der var sket 

Louise Og hvorfor valgte I så, at hun skulle fremstå mere usikker? 

Krista Fordi vi ikke var 100 procent sikre på, hvad der var sket 

 

De konstruerer således skrivekortet som et meningsfuldt værktøj for dem og giver da også senere i 

interviewet udtryk for, at arbejdet med skrivekortet gjorde skrivning til noget, som de tænkte mere 
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over, og som således gjorde skrivningen sjovere. Krista konstruerer endvidere skrivekortet som en 

planlægning af teksten mhp at skabe en bevægelse”at vi skulle få de ting [der stod på skrivekortet] 

til at ske inde i teksten... Hvis nu der var en, der skulle købe en bog, så skulle man få den til at 

fremstå god, og der skulle ske noget med dem.” Således får hun også konstrueret skrivning som en 

handling, der orienterer sig mod et mål. Og denne måde at skrive på, giver hun udtryk for, er 

anderledes end den måde, hun tidligere har arbejdet med skrivning på. 

Agnes indtager en lignende position over for skrivekortet. Den måde at arbejde med skrivning på er 

forskellig fra den måde, hun plejer at skrive på, idet hun siger: 

Agnes Jeg tror, at de der skrivekort, der ligesom tilsammen gav en tekst… det tror jeg, at 
det hjalp ret meget, fordi jeg tror, at hvis vi ikke så dem, så ville jeg nok mere igen 
bare tænke ligesom før: ”Jeg ikke har lært en skid af det her, så jeg skriver bare 
sådan, jeg plejede at gøre”. 

Flere elever giver udtryk for lignende oplevelser med skrivekortet. Dog giver nogle af disse elever 

samtidig udtryk for, at det var ret forvirrende i begyndelsen, hvor det havde været svært at se 

meningen med det. Efterhånden giver de dog udtryk for, at de begyndte at se pointen. Gustav er et 

eksempel herpå. Indledningsvist i interviewet med ham og Liam fortæller han netop, at han ikke 

helt forstod meningen med skrivekortet, men da jeg senere spørger ind til, om der er noget af det, 

som vi har lavet i undervisningen, som de vil tage med sig, siger de: 

Liam Det der med skrivekort 

Gustav Ja, tænke lidt mere over så’en der, altså emnet og så’en noget, fordi før… før der sad 
jeg bare og skrev, ik’? Så’en… 

Louise Nå, det var vist det… 

Gustav Det var fint nok, ik’, men så’en der. Nu tænker jeg lidt mere over, nu tænker jeg lidt 
mere over det nu 

 

Gustav positionerer sig således som en, der har lært at tænke mere over, hvad han skriver. Han 

giver på den måde udtryk for, at det at forholde sig bevidst til, hvad man skriver, er noget, der er 

nyttigt. Flere elever udtrykker dog også, at de var utålmodige over, at jeg brugte så meget tid i 

starten på at tale og vise PowerPoint og instruere dem i og modellere for dem, hvordan de skulle gå 
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til tekstproduktionen. En utålmodighed, der som bekendt også resulterede i frustrationer for mig 

som lærer.  

Annemone udtrykker dog, på trods af at også hun og Frida i begyndelsen i lighed med Liam havde 

oplevet det som uoverskueligt og haft svært ved helt at forstå, hvad de skulle bruge skrivekortet til, 

at det at blive introduceret grundigt til, hvordan man kan skrive på denne anderledes måde, gjorde 

det lettere at komme i gang. Hun giver endvidere udtryk for, at denne måde at deltage i 

tekstproduktion på har gjort, at hun nu ser, at tekster kan være mere og andet end bare historier: 

Annemone Fordi før, dér tænker jeg bare en tekst som et eventyr eller en historie. Nu tænker jeg 
mere en tekst som en formål eller en plan, hvis du forstår, hvad jeg mener… sådan 
på en anderledes måde… 

Under et andet interview med deltagere fra første iscenesættelse på Mosegårdsskolen kom flere 

kritiske stemmer til udtryk. En sådan kritik og ligeledes en manglende forståelse kom ligeledes til 

udtryk i interviewet af eleverne Frede, Sabo og Alex. Men eleven Sabo giver samtidig udtryk for, at 

han finder skrivekortet brugbart. Jeg spørger undervejs en del ind til netop hans oplevelser. Dette er 

et bevidst valg fra min side, idet jeg under forløbet - i forbindelse med at han og makkeren skal 

designe en plakat, der skal hjælpe Nynne og hendes to venner med at få flere deltagere til rollespil – 

oplever, at Sabo gør sig nogle erfaringer, der får ham til at tænke over, hvad en tekst gør. Sabo 

bliver af læreren Lise konstrueret som en ikke fagligt stærk og ofte ukoncentreret elev, der i øvrigt 

også har et meget ustabilt fremmøde. Jeg støttede da også ham og makkeren en del under 

skriveprocessen, som de meget nemt røg ud af og lavede andre ting uden relation til opgaven, ved 

blandt andet at holde deres plakatudkast op foran dem, mens de gik forbi for derefter at spørge ind 

til, hvad deres oplevelse af plakaten var, og hvad de på den baggrund ville foreslå af forbedringer. 

Det resulterede i flere ændringer. 

Jeg spørger under interviewet eleverne om, hvorvidt de mener, at de kan bruge noget af det, vi har 

arbejdet med, til noget. Sabo fortæller i den forbindelse, at det mener han godt, at han kan. Lidt 

senere beder jeg ham om at uddybe: 

Louise Men… Sabo, du sagde, at du… du sagde, at du godt kunne bruge det til noget… 

Sabo Ja 

Louise Hvordan det? Prøv at forklare det… 
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Sabo Fordi når jeg skal i gang, så har jeg glemt, hvad jeg skal skrive om, og så kan jeg 
lige kigge på tankekortet. Så er jeg allerede så'en… 

 […] 

Louise nå, ja, okay. Nu spørger jeg så om noget andet her. Hvad vil det sige at have et mål 
med sin tekst? Hvad vil det sige? 

Sabo at gøre det konkret…  

Alex Og godt 

Louise Gøre det konkret og godt. Hvad siger du, Sabo? 

Sabo At have mål med… det er, at du har et mål, du skal opnå… 

Frede At man ligesom skal gøre noget… altså gøre noget, man skal opnå ved at skrive den 
der tekst… ligesom ved at fortælle noget 

Louise Ja, hvad kunne et mål for eksempel være? 

Alex Fodbold 

Louise Du må godt sige det, Sabo 

Sabo Målet var for eksempel at blive færdig med lektier inden den dag eller sådan noget 

Louise Nåh, nu siger jeg et mål, men… ja, okay… men et mål med at skrive til nogen. Hvad 
kunne det for eksempel være? 

Sabo Dit mål, det er at – for eksempel hvis du laver en reklame – at få dem interesseret i 
det, du laver… altså, tiltrække dem 

Louise Ja, det kunne være et mål, ja. Andre eksempler på mål? 

Alex Man skal også putte lidt farver på, fordi hvis de ser helt hvidt og sort, så går de bare 
væk 
 

Sabo Og hvis de ser mange farver – det har du lært os – hvis de ser mange farver, så går 
de hen til det 

 

Sabo konstruerer skrivekortet som en hjælp til at blive fastholdt på, hvad det er, han vil med sin 

tekst. Og han udtrykker ligeledes bevidsthed om, hvad et mål med en tekst kan være, nemlig for 

eksempel at få gjort nogle interesseret i det, man laver. Han perspektiverer vel at mærke ikke sin 

konstruktion af skriveforløbet over på tidligere eller fremtidige skrivehandlinger. Men det faktum, 
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at det var en reklameplakat, han og makkeren producerede, og det netop er en reklame, han 

refererer til i udsagnet ovenfor, demonstrerer, at han tilskriver de konkrete undervisningsaktiviteter, 

herunder skrivekortet, betydning og meningsfuldhed. 

Elevers mere positivt indstillede position kan vel at mærke godt være inspireret af, 1) dels for Liams 

vedkommende at han og makkeren vandt konkurrencen i klassen tidligere på dagen, hvor eleverne 

skulle stemme på det aktivitetsmodul, de synes lød bedst, og 2) dels, for flere elevers 

vedkommende, den positive og konstruktive feedback, de tidligere på dagen fik af klubpædagogen. 

Det kan således blandt andet være i lyset af disse begivenheder, at de retrospektivt konstruerer 

skrivekortet som noget mere konstruktivt, end de gjorde under selve skriveprocessen. Ligeledes kan 

deres respons på mine spørgsmål ligeledes være under indflydelse af, at de gerne vil relatere til mig 

som lærer og forsker på en bestemt måde. Dette vil jeg vende tilbage til senere i afhandlingen. Jeg 

ser dog også eksempler på elever, som netop giver udtryk for kritisk eller ambivalent oplevelse af 

skrivekortet. 

 

6.7.2 SKRIVEKORTET OG ELEVPOSITIONERINGEN – EN AMBIVALENS 

Jeg oplevede selv, som beskrevet tidligere i gennemgangen af implementeringen af det didaktiske 

design, en vis ambivalens over for skrivekortet. Den analytiske sondring mellem konstruktion af 

henholdsvis emne, mål, læser og skriver oplevede jeg som vanskelig, kunstig og til tider i nogen 

grad kompleksitetsforøgende for elevernes deltagelse. Flere elever i begge klasser lod til at blive 

forvirrede. 

Denne ambivalens kommer ligeledes eksplicit til udtryk hos nogle af eleverne fra begge skoler. 

Martha fra Mosegårdsskolen giver for eksempel i et interview udtryk for, at også hun er begyndt at 

tænke mere over målene og skriveren og sådan noget. Men hun konstruerer dog deltagelsen i det 

planlæggende arbejde med skrivekortet som en noget tidskrævende proces i forhold til 

skrivesituationer i virkeligheden uden for læringsrummet: 

Martha For eksempel, så hvis man nu er revisor eller sådan noget, og man skal skrive til en 
kunde eller sådan noget, så skal man… så skal man heller ik’ lave sådan et kæmpe 
tankekort, hvis nu det er hurtigt, fordi… ja, så kan man jo miste den kunde eller 
sådan noget. Så derfor… så derfor vil det være bedst, hvis man kunne lære det 
udenad… så’en bare have det heroppe og bare gøre det hurtigt og så bare ’hvad skal 
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jeg skrive’ eller ’hvad er målet med det her? Det er, at jeg får flere kunder’ og sådan 
noget. ’Okay, hvad skal… hvad er skriveren? Det er ham og han’ og sådan noget. Så 
man kunne lave det inden i hovedet og hurtigt, så man ik’ behøvede at lave det ned 
på et papir. 

Skrivekortets funktion holder således, ifølge Marthas udsagn, ikke vand som værktøj i den virkelige 

verden, hvor hun ser for sig, hvordan der skal træffes hurtige valg. Dog konstruerer hun selve den 

dialog, som skrivekortet lægger op til, at man som skriver går ind i, som noget nyttigt, så længe det 

foregår i et vist tempo og oppe i hovedet som tankeprocesser og ikke medieret af et fysisk 

tankekort, der skal udfyldes. Hun demonstrerer således, at hun er i stand til at udlede en personlig 

værdi ved skrivekortet, men havde ikke forestillet sig, at dette kunne være hensigten med 

skrivekortet. Hun ser med andre ord ikke skrivekortet som et stilladseringsværktøj, der netop 

knytter sig til en læringssituation, hvor det her skal understøtte og synliggøre den dialog, man selv 

på et senere tidspunkt og i andre mere simple og stramt strukturerede situationer ville kunne klare 

uden stilladset. Hun møder det snarere som mit tilbud om at gøre eleverne fortrolige med et 

eksempel på det, som Pea (Pea, 2004) omtaler distribueret intelligens. Marthas udsagn kan nemlig 

pege på, at hun netop forventer, at de værktøjer, hun præsenteres for at skulle arbejde med i skolen, 

også er tænkt som konkret autentisk distribueret intelligens, der med fordel kan bruges uden for 

læringsrummet. Hendes kritik af skrivekortet som et fysisk værktøj kan således også ses som en 

kritik af den figurerede verden, skrivekortet som designelement åbner for hendes vedkommende, 

dvs. en kritik, der går på, at denne verden er urealistisk og mangler mening. En lignende kritik 

kommer ligeledes til udtryk hos Marthas klassekammerat Nicklas, som jeg vil komme ind på 

senere, samt i et interview med Trine og Laura (også fra Mosegårdsskolen), hvor Trine, i tråd med 

Marthas kommentar, siger således: 

Trine Det er lidt kedeligt, og så går det meget, meget langsomt 

Laura Ja… 

Trine Når man skal skrive en lille bitte tekst, så tror jeg ikke, det sådan rigtig er noget, man 
kommer til at bruge 

Louise Hvorfor ikke det, tror du? 

Laura Fordi det er lidt mærkeligt 

Trine Fordi hvis jeg nu arbejder et eller andet sted, og min chef han skal have sådan et 
hurtigt brev til en, som jeg skal skrive, så kan jeg ikke sidde sådan to uger; ’jeg skal 
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lige lave sådan et tankekort’… ’Jeg skal lige sidde to uger og lave et tankekort, og så 
kan jeg skrive min historie’. 

Laura Hi hi 

Trine Og det tager måske også lige tre uger 

Louise Så det ville være lidt langsomt… hmm… Hvorfor, tror I så, at jeg har forsøgt at se, 
hvad sker der, når man laver det på denne her måde? Hvorfor har jeg så valgt at 
gøre det, tror I? 

Laura Det ved jeg ik’. 

 

Det interessante er, at både Martha og Trine, som demonstreret tidligere, netop i deres deltagelse 

lader til at tage den intenderede elevskriverposition på sig, hvor de formår at indgå engageret i ret 

kvalificerede forhandlinger med hinanden og de øvrige i gruppen. I deres forhandlinger ser jeg 

netop handlinger, der synes at repræsentere en form for situeret autentisk skrivehandling, der 

signalerede agency. Men som Trine ligeledes peger på, kan kritikken måske særligt være rettet mod 

den forholdsvis omfattende tid, eleverne endte med at få til rådighed under selve planlægningsfasen 

og dermed arbejdet med skrivekortet. 

Selvom Fie giver udtryk for, som demonstreret tidligere, at have fået øje på nogle nye muligheder 

med det at skrive sig selv frem på forskellige måder, så positionerer hun, men nok især 

skrivemakkeren Sine-Lucia, sig nemlig samtidig med en vis afstand til elevskriverpositionen, idet 

de udtrykker en vis ambivalens over for brugen af skrivekortet.  

Sine-Lucia Det var ikke sådan, at vi sad og kiggede på den hele tiden, og ’vi skal huske, at vi 
skal have det der med og det der’ og sådan. Jeg tror, at vi skrev det ned, lidt fordi vi 
skulle… 

Louise Ja 

Sine-Lucia Og så skrev vi egentlig bare vores tekst. Det var ikke, fordi vi havde brug for det… 
men jeg tænker, at det egentlig var meget smart, fordi for eksempel den der med, den 
der, vi skrev meget, mest på… var det ik’ det der handling eller sådan noget? Nej, 
emne? 

Fie Emne, ja, emne, dér skrev vi mest noget om modulet… 
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Sine-Lucia Men jeg tænker også det der, vi skrev ned, så fik man ligesom… man vidste godt, 
hvad der skulle… 

Fie Man fik det ligesom opremset 

Sine-Lucia Ja, man fik det ligesom… 

Fie På papir… 

Sine-Lucia Ja 

Fie Der skulle stå det her, og så havde man det ligesom i baghovedet, det, der skulle stå 

Sine-Lucia Ja… også når man skriver det ned, så kan man ligesom… hvis man har rimelig 
mange tanker om det, ik’, så hjælper det også at få det skrevet ned, så man kan se 
ned på det i stedet for at holde styr på det i hovedet, ik’? 

 

Eleverne får således i fællesskab undervejs i interviewet rekonstrueret skrivekortet som et nyttigt 

hukommelsesværktøj, der kan aflaste hjernen. De tog det i anvendelse på en måde, hvor det 

fungerede for dem. De internaliserede med andre ord det konkrete fysiske værktøj til et mere 

kognitivt skema. De udtrykker således på den baggrund en oplevelse af skrivekortet som noget 

meningsfuldt, men positionerer sig samtidig som nogle, der ikke havde brug for det. I interviewet 

talte de sig ligeledes frem til, at skrivekortet kom til at spille en forskellig rolle i forbindelse med 

henholdsvis den fiktive situation (mailen fra Nynne) og den virkelige (projektbeskrivelserne). 

Sine-Lucia Og den her modul-tekst, den er lidt mere sådan fri. Der fik vi ligesom opremset, hvad 
vi skulle bruge, og så skrev vi… og så kiggede vi ikke mere på den, og i den her 
Nynne… der var det, at man tog den frem, fordi man skulle bruge den til opgaven, og 
også fordi at Jeanette (læreren) sagde ”hent lige jeres skrivekort” og sådan noget… 

De konstruerer således skrivekortet som havende en mere central rolle i forbindelse med Nynnes 

mail, og at skrivekortet røg næsten helt ud af billedet i forbindelse med projektbeskrivelserne af 

aktivitetsmodulerne, som jeg vil komme ind på senere, hvilket gjorde skriveopgaven mere fri. De 

refererer til en opremsning, hvorved de mener det skriveoplæg i papirform med formulerede 

værdier for klubben, indholdskrav til, baggrunden for og målet med projektbeskrivelserne, som 

klubpædagogen havde udleveret til alle eleverne. Når projektopgaven konstrueres som mere fri, 

skyldes det således ikke, at der ikke var rammer for, hvad teksten skulle indeholde. Konstruktionen 
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af ”fri” refererer tilsyneladende mere til at være fri for skrivekortet som planlægningsværktøj i 

forhold til, hvordan man vil skrive sig selv, sin modtager og målet frem, 

Som bekendt blev deltagelsespraksissen omkring skrivekortet også fra min og de to samarbejdende 

læreres side tænkt på en anden måde i forbindelse med projektbeskrivelserne. Årsagen var den 

samme, som Fie og Sine-Lucia er inde på i interviewet. Klubpædagogens oplæg indeholdt 

informationer, som kunne føres mere eller mindre direkte over i skrivekortene. Og i klassen blev 

eleverne bedt om at finde specifikke informationer i selve papiroplægget, som netop relaterede sig 

til aspekterne ved skrivekortet, nemlig hvad får vi at vide om klubben – hvad er vigtigt i klubben? 

Og hvad står der i oplægget, at meningen er med, at I skal lave de modultekster? I den fælles 

gennemgang i klassen noteredes på tavlen, hvilke fund eleverne havde gjort sig.  

Aktivitetsmodulbeskrivelserne kan derfor siges at udspringe af en mere, med Bitzers udtryk (Bitzer, 

1968) struktureret situation, eftersom især læser og mål er givet på forhånd i kraft af 

klubpædagogens oplæg og den efterfølgende fælles gennemgang af oplægget i klassen. 

Fortolkningsopgaven er således mere omfattende i forbindelse med arbejdet med den fiktive 

situation, hvor eleverne selv skal definere exigence, mål og velegnet læser. Herved kan en 

skrivepraksis, hvor elever netop interagerer med skrivekortet, forekomme mere oplagt.  

Fie og Sine-Lucia positionerer sig dog også som værende direkte kritiske over for skrivekortet. 

Sine-Lucia giver i lighed med min i nogen udstrækning samme oplevelse selv, udtryk for, at min 

uddybende præsentation af brugen af skrivekortet blot blev forvirrende at høre på. Og både hun og 

Fie giver udtryk for, at det er overflødigt, og at den grafiske form lige så vel kunne erstattes af en 

række spørgsmål. Derudover konstruerer de også skrivekortet som vanskeligt at forstå for flere 

elever: 

Sine-Lucia Altså, jeg synes, skrivekortene generelt set, de har... det har måske ikke været det 
bedste at putte ind… nej, også fordi at jeg tror, at det ikke var alle, der fandt ud af 
meningen med dem… 

Fie Og du kunne lige så godt have skrevet dem ned på et papir og skrive ”I kan bare lige 
skrive de her spørgsmål ned”… det kunne du lige så godt have gjort, for jeg tror, at 
det ville gøre det samme for hos 

 

Deres kritik af skrivekortet taler samtidig ind i en positioneringstendens, som kommer til udtryk hos 
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flere elever, nemlig den at gå i forsvar for egen skrivepraksis. 

 

6.7.3 AFSTAND OG KOLONISERING 

Både Fie og i særdeleshed Sine-Lucia udtrykker begge et behov for at værne om den måde, de i 

forvejen skriver på. I lighed med andre elever (se bl.a. Nicklas og Mille senere) positionerer de sig i 

interviewet som kompetente skrivere. Denne position, giver de udtryk for, at de ikke vil give afkald 

på ved at lade sig så at sige kolonisere (Ivanič, 1998) af den nye skrivepraksis, de tilbydes. 

Udsagnene kommer som svar på et spørgsmål fra mig om, hvorvidt de vil tage noget med sig fra 

den tilgang til skrivning, de har arbejdet med. Nedslaget finder sted, umiddelbart efter at Fie har 

tilkendegivet, hvordan hun synes, at det at have fokus på at skrive sig selv frem har åbenbaret nogle 

muligheder for hende. 

Sine-Lucia Jeg tror ikke, at det er lige nu, jeg ændrer på det… på den måde, jeg skriver på… for 
jeg har fået rigtig, rigtig meget ros for min skrivning… altså, det her med, jeg har 
fået… undskyld mig, jeg har fået tolv i den der… tolv med pil opad i den der 
Grønlands-test, vi havde, hvor man skulle skrive om Grønland, og så er jeg egentlig 
meget godt tilfreds med min måde at skrive på, så jeg tror ikke, at jeg ændrer den 
lige nu 

Louise Så du har ikke gjort nogle erfaringer her, mens du og Fie har arbejdet sammen, hvor 
du tænker ”okay, det skal jeg lige…”? 

Sine-Lucia Altså, jo, jeg har tænkt meget over det her med skriver og læser og de her måder at 
fremstå på i en tekst, og det kan godt være, at det kan godt være noget, jeg kommer 
til at tænke over igen, men ikke lige nu 

Fie Det er også det, jeg vil gerne have… jeg vil gerne fremstå lidt mere personlig i mine 
tekster, for nu har jeg lært det der med at fremstå i teksten, så vil jeg gerne prøve at 
fremstå mere personlig… ik’… [utydeligt…] Grønland, og så tror jeg gerne, at jeg 
vil beholde den måde, jeg skriver på fremover, men i sådan nogle tekster her… 

 

Sine-Lucia giver således udtryk for, at hun oplever at blive udfordret på sin vante skrivepraksis, 

eftersom hun konstruerer den nye tilgang til skrivning som det at skulle ændre noget. Hun afviser 

den ikke, men påpeger, at det med at skrive henholdsvis skriver og læser frem er noget, hun har 

tænkt over, men ikke vil integrere på nuværende tidspunkt. Og eftersom hun jo allerede får ret god 
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feedback fra en meget veletableret institutionspraksis, nemlig karaktergivningssystemet, på det, hun 

i forvejen gør, ser hun ingen grund til at tilegne sig en anden måde at skrive på.  

Fie har allerede givet udtryk for, at hun gerne vil integrere det med at skrive sig selv frem som 

skriver i sin skrivepraksis, men modificerer sin begejstring, idet hun understreger, at også hun 

ønsker at beholde den måde, hun i forvejen skriver på. Hun er noget uklar, men det fremgår, at hun i 

nogle skriveopgaver vil bruge strategierne, men i andre ikke.  

Elevernes udsagn kan ikke blot betragtes som positioneringer i relation til det didaktiske design. 

Eleverne positionerer sig ligeledes i relation til hinanden. Sine-Lucia justerer sine udsagn 

vedrørende skriverpositioneringen, som Fie udtrykker interesse for, og Fie justerer sin begejstring 

og får på den måde nærmet sig Sine-Lucias mere forbeholdne position.  

Sine-Lucias og Fies kritik af skrivekortet gør skrivekortet til en instans, der er med til at begrænse 

deres og deres kammeraters oplevelser af selvhed som skrivere af teksten, dvs. deres 

deltagelsesmuligheder. De begrænses i deres frihed til at skrive, som de vil, og giver udtryk for, at 

skrivekortet i nogen forstand underkender de skrivekompetencer, de allerede har. Dette peger 

endvidere på betydningen af at få formidlet meningen med skrivekortet. 

 

6.7.4 SKRIVEKORTET – MENINGSLØST OG INVESTERINGSLAMMENDE 

Under alle iscenesættelser og især første iscenesættelse på skolen i Nordsjælland oplevede jeg som 

bekendt en del forvirring og manglende investering fra elevernes side. Denne forvirring har jeg 

allerede demonstreret, at flere elever giver udtryk for dels i interviewene og dels under selve 

skriveprocessen. Dog har det vist sig, at de selvsamme elever på trods af denne usikkerhed alligevel 

i forskellig grad får tilskrevet skrivekortet meningsfuldhed eller bruger det konstruktivt i deres 

forhandlinger og betydningsskabelse. Men der er også eksempler på elever, som mere entydigt 

forholder sig kritiske over for skrivekortet og de deltagelsemuligheder, som de forbinder hermed – 

enten ved at give udtryk for, at de ikke forstår, hvad kortets forskellige aspekter refererer til, eller 

ved ikke at tillægge det en konstruktiv værdi.  

Skrivekortet og den elvskriverpositionering, det er med til at rammesætte, skaber eksempelvis 

udfordringer for eleverne Nicklas og Mille, der ligeledes deltog i første iscenesættelse på skolens i 

Nordsjælland. I undervisningen observerede jeg fra især Nicklas’ side, som kun i meget begrænset 
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omfang deltog i gruppeaktiviteterne og delvis – særligt i forbindelse med produktionen af en tekst 

til de kommende elever i forbindelse med skolesammenlægningen - fra eleven Milles side. Mille 

gav i undervisningen eksplicit udtryk for en vis modstand over for den eksplicitte måde at arbejde 

med skrivning på, det vil sige de muligheder for selvhed som skriver af en tekst, hun identificerer 

som indlejret i den særlige didaktiske tilgang til skrivning. Jeg interviewede dem sammen om deres 

konstruktioner af den tilrettelagte måde at arbejde med skrivning på og deres konstruktioner af dem 

selv som skrivere. 

 

6.7.5 NICKLAS’ KONSTRUKTION AF SKRIVEKORTET 

Nicklas giver udtryk for, at han ikke oplever, den måde at gå til skrivning på, som 

elevskriverpositionen i skrivekortet repræsenterer, giver mening. Det er ikke tydeligt, hvorfor det 

kan være en nyttig måde at gribe skrivning an på. han giver udtryk for, at han ikke umiddelbart 

oplever at have brug for at gå til skrivning på denne måde for at kunne skrive tekster. 

Nicklas Jeg har altså ikke rigtig kunnet finde ud af, hvad meningen helt har været med det 

Louise Nåå. Det har ikke været… 

Nicklas Jeg har ikke rigtig følt, at det har hjulpet mig 

Louise … at det har ikke rigtig hjulpet dig. Og hvad gør du normalt, når du skriver en tekst 
– hvad gør du så? 

Nicklas Så vil jeg bare skrive 

 

Nicklas’ konstruktion af praksisser, han deltager eller har deltaget i, og hans forestillede 

fællesskaber og herunder forestillede relevante skrivepraksisser bliver spejlet i den 

elevskriverposition, som stilles til rådighed i designet. Dette kommer til udtryk i forbindelse med 

hans diskussion af, hvordan eleverne skal deltage i arbejdet med skrivekortet, hvor han med hjælp 

fra Gina og med ironi i stemmen latterliggør elevskriverpositionen, som den repræsenteres i 

skrivekortet: 

Nicklas Det er sådan lidt vildt, hvis man hver gang, man skal skrive skal lave et tankekort, 
hvis man skal sende en sms eller… 



 

 

253 

Gina Okay, vi starter med problemet. 

Nicklas Der er ikke noget problem - jeg vil bare gerne have dig med i biografen. Beskrivelse 
af biografen, man kan se film, man kan spise popcorn, man kan få slik og spise chips. 
Problemet? Der er stadig ikke noget problem. 

Gina Nej 

Nicklas Ens mor skriver: ’Du skal være hjemme kl 18.00’, ik´, og så skal man bare skrive ok. 
Okay, men hvad er situationen lige her. Vi laver lige mig selv og så min mor herovre, 
ik´ (elever griner)… 

 

Nicklas positionerer sig således i opposition til elevskriverpositionen. Han demonstrerer modstand 

ved eksplicit at afprøve elevskriverpositionen i rituelle kommunikationssituationer, hvor 

kommunikationen finder sted mellem to parter, der begge er indforstået med, hvad der ligger i at gå 

i biografen, giver den ikke mening. Situationen kræver ikke stilladsering af skriveprocessen, for at 

Nicklas kan kommunikere hensigtsmæssigt med sin mor. Spejlingen får elevskriverpositionen til at 

fremstå meningsløs, og han får over for de øvrige elever skabt et grotesk billede af den 

skrivepraksis, som elevskriverpositionen i skrivekortet i hans øjne repræsenterer. Derved får han 

indirekte stillet spørgsmålet: Hvorfor dog gå i gang med at fortolke på en situation og derigennem 

gøre hele skrivningen mere kompliceret end nødvendigt? Elevskriverpositionen kommer til at 

fremstå meningsløs, hvilket kan siges at legitimere den afstandtagende position over for og 

manglende identifikation med mulighederne for selvhed som skriver af en tekst, der kan siges at 

ligge indlejret i elevskriverpositionen, som han fortolker den. I forbindelse med produktionen af 

dødstruslen, som nævnt tidligere, får han ganske vist tilsyneladende rekonstrueret en for ham 

acceptabel skriverposition, men i forbindelse med den efterfølgende skriveopgave får han ikke 

skrevet meget og lader derfor ikke til i nævneværdig grad at investere i sin skriveridentitet. 

Modstanden kan fortolkes som en forsvarsposition mod en oplevet kolonisering, som Ivanic blandt 

andet udtrykker det (Ivanič, 1998). Den kan dermed anskues som udtryk for agens, idet han som 

meningssøgende individ lykkes med at skabe en position, hvor han formår at udøve modstand over 

for en praksis, han ikke finder meningsfuld, og positionere sig kritisk. 

Nicklas positionerer sig som en stærk skriver, hvilket kommer til udtryk i kraft af udsagn, hvor han 

positionerer sig som en, der godt ved, hvordan man skriver en tekst. I sin konstruktion af sig selv 
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som skriver integrerer han skrivepraksisser i undervisningen på lavere klassetrin, hvor han har lært 

at bruge skrivemodeller og brainstorms såsom noget, han omtaler ”fisken” i produktionen af tekster: 

Nicklas Og engang lavede vi sådan en brainstorm, altså hvor vi havde sådan en skabelon, 
hjemmeside, hvor man kunne få alle mulige ting, og sådan nogle fisk med historien, 
og hvordan historien virker. Og der var der også en brainstorm, hvor man skulle få 
et emne, og så var der ting, som gik ud i nogen bokse… og så skulle man skrive i dem 

Louise Ja, og hvordan er det anderledes end tankekortet? 

Nicklas Jeg synes, at det er mere enkelt, og så tænker man alle mulige, så får man bare alle 
de ting, man har tænkt over… 

 

Skrivemodeller konstrueres således af Nicklas som måder at have skrive know-how på. Nicklas 

konstruerer skrivekortet (tankekortet) som endnu en skrivemodel og i dette tilfælde en overflødig og 

kompleksitetsskabende model. 

Nicklas positionerer sig med sine udsagn, eksempelvis udsagnet ”så får man bare alle de ting med, 

man har tænkt over”, umiddelbart som en forholdsvis associativ skriver. Men af dansklæreren 

beskrives han som meget velreflekteret omend ofte i opposition til undervisningsaktiviteter. Og han 

viser da også tegn på at kunne agere som reflekteret skriver, der trækker på skrivepraksisser, der 

tilsyneladende ikke ligger som en knowing that i hans bevidsthed, men snarere som en know-how. I 

et interview kommer vi ind på skrivekortet og Nicklas udtrykker her færdigheder i, hvordan man 

kan positionere sig i en tekst: 

Nicklas Ja, og jamen, også ligesom om så’en… ja, ligesom viser, hvordan man er - i stedet 
for, at man bare skriver ’tak for’ og så bare lige laver en masse mellemrum, og så 
skriver man ind bagefter, lige hvad man fik og sådan noget ik’. ’Jeg var glad for, at 
du kom til min konfirmation’ og al sådan noget, ik’. Men hvis man også ligesom 
skriver måske noget lidt særligt… altså, ja… måske lige bare en lille hilsen til sidst… 
ja, for eksempel jeg var til konfirmation her i lørdags, tror jeg, at det var, og der var 
det, hvad hedder det, der var det, hvad hedder det, hvis nu han skulle lave et 
takkekort, fordi den familie, de har så’en meget sjovt, ik’, så når man siger skål, 
siger de ’hvad drikker hunden af?’, fordi den drikker af en skål, ik’ og sådan noget – 
så kunne man ligesom godt skrive det på en måde til sidst, ik’, ligesom ik’, bare 
lige… ja, ligesom sætte ind, at det er ligesom mig, der skriver her, ik… ja, ligesom 
vise dem… 
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Nicklas kan demonstrere, hvad det vil sige at skrive sig selv frem i en tekst og kan gøre sig 

forestillinger om, hvordan andre (som konfirmanden i hans udsagn) kunne gøre for at positionere 

sig på en bestemt måde. I sine refleksioner over positionering integreres ligeledes hans konstruktion 

af praksisser vedrørende fester i den konkrete familie, ”[…] fordi den familie har det sådan meget 

sjovt”.  

Nicklas giver ligeledes udtryk for refleksion over, hvordan man i kraft af det kendskab, man har til 

sin læser, kan konstruere tekstens emne på en særlig måde ved brug af fælles referencer, der 

samtidig er med til at positionere læser som en del af fællesskabet. Eksemplet nedenfor refererer til 

den tekst, han skulle skrive til de tilflyttende elever efter sommerferien, hvor eleverne på forskellig 

vis skulle præsentere skolen: 

Nicklas Eller så udnytte, at man så’en bor tæt på hinanden, ik’… og så måske skrive et eller 
andet om, ja, om noget, man… alle kender. Så for eksempel hvis nu vi havde en 
skaterbane eller et andet her, ik’, så kunne vi sige, at vi har en lille multipark eller et 
andet, ik’. Så at ligesom, fordi de kender jo nok også multiparken, fordi de er her, 
ik’… og så kan man ligesom… ja, udnytte det lidt til teksten… så føler man også, at 
man ligesom har noget tilfælles. 

Nicklas forekommer således at have forstået pointen omkring positionering af personer og 

konstruktion af emne. Han udtrykker, at han kan genkende strategierne fra sin egen skrivepraksis og 

kommer med eksempler på, hvordan man kan udføre konstruktioner og positioneringer. Han agerer 

som reflekteret skriver, men uden at anvende begreber for det, han gør i sin skrivning. På trods af at 

Nicklas udtrykker en god forståelse af, hvilken rolle det at skrive en læser eller en skriver frem samt 

konstruktion af emnet har i produktionen af en tekst, konstruerer han alligevel det eksplicitte 

arbejde knyttet til elevskriverpositionen i forbindelse med at reflektere over, diskutere og 

planlægge, hvordan disse konstruktioner skal udformes som meningsløst.  

Hans konstruktion af skrivekortet kan således minde om den konstruktion, som Martha giver udtryk 

for, hvor hun ser skrivekortet og afprøver det som konkret fysisk værktøj i en professionel praksis 

uden for læringsrummet. Men i modsætning til Martha, der giver udtryk for, at hun kan se et 

potentialet i skrivekortet ikke som værktøj men i en slags ”internaliseret” form som strukturering af 

tankeprocesser, giver Nicklas ikke udtryk for at kunne se et potentiale. 
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Som allerede nævnt interagerer Nicklas’ erfarede praksisser med skrivning og hans forestillede 

fællesskaber vedrørende skrivning i hans fremtid. Hans konstruktioner af fortiden og fremtiden 

spiller således ind på den position, han indtager i mødet med elevskriverpositionen. 

 

6.7.6 MILLES KONSTRUKTION AF SKRIVEKORTET 

En anden elev, som lader til at indtage en lignende position er Nicklas’ klassekammerat fra 

Mosegårdsskolen, Mille. Hun havde dog en højere grad af investering tidligere i forløbet i 

forbindelse med filmen ”En mistænkelig oplevelse”. Her rekonstruerede hun, som sagt, i lighed 

med Nicklas en skriverposition, hvorfra hun kan gribe tekstproduktionen an som en dramatisk 

videredigtning af en fiktiv historie. Men i forbindelse med at eleverne skulle skrive breve til de 

kommende elever, går hun i stå og hænger bogstaveligt talt ind over bordet og deltager kun 

minimalt i aktiviteterne.  

I interviewet med hende og Nicklas konstruerer hun ligeledes elevskriverpositionen som 

meningsløs og unødvendig. Indledningsvist giver hun udtryk for, at det har været okay, men efter at 

Nicklas har tilkendegivet sin manglende oplevelse af meningsfuldhed, indtager hun en anden 

position, hvorfra de eksempler på modeltekster, som jeg demonstrerede for eleverne 

indledningsvidst i forløbet, konstrueres som ikke brugbare på grund af selve genren takkekort:  

Mille Altså… jeg synes heller ikke, at det hele har givet rigtig mening, og jeg har så’en lidt 
enig med Nicklas, at jeg ik’ rigtig vidste, hvor vi var på vej hen, eller hvad man kan 
sige” 

Louise Ja, når du siger, at du ikke rigtig vidste, hvor I var på vej hen – hvad var det, der var 
svært ved at finde ud af med det? 

Mille Altså, jeg forstår så’en ik’ rigtig, hvad vi skal bruge det til 

Louise Nej, og det er tankekortet, som du tænker på nu, eller er det nogle andre ting…? 

Mille Ja, fordi altså tankekort, for eksempel hvis jeg nu lige havde været til konfirmation – 
jeg er lige blevet konfirmeret – så altså, så er det tit, at man skriver ’tak, fordi du 
kom til min konfirmation’ eller sådan noget, men det er normalt ik’ over post eller 
sådan noget - jeg ville skrive det på min mobil 

 

Genren takkekort er muligvis også noget gammeldags eller sjældnere brugt i dag, særligt blandt 
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unge. Under alle omstændigheder tillægger Mille ikke eksempelteksterne den samme illustrerende 

værdi sammenlignet med Nicklas, der selv bruger genren til at illustrere, hvordan han forstår det at 

skrive sig selv frem. Mille har tilsyneladende ikke praksiserfaringer med takkekort eller gør sig 

forestillinger om brugen af takkekort som en for hende relevant praksis. Hun identificerer sig ikke 

med den kommunikationspraksis, og takkekorteksemplet får således ikke den didaktisk tiltænkte 

funktion som illustrerende dialogiske principper ved skrivning.  

Mille positionerer sig i lighed med Nicklas som en meget stærk skriver med tillid til egne evner, 

idet hun i klassen fortæller, at hun udmærket ved, hvordan man skriver tekster, og at hun allerede i 

3. klasse kunne skrive målrettet. I interviewet kommer denne selvtillidsfulde position ligeledes til 

udtryk, idet hun refererer til, at de i klassen allerede har lært, hvordan man skriver: 

Mille Altså, vi har lært en hel del af det i fjerde med Lise (læreren), der bare taler og taler, 
og det havde vi næsten i omkring et halvt år om eller et år – jeg ved ikke, hvor lang 
tid, vi havde det – og derfor havde vi allerede lært meget af det, som du viste os og… 

Louise Hvad er det, jeg viste jer, som I allerede vidste? 

Mille Altså, hvordan vi skulle skrive en tekst - det havde vi allerede lært 

Nicklas Ja, hvordan, altså, ja, hvad man vil ha’ af målet og… ja… og al sådan noget 

Louise Ja, hvordan, hvordan havde I så lært det – med hvordan man kan finde et mål med 
sin tekst? 

Mille Det har Lise fortalt os… 

Nicklas Det fortalte hun bare så’en… 

Louise Hvordan man gør det…? 

Mille Op mod hvalen, der kommer en finne, og så går den ned, og så bliver det godt igen 
ned mod slutningen, dér nede ved halen 

 

Mille sammenligner (i samkonstruktion med Nicklas) tankekortet (skrivekortet) med en model for 

skrivepraksis, de tidligere er blevet præsenteret for, og som hun udtrykker at kunne beherske. 

Hendes beherskelse af denne skrivepraksis gør tilsyneladende, at hun indtager en position, hvor hun 

ikke oplever behov for at tilegne sig nye praksisser. Hun er dog ikke så tydelig med hensyn til, 

hvordan selve ”hvalen” kan støtte eller illustrere, hvordan man identificerer målet med sin tekst. 
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I modsætning til Nicklas udtrykker hun i mindre grad en fornemmelse for, hvad der menes med mål 

og det at skrive personer og emner frem på særlige måder. Hun skelner ikke mellem skriveprocesser 

vedrørende produktionen af hhv. fiktive og ikke-fiktive tekster. I forbindelse med at jeg spørger 

eleverne om, hvad de forstår ved at have et mål med en tekst, svarer Mille: 

Mille Altså, det kan være for eksempel, hvis det… hvis de skulle finde en eller anden 
skattekiste, så er målet at finde den. 

Milles udsagn kunne tyde på, at hendes autobiografiske skriveridentitet er tæt forbundet til det at 

skrive fiktive tekster, og at det er disse praksisser (og begreber fra disse praksisser), hun spejler i 

elevskriverpositionen. Hendes trækken på fiktionsskrivepraksis kommer ligeledes til udtryk i 

hendes og Anas arbejde med mailen fra Nynne. Her kom et potentiale til udtryk i forhold til 

inddragelsen af fiktionsskrivningen i ikke-fiktionsskrivning og Milles medkonstruktion af 

mulighederne af elevskriverpositionen, hvor hun og makkeren Ana konstruerer en for dem 

meningsfuld mulighed for selvhed i skriveprocessen i kraft af dens eksplicitte orientering mod 

opbygning af konkrete forestillingsverdener. I eksemplet ovenfor skelner Mille ikke mellem de 

konstruerede personer i fortællingen og deres mål og skriveren af teksten og hendes mål med at 

skrive. Det kan diskuteres, om ikke dette er en væsentlig skelnen. 

Hun giver dog udtryk for en anden skrivepraksis i forbindelse med formidling af oplevelser, man 

har haft. Her beskriver hun (i relation til, hvad det vil sige at skrive sig selv frem på en bestemt 

måde) sin tilgang som i første omgang associativ uden eksplicit anvendelse af skrivemodeller, 

efterfulgt af en vurdering: 

Mille Nej, jeg har… jeg skriver, hvad jeg har oplevet. Så kigger jeg det igennem en gang 
og synes, om det er godt nok… om… ja, om det lyder som mig i stedet for en anden, 
der skriver og alt muligt. 

Og senere vedrørende konstruktion af emne: 

Mille Også nogle gange, når man bare på en måde laver free-style, så skriver man også 
lige pludselig, så kommer man i tanker om noget andet, som man også kunne skrive, 
og så bliver det helt kludret… og ja, så skal man bladre det igennem nogle gange for 
lige at se, om det er okay… om det er skrevet godt, eller om man skal tage det hele 
om igen. 
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Milles udsagn udtrykker i højere grad end Nicklas en know-how om skrivning. Hun fortæller, at hun 

skriver associativt, men at hun justerer i sin tekst efterfølgende. Hvor Nicklas i lidt højere grad 

eksemplificerede, hvordan han bevidst arbejder med konstruktioner og positioneringer, refererer 

Mille mere til noget, der kunne minde om en fornemmelse frem for en bevidsthed. 

 

6.7.7 SKRIVNING SOM KNOWING HOW OF KNOWING THAT (SKRIVEPRAKSIS 

OG LÆRENDE PRAKSIS) 

I designet kan man på den ene side sige, at der er sammenfald mellem, hvad der kan betegnes som 

lærende praksis, og hvad der kan betegnes som skrivepraksis. Det er i elevernes novice omgang 

med tekstproduktionen på den specifikke måde, hvor de skal reflektere over og diskutere deres 

konstruktion af emnet og positionering af dels skriver og dels læser i relation til skriveformålet. Det 

er således den dialogiske praksis som finder sted mellem autor, emne, andre tekster og adressat, der 

i designet lægges op til, at eleverne engagerer sig i som novicer og altså via dette engagement gør 

sig erfaring med skrivepraksis i netop denne forstand.  

Men man kan sige, at denne dialogisme i mange skrivebegivenheder, som finder sted uden for 

skolen, med Schatzkis udtryk vil kunne betegnes som knowing how (en førkognitiv viden i form af 

handlinger, der ikke er aktøren bevidst). Ved at gøre disse dialogiske aspekter til genstand for 

undervisning kan man sat lidt på spidsen således tale om, at jeg som lærer forsøger at konstruere et 

slags nedbrud i elevernes forhold til, hvad skrivning er, hvorved de bliver sat i den position at skulle 

forholde sig til skrivning som en særlig praksis som knowing that, der kræver refleksion for at 

kunne praktiseres. Skrivekortet kan siges at materialisere denne konstruktion af skrivning som 

knowing that.  

Det er tilsyneladende netop det, der får især Mille og Nicklas og til dels også Sine-Lucia, Fie og 

Martha og Trine til i forskellige grader at positionere sig kritisk over for elevskriverpositionen. De 

giver udtryk for, at det begrænser deres muligheder for selvhed (eller som det eksempel Martha og 

Trine kommer med; forestillinger om professionel identitet) i forbindelse med den måde, hvorpå de 

skal deltage i tekstproduktionen. Fra deres positioner er det en (igen i forskellige grader) for 

konstrueret og i forhold til virkeligheden uautentisk tilgang til tekstproduktion, der trods hensigten 

begrænser deres oplevelse af personlig autenticitet. Dog giver både Martha, Fie og Sine-Lucia 
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udtryk for potentialer i forbindelse med skrivekortet, idet de rekonstruerer skrivekortet som en mere 

internaliseret tankemodel.  

Deres konstruktioner af denne tilgang til skrivning, hvor skrivekortet i iscenesættelsen af mig 

tilskrives betydning som centralt værktøj, viser sig således at være afgørende for deres oplevelse af 

meningsfuldhed. For Nicklas’ og Milles vedkommende lader deres konstruktive deltagelse eller 

investering til at afhænge af deres oplevelse af en umiddelbart åbenlys meningsfuldhed. Her viser 

der sig således en udfordring.  Dog synes både Trine og Martha, trods deres skepsis over for 

skrivekortet, at performe situeret autenticitet under deres tekstproduktioner, hvor de netop lader til 

at investere sig selv i kraft af deres ivrige, kvalificerede og diskuterende deltagelse i 

planlægningsprocesserne. 

Kritiske positioneringer kan dog også hænge sammen med, som demonstreret, elevers 

konstruktioner af det potentiale for personlig autenticitet, der ligger i de repræsenterede retoriske 

situationer. 
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7. KONKLUSION OG DISKUSSION 

Jeg har i det foregående kapitel præsenteret mine analyser af interaktioner og sat disse, hvor det var 

relevant, ind i en workflow-sammenhæng, hvor interaktionerne er blevet betragtet dialektisk. 

Analyserne tegner og diskuterer de billeder af praksisser, som på både reflekteret og ureflekteret vis 

er på spil i klasseværelset. I modellen nedenfor figurerer de interagerende praksisser, jeg har kunnet 

dentificere. Der er tomme cirkler, idet jeg forestiller mig, at der ligeledes er praksisser på spil, som 

jeg ikke har identificeret. 

 

 

 

Analyserne tegner desuden billeder af konstruktioner og realiseringer af muligheder for deltagelse 

og selvhed, som skriver af teksten i form af udsagn, der udgør forskellige positioner i relation den 

måde at være skriver på, som eleverne er blevet inviteret til at indtage.  Derudover tegner og 

diskuterer analyserne ligeledes billeder af måder, hvorpå elever deltager; diskuterer og udlever 
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muligheder for selvhed som skrivere i teksten gennem deres valg af og forhandlinger om 

orkestrering af fortid, nutid og fremtid samt stemmer i tekstproduktionen. Der er tale om 

forholdsvis komplekse billeder, idet elevernes oplevelser af deltagelsesmuligheder og aktualiserede 

deltagelse er meget forskelligartede og peger ud i forskellige praksisformer. I mine analyser 

inddrager jeg ligeledes min (som deltagende lærer) og den medvirkende klubpædagogs bidrag til 

disse deltagelsesformer og i nogen grad min in situ oplevelse af deltagelsesmuligheder.  

I nedenstående afsnit vil jeg konkludere på min undersøgelse ved at samle op på, diskutere, og 

perspektivere de forskellige designelementers potentialer og udfordringer i forbindelselse med 

elever og lærers oplevelse af deltagelsesmuligheder og aktualiserede deltagelsesformer i forhold til 

realiseringen af den intenderede figurerede verden. Og endelig vil jeg til sidst diskutere 

afhandlingens validitet og generaliserbarhed. I de efterfølgende tre afsnit vil jeg med fed 

konkludere overordnet på potentialer og udfordringer knyttet til designelementerne retoriske 

situationer, positionering, feedback og modellering samt skrivekortet. Den tekst, der efterfølger 

hver overordnet konklusion er en diskuterende uddybning, der ligledes relaterer mine fund til de 

teoretiske udgangspunkter vedrørende situeret autentisk skrivning samt til eksisterende forskning i 

og tendenser inden for skriveundervisning, som jeg præsenterede tidligere i afhandlingen. 

 

7.1 ET POTENTIALE I BÅDE FIKTIVE OG VIRKELIGE SITUATIONER 

Jeg ser på baggrund af analyserne af elevernes deltagelse og oplevelser af 

deltagelsesmuligheder et potentiale i at arbejde situationsforankret med skrivning. 

Beskrivelserne af elevers deltagelsesformer i form af deres interaktioner med de forskellige 

situationer demonstrerer at dette potentiale både knytter sig til fiktive og virkelige 

situationer. De retoriske situationer synes at indeholde et potentiale for at skabe 

deltagelsesformer, der sætter elever i bevægelse med tekster og synliggør skrivning som en 

social handling og derved understøtter elever i at se deres muligheder og forestille sig mulige 

konsekvenser af deres skrivehandlinger. Dette kan ses som en forudsætning for retorisk 

agency og situeret autentisk performance som skriver og dermed en vis grad af egentlighed. 

Virkelige situationer og en virkelig anvendelse af elevernes tekster synes især at have dette 

potentiale men kan med det perspektiv, jeg har anlagt, også vise sig at være hæmmende for 

elevers deltagelse og konstruktioner af deltagelsesmuligheder. Således ser jeg også 
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udfordringer, som kan minde om den begrænsning, der ofte kan være forbundet med 

arbejdet med mere paradigmatiske genrer, hvor der fordres en tilnærmelsesvis mimisk 

reproduktion. 

I arbejdet med den virkelige situation, hvor eleverne skulle producere forslag til aktivitetsmoduler, 

er der på baggrund af de interviews, jeg har lavet med flere elever, belæg for at hævde, at 

udgangspunktet i netop dén virkelige situation virkede understøttende. Den kunne netop fungere 

som et konkret æg i hænderne, som Schilihab fremhæver, og støtte elevernes indtræden i den 

imaginære dialog med læseren af teksten. Jeg viste, at det dels motiverede elever og dels gjorde det 

lettere for elever at se, hvad teksterne skulle bruges til.  

Særlig i forbindelse med arbejdet med at konstruere modulerne som realiserbare hentede eleverne 

hjælp fra dels deres egne erfaringer med klubben og med pædagogen Glennie og dels fra deres egne 

erfaringer med selve aktiviteten. Dette understøttede dels deres indtræden i den imaginære dialog 

og synliggjorde dels, som jeg har beskrevet, forskellige muligheder for selvhed. Agnes lægger 

eksempelvis vægt på relationen til Glennie og hendes kendskab til aktiviteter i selve klubben. Frida 

indtager en position som ekspert i tekstens emne, der netop gør, at hun som skriver kan agere 

hjælper og selvstændig bidragsyder.  I kraft af den feedback, eleverne får fra Glennie, bliver deres 

positioner ligeledes bekræftet og betydningsfuldheden af deres refleksioner legitimt godkendt og 

krediteret. 

At sproget, som Schilihab er inde på, bruges som trædesten for det konkrete ses eksemplificeret i 

nogle af gruppesamtalerne om mailen til Nynne i forbindelse med elevernes arbejde med 

situationen ”En mistænkelig oplevelse”. Eleven Trine fra Mosegårdsskolen går i dialog med 

praksisser fra den hverdagslige interaktion med andre i sin forklaring over for de andre i gruppen, 

hvorfor Nynne selvfølgelig ikke skal præsentere sig selv som drama queen. Dette kommer således 

til at fungere som trædesten for de andre elever i gruppen og deres evne til at se for sig, hvad det vil 

sige at skrive sig selv frem i en tekst. Det konkretiserer så at sige skrivning som positionerende 

handling og peger således ud i, at ikke blot konkrete virkelige situationer men også konkrete 

forestillede situationer kan fungere objektiviserende og give anledning til situeret autentisk 

performance som skriver. 

Filmen kan nemlig siges at konkretisere den retoriske situation i form af levende billeder og dialog, 

som det også er tilfældet i argumentet for anchored instruction. Situationen kan nemlig minde om 
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og derfor repræsentere situationer, som eleverne har erfaret på egen krop, hvilket også kommer til 

udtryk hos blandt andet Frede, idet han efter at have set filmen lader en kommentar falde om, at han 

præcis har været vidne til en sådan episode. Derved får den karakter af en trædesten. Men eleverne 

står ikke selv i situationen. De skal stadig forestille sig at være pigen Nynne, der har oplevet noget 

ubehageligt i en skolegård. Og de skal ligeledes forestille sig læser og læsers modtagelse af den 

mail, de er i gang med at skrive. Og her kan det være vanskeligt at fastholde forestillingen, hvilket 

måske også kan være med til at forklare, hvorfor flere elever forvekslede deres egen konstruktion af 

Nynne med det at skulle positionere sig som Nynne. Filmen konkretiserer en situation, men 

eleverne står ikke selv i en konkret situation, de skal have hold på: Hvem er jeg, hvad er det jeg vil, 

hvem er min læser, og hvordan skal jeg mon præsentere sagen og mig selv over for denne læser? 

Det er en forholdsvis kompleks og ustruktureret situation. Eleverne står ikke med ægget i hånden og 

skal netop ikke skrive til en for dem kendt læser, og de har måske ikke en present lignende 

oplevelse at trække på, der kan informere dem om mulige mål og derved mulige diskursive 

identiteter og attituder, man på målrettet vis kan indtage. Elevernes udfordring er med andre ord 

ganske lig den situation, som Karlsson beskriver, hvor en gruppe elever får til opgave at skrive en 

tekst, der skal forestille at være en reaktion på et læserbrev. Den fiktive semiosfære, som Karlsson 

betegner skrivesituationen, gør teksternes kommunikative makrostrukturer mere implicitte, hvorved 

skriveformålene bliver mere utydelige. Men som bekendt, og som jeg vil komme ind på om lidt, 

indgår flere af de elever, jeg har fulgt, alligevel i forhandlinger om tekstens indhold, form og mål, 

som om teksten have ben at gå på i virkeligheden. I elevernes forhandlinger optræder således 

situationsmarkører. 

I skriveprocesser vil der dog altid være ukonkrete og imaginære elementer. Bakhtin taler jo netop 

om den imaginære dialog mellem autor og adressat og mulige responsforståelser. Adressaten kan 

være en mere eller mindre konkret person, som autor (afhængig af den retoriske situations grad af 

kompleksitet og struktur, som Bitzer påpeger) har en større eller mindre grad af kendskab til. 

Responsens forudsigelighed vil derfor ligeledes være variabel. Men der vil altid være en grad af 

forestilling, idet responsforståelsen aldrig vil være fuldstændig forudsigelig.  Det er ikke vanskeligt 

for Nicklas at forestille sig en situation, hvor hans mor i en SMS skriver til ham, at han skal være 

hjemme kl. 18. Og det er efterfølgende ej heller ret forestillingskrævende for ham at indgå en 

imaginær dialog med hende, der resulterer i, at han skriver ”O.K.” tilbage til hende. Moren 

forudsiger med stor sandsynlighed, hvad Nicklas vil svare, og Nicklas forudsiger med stor 
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sandsynlighed, at hans ”O.K”. vil blive modtaget af moren som udtryk for en aftale, de to har 

indgået. Den imaginære dialog er i denne situation så ritualiseret i en kommunikationspraksis 

mellem ham og hans mor, at den finder sted ubemærket.  

Man kunne dog forestille sig, at Nicklas på et senere tidspunkt i sit liv ville ønske at ændre denne 

kommunikationspraksis. Det kunne være, at han ønskede at positionere sig og blive positioneret på 

en anden måde, hvor han i højere grad tillagdes ejerskab over forholdet til hjemmet og 

hjemkomsttider. Det ville kræve en større grad af forestillingsevne at indgå i en sådan imaginær 

dialog på trods af, at hans mor er ganske konkret og velkendt. Det at kunne forestille sig er derfor en 

ret afgørende faktor for udviklingen af agency som kapacitet og således også for netop at blive en 

autentisk skriver. Vil man gerne forsøge at ændre på nogle omstændigheder gennem en tekst, må 

man afdække, hvad det er, der skaber omstændighederne i en situation, og forholde sig bevidst 

hertil i sin egen måde at kommunikere på. Det kræver, at man kan forestille sig ægget på en anden 

måde, som vi så det hos både Hatab og Taylor. Men du skal samtidig kunne legitimt genkendes som 

person (Davies) og tro på, at din læser kan bidrage til den forandring, du ønsker (Miller). Det at 

kunne forestille sig og gå ind i den imaginære dialog er netop det, der situerer skriveren.  

Denne forestillingsevne er derfor vigtig at gøre til genstand for skriveundervisningen. Og en for 

eleverne simpel og meget konkret og velstruktureret situation som for eksempel den, som Nicklas 

refererer til, kan indeholde et mindre potentiale for udviklingen af forestillingsevne; eftersom 

situationen er så velkendt, bliver det bare praksissen, der taler.  

Situationen med den kommende fritidsklub kan siges at være mere kompleks end situationen 

ovenfor, idet den skriverposition, som situationen inviterer til, at eleverne indtager, hvor de skal 

agere bidragsydere og derved hjælpe klubben og opnå indflydelse, kan opleves som fremmed for 

eleverne. Og for nogle elevers vedkommende havde de på forhånd ej heller kendskab til 

fritidsklubben og herunder, hvad et aktivitetsmodul er. Glennies oplæg både i form af den 

mundtlige præsentation og det skriftlige papiroplæg gjorde, at den mere komplekse situations væsen 

blev struktureret for eleverne. Det gjorde det klarere for eleverne, hvem læser var, og hvad deres 

emne eksempelvis kunne være. Ligeledes synliggjorde Glennie både, hvad hun selv (som 

repræsentant for klubben) og eleverne ville kunne opnå med at skrive teksterne. Denne måde at 

repræsentere den her virkelige situation understøttede elevernes indtræden i den imaginære dialog, 

hvorved eleverne kunne få øje på meningsfulde muligheder for selvhed som skrivere af teksten, der 
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ligeledes smittede af på deres muligheder som skrivere i teksten, men begrænsede samtidig deres 

forestillingsarbejde.  

Betydningen af synliggørelse af skrivningens imaginære dialog, herunder formål og funktion, er 

denne undersøgelse som bekendt ikke den første til at pege på. Som præsenteret tidligere har man 

inden for skandinavisk skriveforskning fundet belæg for at sige stort set det samme (Brok, 2014; 

Liberg, 2012; Smidt, 2010; Smidt, Solheim, & Aasen, 2013). Her har opmærksomheden især været 

vendt mod tekstens funktion og formålet, som således også kan ses manifesteret i Skrivehjulet. 

Udgangspunktet i retoriske situationer ser jeg derfor som et didaktisk greb, der neop kan anvendes i 

skolen eventuelt med Skrivehjulet som planlæggende værktøj for læreren i forbindelse med 

repræsentationer af retoriske situationer. 

Det helt konkrete æg i form af virkelige og velkendte situationer kan dog også begrænse graderne af 

villighed til at træde ind i den imaginære dialog og afprøvning og eksperimenteren hos eleverne. 

Med eleven selv som skriver kan specifikke valg få store konsekvenser. Derfor er mulighederne for 

diskursiv selvhed i forbindelse med skrivning baseret på virkelige retoriske situationer begrænset 

sammenlignet med mulighederne for diskursiv selvhed i forbindelse med skrivning baseret på 

fiktive situationer. Frede er et eksempel på dette. I hans tilfælde er der oven i købet tale om et for 

ham råddent æg, nogen har lagt i hænderne på ham. Han ser ikke (og begrænses også heri) en 

mulighed for at ændre på det eller bruge det til noget konstruktivt, men smider det på gulvet.  

Retoriske situationer kan således synes præcis lige så begrænsende for skriveren og hendes 

konstruktioner af muligheder for deltagelsesmuligheder, herunder muligheder for selvhed som visse 

genrer og skriveordrer, hvilket både Piekut, Smedegaard, Laursen og til dels Håland peger på. Det 

etiske kairos-begreb, som Matthiesen med inspiration fra Isokrates opererer med, kan således, i 

kraft af sin indlejrede fællesskabsorientering, på lignende vis udgøre en hæmsko for elevers 

investering. For hvad forstår vi ved et fællesskab? Hvem er med i det fællesskab, og hvorfor 

investere i et fællesskab, hvis man ikke kan se sig selv som en del af det? I en kritisk optik kunne 

man hævde, at arbejdet med skrivekortet (som jeg vil diskuteremere uddybende længere nede) i 

forbindelse med nogle retoriske situationer blot tilbyder en konstruerende pseudo-frihed. 

Jon og Kristas mail til Nynne, som blev gennemgået fælles i klassen, samt Milles og Anas groteske 

mailkorrespondance er eksempler på tekster, som muligvis aldrig ville være blevet skrevet og sendt 

i virkeligheden. De er ikke blevet understøttet, men ej heller reguleret af virkelige betingelser, 



 

 

267 

forhold og relationer, som sætter diskursive rammer for, hvem man kan være eller har lyst til at 

være. Men netop derfor kan de tjene som udstillingsvinduer for alternative praksisser, der kan 

synliggøre skrivning som en socialkonstruerende praksis. Også Fie og Asta kan siges at gøre sig 

erfaring med skrivning som socialkonstruerende praksis, da de afprøvede såkaldt genstemning af 

”professionel skrivning” i deres produktion af mailen fra Nynne til Kalle.  De udtrykte en distance 

men arbejdede bevidst med konstruktion og positionering. 

Ved ikke at være forpligtet på virkeligheden kan man i undervisningen således invitere til, at 

eleverne gør sig forestillinger og eksperimenterer med afprøvning af stemmer, som elever i 

virkelige situationer rettet mod en virkelig forandring af en situation ikke ville gøre brug af. 

Maybin, der netop i sin forskning har interesseret sig for revoicing siger således: 

”Children’s evaluative activity in reproducing and orchestrating voices reflects their 

social background and values, but also reveals how they are acting on their 

environment, becoming conscious of their positioning in the world and developing a 

sense of themselves as a particular kind of person.” (Maybin, 2008, p. 85) 

Disse stemmer ville således blive repræsenteret og eksponeret for eleverne i undervisningen og 

eventuelt figurere som stemmer i den imaginære dialog i andre retoriske situationer. Brugen af en 

mere ureflekteret genstemning, hvor eleverne ikke har været i dialog med hinanden eller sig selv 

om mulige valg og, fortidens betydning og konsekvenser i fremtiden, er således ikke i sig selv en 

autentisk praksisform. Men holdt op mod alternativ brug af genstemning (som repræsenteret i 

eksempelvis andre elevtekster) kan den fungere som afslørende brik i processen på vej mod en 

større grad af dialogisk skrivning. 

Som lærer ligger der således en udfordring i at udvælge og iscenesætte både virkelige og fiktive 

situationer på måder, hvor eleverne kan få øje på flere muligheder for selvhed, og dermed åbne for 

muligheden for en personlig oplevelse af meningsfuldhed og vedkommenhed (autenticitet), som 

intentionen har været med det didaktiske design. Eleverne skal kunne identifisere seg med 

skrivesituasjonen og skriveformål (Smidt, 2010, p. 31), som Smidt udtrykte det.  Og her drejer det 

sig om dels muligheder som skriver af teksten, dvs. den særlige tilgang til tekstproduktionen, hvor 

eleven kan se sin egen autobiografiske identitet som skriver i spil form af tidligere erfaringer med 

retoriske situationer og de forestillinger, eleven gør sig om situationernes væsen. Og dels drejer det 

sig om synliggørelse af mulighederne for at præsentere sig som skriver i teksten rettet mod den 
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specifikke retoriske situation, hvor eleven vil kunne blive legitimt genkendt.  

 

7.2 POSITIONERING I FEEDBACK OG MODELLERING – EN LÆRERUDFORDRING 

Min (som lærer) og pædagogen Glennies deltagelse og for mit vedkommende oplevelse af 

deltagelsesmuligheder har i analyserne vist sig at spille en væsentlig rolle i forhold til 

positioneringen af eleverne med agency og repræsentationer af skrivning, som kommer til 

udtryk. Vores deltagelsesformer peger på udfordringer i forbindelse med at skabe 

overensstemmelse mellem intentionerne i designet og den aktualiserede lærerdeltagelse i form 

af feedback og positionering. Positionering har vist sig som et udfordrende designelement, der 

lader til at kræve en høj grad af re-artikulering af kommunikationsformer og 

deltagelsespraksisser fra lærerens side for at blive aktualiseret i overensstemmelse med 

intentionerne om at skabe rammerne for situeret autenticitet i form af dialogisk skrivning. 

Analyserne peger dog også på potentialer i forbindelse med feedback ikke mindst, når den 

kommer fra en person, der kommer udefra. Under feedbacken kan skrivehandlingen og 

skrivningens forandringspotentiale blive synliggjort, og eleverne eksponeres for en såkaldt 3. 

repræsentation af teksten. Dette medvirker til , at teksterne bliver levende og skrivning 

repræsenteret som en social handling. 

Jeg har i udviklingen og implementeringen af designet interesseret mig for, hvordan positionering 

af elever som skrivere kan finde sted og finder sted. Den måde, hvorpå de positioneres som 

elevskrivere gennem lærerens deltagelse i feedback og modellering har, som jeg har været inde på, 

betydning for, hvordan de også ser sig selv som skrivere, og hvad dette mon kan omfatte. Vi er som 

mennesker, som Bakhtin understreger, hele tiden i dialog med vores omgivelser: 

”At være, det vil sige, at være for en anden og gennem en anden – for sig selv. 

Mennesket har ikke noget indre suverænt territorium, han befinder sig altid helt og 

altid på grænsen, og idet han ser ind i sig selv, ser han ind i øjnene på en anden og 

med en andens øjne.” (Andersen, 1998, p. 96) 

I faciliteringen af skrivehandlingerne og herunder elevernes forhandlinger og samtaler om, hvilke 

valg de skal træffe, har jeg haft intentionen om, at min feedback og mine modelleringer skulle være 

med til at udgøre øjne, som eleverne ser sig selv med. Det er intentionen om et sæt øjne, der ser 
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dem som skrivere, der i handling er orienterede mod potentiel forandring af den situation, de skriver 

på baggrund af og med potentiale for at udtrykke agency i kraft af deres tekstforhandlinger. Men 

intentionen synes nogle steder at spænde ben for mig. Jeg har demonstreret, hvordan jeg som 

deltagende lærer oplever, at det er mig og mine øjne, der skal kontrollere, at elevernes valg ikke 

fører dem i en anden retning, hvor forandring ikke længere er omdrejningspunktet. Jeg bliver med 

mellemrum tilsyneladende så optaget af dette kontrollerende blik, at jeg i nogle tilfælde, som 

beskrevet, positionerer dem som mimere, idet jeg lader til at give dem og nærmest kræve bestemte 

identiteter, hvormed der følger særlige diskursive attituder og intentioner. Dermed kommer jeg i 

min måde at deltage på til at lukke elevernes autentiske handlerum – både i forhold til, hvem de kan 

være som elevskrivere af en tekst og som skrivere i teksten (personlig og performativ autenticitet). 

Jeg oplevede som deltagende lærer, som beskrevet, en vis grad af kaos under 1. iscenesættelse; 

elever, som fra mit lærerperspektiv tilsyneladende ikke deltog, ikke foretog sig ret meget relevant, 

og elever, der rekonstruerede opgaver, der i mine kontrollerende øjne umiddelbart lod til at bringe 

dem i helt andre retninger end der, hvor jeg gerne ville se dem. Jeg følte derfor som lærer, at jeg 

ofte måtte deltage ved at korrigere og udfordre elever, så de i højere grad ville agere som 

bidragsydere inden for den figurerede verden, jeg havde i tankerne, på både reflekteret og etisk 

forsvarlig vis og ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Jeg vil beskrive det således, at jeg med 

mellemrum beder dem om at sætte sig ud over deres egen umiddelbare lyst. Dette kan ses som et 

eksempel på, at jeg i min deltagelse interagerer med praksisser, som jeg endnu ikke havde re-

artikuleret for mig selv i relation til det didaktiske design og implementeringen heraf. I mit ideal om 

at eleverne skal sætte sig ud over deres umiddelbare behov, reproducerer jeg en praksis (der 

muligvis bliver delt af mange lærere), som ganske vist kan knyttes sammen med flere forskellige 

bagvedliggende ideologier. I mit tilfælde kunne der dog være tale om Thomas Ziehes ideal om god 

anderledeshed (Ziehe, 1998). Hans begreb refererer til at præsentere eleverne for emner og 

arbejdsformer, der ganske vist kan være relevant for men ikke umiddelbart ligger inden for eller i 

forlængelse af det, eleverne i deres fritid beskæftiger sig med for derved at åbne deres horisonter. I 

udviklingen af designet har god anderledeshed ikke spillet en eksplicit rolle. Men hans artikel 

gjorde stort indtryk på mig, mens jeg læste til lærer og inspirerede mig til at tænke tilrettelæggelse 

af undervisning, mens jeg var ansat som lærer i folkeskolen. Idealet om god anderledeshed står ikke 

direkte i modsætning til det didaktiske design, jeg har udviklet. Men i min måde at deltage på, hvor 

jeg tilsyneladende i nogle interaktioner kan synes at orientere mig mod god anderledeshed ved 
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netop at fordre af elever, at de skal sætte sig ud over sig selv ved at indtage fremmedartede og for 

eleverne ikke meningsfulde positioner og former for selvhed (identiteter), kan, som beskrevet, synes 

i modstrid med mine intentioner om at tage udgangspunkt i elevernes fortolkninger af situationer og 

definitioner af exigence. 

I implementeringen er der dog også flere eksempler på interaktioner, hvor jeg mener, at der finder 

positioneringer sted i tråd med intentionerne. Det lykkes eksempelvis for mig i deltagelsen i 

samtalen med Trine og Martha om mulige emner og konstruktionen heraf under 1. iscenesættelse i 

relation til skolesammenlægningssituationen. På samme måde finder Smidt også, da han undersøger 

læreren Gunners feedback til forskellige elever, at også han som lærer positionerer sig selv og sine 

elever på vidt forskellige måder. Men hvad er det, der gør, at det lykkes nogle gange og ikke andre? 

Smidt peger blandt andet på, at elevernes refleksive positioneringer spiller en væsentlig rolle. Men 

jeg aner desuden en sammenhæng mellem min oplevelse af repræsentationen af refleksion i 

grupperne og min på den baggrund (måske førbevidste) oplevelse af egne 

lærerdeltagelsesmuligheder. Disse oplevede lærerdeltagelsmuligheder resulterer således i 

aktualiserede positioneringer. Martha og Trine udtrykker refleksion over, hvordan de vil fremstå, og 

hvilken effekt deres valg af indhold i teksten kunne have på deres læsere. I min deltagelse i denne 

samtale fasholder jeg som bekendt en vejlederposition, hvorfra jeg opfordrer de to elever til at 

vurdere valg af indhold i forhold til, hvad de ønsker at opnå. Jeg undgår således, at eleverne som 

skrivere af teksten får frataget selvbestemmelsen over, hvordan de skal positionere sig som skrivere 

i teksten. Denne positionering lader til at være vanskeligere at fastholde over for grupper, jeg, som 

deltagende lærer, oplever som på vej et andet sted hen. Det kan eksempelvis dreje sig om elever, 

der fra mit lærerperspektiv og i situationen fortolket såkaldt useriøst (Mille og Laura fra 1. 

iscenesættelse), dovent eller vidensdrevet spor (Gina, Ana og Laura fra 1. iscenesættelse) eller et 

såkaldt uetisk spor, som jeg definerede Fredes tekstudkast (i forbindelse med 

skolesammenlægningssituationen under 1. iscenesættelse) om de klamme toiletter og dumme lærere 

som.  

Denne iagttagelse kan minde om det mønster, som retorikeren Kathryn Evans (Evans, 2003) ser 

antydningen af i et forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt amerikanske college-underviseres 

kommunikationsformer i deres interaktion med studerende. Her fokuserer hun særligt på 

undervisernes feedback på de studerendes opgaver og samme underviseres refleksioner over disse 

feedback-interaktioner. Hun finder i den sammenhæng, at de to lærere, hun har fokus på, trods deres 
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nylige deltagelse i et kursus rettet mod en ændring af kommunikationsformer fra 

transmissionsmodel(en model der antager at afsenderen af en besked er den aktive part og hvor 

modtagere betragtes som passiv)  til en mere konstruktivistisk og kontekstsensitiv forståelse af 

kommunikation (hvor modtageren og den situation, hun befinder sig, spiller aktivt ind i forhold til 

forståelsen), alligevel er tilbøjelige til at kommunikere med studerende beroende på en 

transmissionsmodel. College-underviserne er i lighed med mig ikke konsekvente i deres måder at 

kommunikere på. Evans ser, at det er samspillet mellem forskellige faktorer, der afgør, hvordan 

underviseren kommunikerer. Hun sporer blandt andet en sammenhæng mellem underviserens 

identificering af den studerendes kompetencer og måden, hvorpå han/hun kommunikerer og stiller 

krav til studerende. Og på lignende vis aner jeg en sammenhæng mellem min oplevelse og 

identificering af kvaliteten af elevernes (planlæggende) tekstproduktion og min positionering af 

dem via min måde at kommunikere med dem. 

Det lykkes i høj grad for klubpædagogen Glennie, der deltog i. iscenesættelsen af ”Hjælp til 

fritidsklubben” at positionere dels sig selv og dels eleverne som autentiske (i forståelsen virkelige) 

og nyttige bidragsydere. I sin præsentation af hvad hun har brug for hjælp til fra elevernes side og 

senere i sin feedback til eleverne, formår hun at deltage på en måde, hvor hun gør sig selv til en 

oprigtig og kritisk læser situeret uden for læringsrummet. Som samtalerne udfolder sig mellem 

Glennie og eleverne, gives selve samtalesituationen ligeledes virkeligheds-autentisk karakter. 

Glennie er der ikke blot for elevernes skyld, så de kan få feedback. Hun er der også for sin egen. 

Undervejs spørger hun nemlig ind til elevernes forestillinger og beder dem uddybe. Dette lader til at 

ske ud fra et oprigtigt ønske fra Glennies side om at få en større forståelse for elevernes ønsker. Det, 

at Glennie kommer udefra, hvor hun fungerer som en art stakeholder, der ikke har ansvar for eller 

behov for at kontrollere, at eleverne indvies i lærerige praksisser (selvom hun nok er interesseret i, 

at de gør) samt hendes personlighed og interesse i opbygningen af ny juniorklub, er muligvis 

afgørende for, at hun med sin måde at deltage på lykkes med at få positioneret eleverne som 

autentiske bidragsydere. Hun handler med andre ord inden for en anden praksisarkitektur, end jeg 

gør som deltagende lærer. Hendes handlerum muliggør endvidere, at den, med Rijlaarsdams et als 

udtryk, 3. repræsentation af teksten, som jeg i designet var ude efter at etablere, bliver en autentisk i 

forståelsen virkelig og oprigtig interesseret læserrepræsentation 

I hvilken grad hun er bevidst om og har re-artikuleret for sig selv, hvordan hun positionerer 

eleverne, kan jeg ikke udtale mig om. Hun har ganske vist en pædagogisk professionel relation til 
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dem som børn, der nok gør, at hun er bevidst om at være anerkendende, men i den aktuelle situation 

lader hun til at være interesseret i deres bidrag og deres hjælp og ikke i deres læring. Hendes 

feedback er således overvejende tekstorienteret. Dog indeholder den samtidig skriverorienterede 

træk, idet hun spørger ind til, hvad eleverne egentlig ønsker at skrive frem.   

Jeg ser i elevernes interaktioner med Glennie, at eleverne bliver sat i bevægelse med tekster, som 

det netop efterspørges hos Liberg og Smidt (Liberg, 2012, Smidt, 2010). Dels slår Glennie ned på 

tekstens lokale plan, på enkelte sætningskonstruktioner og ord, som hun blev fanget af, og dels går 

deres samtaler på tekstens globale, kommunikative plan: Hvad er det eleverne vil med teksten, og 

hvad tænker hun om deres ideer – kan de virkegøres og komme til at skabe forandring? Teksterne 

får på den måde et liv i klassen. 

Som lærer fungerer jeg ligeledes som feedbackgiver i forbindelse med, at jeg modellerer for 

eleverne, hvordan man kan læse en særlig konstruktion og positioneringer ud af en tekst. Jeg har i 

analyserne kun berørt modelleringsaspektet overfladisk, da jeg ikke mener, at jeg har data nok på 

dette designelement. Dog finder jeg det interessant, at henholdsvis læreren Lise fra 

Mosegårdsskolen (1. iscenesættelse) og lærerne Jeanette og Line fra Københavnerskolen (2. og 3. 

iscenesættelse) udtrykker vidt forskellige perspektiver på netop modellering. Lise efterspurgte det 

og Line og Jeanette oplevede, at de i deres øjne mange modelleringer fratog eleverne et ejerskab, 

idet de blev hensat til bare at skulle lytte. ”Der er grænser for, hvor nørdet det kan være”, siger 

Jeanette, og det var da også en ret ambivalent oplevelse, jeg havde som lærer, når jeg i mine 

modelleringer analytisk skilte de konstruerende aspekter ad og forsøgte at samle dem igen. Dog 

oplever jeg samtidig, at min modellering af de to forskellige mails til Nynne demonstrerer for 

eleverne, hvordan man kan trække på forskellige stemmer og derved konstruere betydning på 

forskellige måder. På den måde kommer modelleringerne til at fungere som udstillingsvinduer for 

forskellig brug af stemmer, og hvordan disse orkestreringer skaber forskellige verdensbilleder.  

Min modellering er ikke nødvendigvis afgørende for, at eleverne selv kan få øje på disse processer i 

hinandens tekster. Men som Lise er inde på, kan den være vigtig for nogle elever. Eksempelvis 

giver eleven Annemone fra Københavnerskolen, udtryk for, at hun fandt det meningsfuldt at blive 

sat grundigt ind i, hvordan de skulle gå til tekstproduktionen. I forbindelse med 

skolesammenlægningssituationen eksponeredes eleverne kun for én modellering – ét 

udstillingsvindue i form af læreren Lises tekst til sine kommende kolleger. Denne ene mulighed for 



 

 

273 

selvhed, som Lise skriver frem, kan have medvirket til, at det for nogle elever (heriblandt Frede) 

bekræftes i, at der ikke for ham findes meningsfulde former for selvhed som skriver i den 

pågældende retoriske situation. Flere eksempler kunne muligvis have åbnet horisonten. Som nævnt 

ser jeg dog ikke muligheden for at følge modellering som designelement til dørs i denne afhandling, 

men finder det oplagt at se nærmere på dette didaktiske værktøj i en anden og muligvis bredere 

kontekst. 

 

7.3 SKRIVEKORT SOM SAMTALEFACILITATOR 

Der er betydelige udfordringer forbundet med elevernes interaktion med skrivekortet, om 

end jeg samtidig kan få øje på, at det kan medvirke til deltagelsesformer hos eleverne, hvor de 

netop investerer i reflekterede forhandlinger. Eleverne positionerer sig forskelligt i forhold til 

skrivekortet. Flere giver udtryk for, at de især til at starte med havde svært ved at forstå, 

hvad de skulle bruge det til. Nogle af disse elever ser dog retrospektivt en kvalitet ved kortet, 

mens andre fortsat giver udtryk for, at de finder det meningsløst, kompleksitetsskabende og 

uden muligheder for selvhed for dem som skrivere af teksten, hvilket derved begrænser deres 

muligheder for deltagelse. Flere af de deltagelsesformer, som skrivekortet er med til at 

strukturere, omfatter refleksion over situationens væsen; de betingende omstændigheder og 

konstruerende aspekter. Og i det lys argumenterer jeg for, at det kan være med til at 

kvalificere den enkelte skrivers forhandlingskompetence, udspørgning og bevidsthed om de 

valg, hun træffer om brug af sprog og stemme. Derigennem giver det også muligheden for re-

artikulering af skrivenormer, som Hatab og Taylor fremhæver som afgørende for autentisk 

performance, når hun skal forfatte en tekst både i fællesskab med andre men også alene.  

Som præsenteret tidligere blev der i forbindelse med det norske projekt SKRIV udviklet redskaber 

til lærerne i form af modeller (eks. FFF-modellen) og måder at spørge ind til elevernes 

skriveprojekter (i lighed med også Hetmars elevprojekt – lærernes udfordring). I denne 

undersøgelses- og situationsforankrede skrivedidaktiske design har jeg givet et lignende værktøj i 

hænderne på eleverne. Som deltagende lærer var jeg under implementeringen en del i tvivl om 

skrivekortets konstruktive funktion. Jeg oplevede til tider, at det repræsenterede skrivning som en 

atonomiseret proces, hvor man på særdeles kunstig og ikke autentisk i forståelsen 

virkelighedsrefererende vis blev nødsaget til at tænke henholdsvis emnekonstruktion og 
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positionering af skriver og læser som adskilte størrelser. Jeg oplevede det som vanskeligt at 

formidle kortets værdi til eleverne. Ligeledes erfarede jeg, at flere af lydfilerne, som jeg indhentede 

via optagelser af elevernes deltagelse, var præget af samtaler, der gik på andre emner uden relation 

til skriveopgaven eller udelukkende musik fra YouTube. Det kan vidne om, at nogle elever 

tilsyneladende har haft vanskeligt ved at forstå, hvordan de skulle deltage i og tilskrive 

skriveopgaven meningsfuldhed, hvilket gør, at de ikke investerer i en skriveridentitet forbundet med 

opgaven. Den manglende investering fra hele gruppers eller enkelte personers side kan også, hvilket 

Perregaard netop i sin forskning har peget på, være relateret til sociale hierakier i klassen. Jeg har 

ikke været i klassen tilstrækkeligt længe til at gøre mig observationer af den art, og det har da heller 

ikke været et fokusområde. Dog er det som sagt tydeligt, at eleverne deltager, dvs. kommer i 

bevægelse med (og i nogle tilfælde stort set ingen) ret forskellige måder at være skriver på. 

Under analyseprocessen opdager jeg dog, at skrivekortet faktisk lader til at fungere understøttende i 

flere af skriveprocesserne end forventet. Det tilsyneladende understøttende kommer til udtryk i 

forskellige deltagelseformer og bliver således brugt differentieret. Alicia og Amanda fra 1. 

iscenesættelse på Mosegårdsskolen holdt sig meget stringent til kortet og brugte det til at få en 

forståelse af, hvad der er på spil for de tre børn, der gerne vil dyrke live-rollespil. På lignende vis 

bliver det også synligt for deres klassekammerat Sabo, hvad en reklameplakat egentlig gør. Og flere 

andre grupper går netop i dialog med de konstituerende elementer i kraft af, at de diskuterer og 

forhandler sig frem til, hvordan de skal udfylde kortet. Trine, Gina og Martha kommer eksempelvis 

vidt omkring og får forholdt sig til mulige responsforståelser, hvorved de bevæger sig ud over 

skrivning som rent lingvistiske valg og sætter tekstproduktionen ind i kulturantropologisk kontekst. 

I deres forhandlinger bliver etik tillagt betydning og, kan man sige, en form for orientering mod 

fællesskabets bedste.  Annemone og Rie fra Københavnerskolen får anledning til at forhandle en 

konkret stemmebrug på plads, der får Nynne til at fremstå selvsikker på en måde, de mener, er 

passende for en pige på 11 år. Og Fie og Asta ser deres snit til at prøve kræfter med en 

stemmeføring, der i deres øjne er professionel. 

De deltagelsesformer, som realiseres i flere grupper, udtrykker således forhandlinger om stemmer, 

der er med til at positionere og konstruere målrettet betydning. Både Bakhtin og Linda Flower 

(Flower, 1994) peger på, som præsenteret, at enhver skriver går i dialog med forskellige stemmer - 

selv i skriverens egen skriveproces, hvor hun ikke har en fysisk partner at diskutere med. I designet 

var hensigten netop, at elevernes eksplicitte forhandlinger skulle repræsentere disse indre 



 

 

275 

forhandlinger. I flere tilfælde, hvor eleverne samarbejder med en eller flere skrivemakkere, ser jeg 

netop, at eleverne eksponeres for hinandens situationsfortolkninger og identifikationer og 

refleksioner over brugen af mulige stemmer. Trine, Gina og Martha får eksempelvis en betydning 

for hinanden i deres forhandlinger dels om, hvem Nynne med fordel kan skrive til for at få gjort 

noget ved den situation, hun står i, og dels om, hvad hun kan være bekendt at skrive til netop den 

læser. De samkonstruerer og eksemplificerer for hinanden mulige responsforståelser, betingende 

omstændigheder og konsekvenser. Disse andre stemmer ville muligvis ikke alle sammen være 

indblandet i den enkelte skrivers ”individuelle” forhandlinger. Men i takt med at de får gjort sig 

erfaringer med mulige andre stemmer (repræsenteret af klassekammerater) og måder eksplicit at 

deltage i forhandling på, kan man forestille sig og håbe på, at det vil internalisere sig som praksis, at 

skriveren selv i sin individuelle skriveproces går i reflekteret imaginær dialog med alternativer. 

Eleverne får med andre ord og med reference til Matthiesen og Isokrates gjort sig erfaringer med 

rådslagning i forbindelse med konstruktionen af skrivehandlingen, der samtidig bliver et fælles 

anliggende.  

Som jeg allerede har berørt, er en af begrænsningerne ved dette projekt, at det forløber over så 

forholdsvis kort tid i hver klasse. Eftersom eleverne ikke havde arbejdet med skrivekortet før, var 

det deres første gang. Denne nyhedsværdi har sandsynligvis en stor indflydelse på den måde, 

hvorpå eleverne arbejder med det. Der er da også tegn på, at flere elever ved forløbets afslutning 

giver udtryk for, at de nu kan se værdien i skrivekortet. Det tyder således dels på, at en fortrolighed 

med kortet kræver en vis eksponeringstid og dels på, at personlig autenticitet kan konstrueres 

retrospektivt. Eleverne havde tilsyneladende ikke alle sammen og hele tiden oplevelsen af en 

personlig autenticitet under skriveprocessen. Men i bakspejlet kan den selvsamme skriveproces tage 

sig anderledes og mere personlig autentisk ud, som vi eksempelvis ser det på Københavnerskolen 

hos Liam og Gustav, hvorved en figureret verden i tråd med den intenderede kan begynde at åbne 

sig.  

Den i øjeblikket eller retrospektivt oplevede personlige autenticitet finder dog ikke sted hos 

samtlige elever. Dette kan skyldes den forholdsvis korte eksponeringstid. Men det er ret 

nærliggende at forestille sig, at også kravet om umiddelbar ”virkelighedsautenticitet” er præsent hos 

elever som eksempelvis Nicklas og Mille og til dels også Martha, Trine og Sine-Lucia. Og det er jo 

i nogen grad den selvsamme oplevelse af fravær af virkelighedsrelateret autenticitet, som gør, at jeg 
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med mellemrum under implementeringen, hvor jeg iagttager elevernes første forsøg på at interagere 

med kortet, bliver i tvivl om kortets konstruktive værdi.  

Skrivekortet er imidlertid tænkt som et stilladseringsværktøj, der netop skal objektivisere den 

retoriske situation og skrivning som konstruerende proces og understøtte elevernes deltagelse i en 

situeret autentiske performance. Og det er netop den funktion, som jeg får analyseret mig frem til, 

også realiseres i flere gruppesamtaler. En årsag til, at elever som især Nicklas og Mille positionerer 

sig negativt overfor skrivekortet, kan netop være, at de ikke kan se - og af mig som lærer muligvis 

ej heller bliver tilstrækkelig hjulpet til at se - deres egne muligheder som medkonstruktører af kortet 

på en sådan måde, at det bliver anvendeligt og meningsfuldt for dem, hvorved der kan åbne sig 

meningsfulde muligheder for selvhed som skrivere af teksten. De tolker det tilsyneladende som blot 

endnu en skrivemodel på linje med ”hvalen”, der fordrer en mimisk praksis af dem, hvorved det 

ikke opleves som meningsfuldt i forhold til deres forestillinger om, hvad skrivning er.  

Dette projekt kan således siges at bekræfte det som anden forskning også peger på. 

Forskningsprojekterne Faglighed og skriftlighed samt Tegn på sprog har som beskrevet tidlligere 

netop interesseret sig for skriveridentiteter og det at skabe rum i undervisningen for at elever finder 

skriveaktiviteterne meningsfulde. Laursen konkluderer eksempelvis således: 

 ”Først og fremmest ses en sammenhæng mellem, om børnene kan se sig selv i den 

tekst, de skriver, og om de investerer i den og i den ’writer identity’, der følger med. 

Men vi ser også, at der med investeringen i teksten ofte følger en investering i at 

strække sproget for at give teksten netop det udtryk, børnene gerne vil have frem, og 

for at skrive sig selv ind i teksten på en måde, der får dem til at fremstå, som de gerne 

vil fremstille sig selv.” (Laursen, 2015, p. 94) 

Sine-Lucia og Fie fra Københavnerskolen lykkes med netop at medkonstruere på skrivekortet på en 

sådan måde, at de trods alt får gavn af kortet, eftersom de fortæller, hvordan det efterhånden bare 

blev noget, de havde i baghovedet. De lader således til i nogen grad at have internaliseret 

skrivekortet som netop en model for forhandlingspraksis. Især Sine-Lucia skaber en parallel til 

fiktionsskrivningspraksisser i sin medkonstruktion af skrivekortet. Og ligeledes udtrykker Nicklas, 

Rico og Thejs samt Milles og Anas tekstkorrespondance mellem Nynne og Kalles rocker-forældre 

interaktion med fiktionsskrivepraksisser.  
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Piekut peger som sagt på narrativet som en form, der med fordel kunne gøres yderligere til genstand 

for undervisning og anvendes som resurse i skriveundervisningen. Et lignende kreativt potentiale 

ser jeg således også på baggrund af mine analyser. Flere elever demonstrerer med andre ord, at de i 

lighed med Piekuts påpegning af udbredelsen og interessen for brugen af ”små fortællinger,” i 

forvejen bevidst eller førbevidst søger og trækker på fiktionen, når de skriver.  

Både Martha og især Trine demonstrerer under deres tekstproduktioner, at de i høj grad tager den 

intenderede skriveridentitet på sig, som skrivekortet lægger op til, og de diskuterer på kvalificeret 

vis deres tekstproduktion ud fra aspekterne på skrivekortet. Alligevel indtager de siden en kritisk 

position over for skrivekortet og dets anvendelighed. Deres kritik knytter de særligt an til den 

tidskrævende proces, det har været at arbejde med det. 

Der lader således til at ligge en udfordring her som lærer i at få formidlet det læringsmæssige mål 

med og de muligheder, som skrivekortet tilbyder. Et af omdrejningspunkterne er netop at få 

formidlet ideen med kortet som stilladseringsværktøj. Skrivekortet skal ikke forestilles at være 

såkaldt, med Peas udtryk, distribueret intelligens, som eleverne skal have træning i at anvende, så 

de er klædt på til at kunne bruge det uden for læringsrummet. Det hører til i læringsrummet som et 

stilladserende værktøj med et emancipatorisk dannende sigte i forbindelse med planlægning af 

tekstproduktion, der kan bevidstgøre elever om skrivning som skabelsen af fortolkede og 

konstruerede verdensbilleder. Og selvom Nicklas, Mille og Trine ikke ser et eget behov for et 

sådant stilladseringsinstrument i forbindelse med deres egen selvstændige skrivning, så kan 

skrivekortet vise sig nyttigt i en samarbejdende skriveproces, hvor det kan siges at være vigtigt at nå 

til enighed og fokusere på de samme aspekter ved tekstproduktionen. Da kan skrivekortet siges i 

mindre grad at tjene som et stilladserende værktøj og mere som en rammesætning af samtalen.  

Som nævnt viste skrivekortet sig at være mest anvendeligt i forbindelse med den mere komplekse 

og mindre strukturerede retoriske situation, som repræsenteres i filmen ”En mistænkelig oplevelse”. 

I denne situation er der ingen forudbestemt læser. Der kan være forskellige konstruktioner af 

exigence, som medfører forskellige mål og således også forskellige måder at konstruere emnet og 

positionere henholdsvis skriver og læser. Her viste skrivekortet sig at have en strukturerende 

funktion, og det blev da også konstrueret af flere elever fra Københavnerskolen som havende været 

mere i spil i den sammenhæng.  
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I forbindelse med at eleverne skulle lave beskrivelser af aktivitetsmoduler til fritidsklubben, blev 

elevernes egne forhandlinger om de konstruerende aspekter overflødige, eftersom flere af disse 

aspekter allerede var givet på forhånd af klubpædagogen. Den retoriske situation blev i grove træk 

struktureret for eleverne i oplægget. Dog skulle eleverne med Kristas udtryk få de ting (i 

skrivekortet) til at ske inde i teksten. På trods af at situationen på forhånd er blevet struktureret for 

eleverne, ligger der alligevel et fortolkningsarbejde for eleverne. I tilfældet med 

aktivitetsmodulbeskrivelserne endte eleverne således med kun at skulle forhandle sig frem til, 

hvordan de ville konstruere selve aktiviteten med særligt fokus på, hvordan det kunne skrives frem 

som en lærerig aktivitet. Det afgrænsede opgaven og gjorde den opsamling, som Jeanette stod for, 

mere fokuseret, nemlig på, hvordan man kan skrive noget frem som værende lærerigt. Der viste sig 

dog en mindre grad af forhandling skrivemakkerne imellem. Samspillet mellem positioneringer og 

emnekonstruktion i relation til målet kom på den måde ikke, sammenlignet med flere af de 

processer, som fandt sted i relation til filmen ”En mistænkelig oplevelse”, eksplicit til udtryk. 

Derimod indgik den enkelte fokuserede konstruktionsproces i en række af interaktioner, hvoriblandt 

feedbacken fra Glennie blandt andet skinnede tilbage på denne konstruktionsproces og kastede nyt 

lys over den.  

Forskellige situationer og måder hvorpå disse situationer repræsenteres i undervisningen, lægger 

således op til en varieret brug af skrivekortet, der ikke nødvendigvis kræver, at man som lærer gør 

samtlige aspekter til genstand for elevernes samtale og refleksion. Skrivekortet indeholder med 

andre ord også muligheden for, at eleverne beskæftiger sig med ét eller nogle af aspekterne.  

Der finder kvalificerede samtaler sted i flere grupper, hvorved der peges på, at samtaler netop 

indeholder et potentiale for at gøre skrivning til en social handling, man som skriver kan arbejde 

bevidst og målrettet konstruerende med, alt efter hvordan man tolker situationen. Og skrivekortet 

kan understøtte denne proces. Jeg kan dog ikke udtale mig om, hvordan eleverne ville have 

forhandlet deres tekstproduktioner på plads uden at have stiftet bekendtskab med skrivekortet. Jeg 

kan med andre ord ikke udelukke, at udgangspunktet i den retoriske situation i sig selv kunne have 

ført til lignende forhandlinger. Spørgsmålet står således tilbage, hvorvidt den situationsforankrede 

skriveundervisning, som den forløb på de to skoler, hvor jeg implementerede den ville have 

omfattet færre udfordringer, hvis skrivekortet udelukkende havde været mit redskab, som der på 

lignende vis er blevet lagt op til i Norge.  
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7.4 DISKUSSION – VALIDITET OG GENERALISERBARHED 

Jeg får i min undersøgelse placeret mig selv som forsker i en position, hvor jeg både skal handle 

inden for den praksis, jeg undersøger, samt praktisere forskning ved at iagttage og tænke over de 

deltagelsesformer, som mine handlinger er med til at realisere. Dette er en position, som netop 

drøftes af aktionsforskeren Olav Eikeland. Han peger nemlig på det uhensigtsmæssige ved det ofte 

meget dikotomiske perspektiv på forskning og praksis, hvor henholdsvis forsker og praktiker 

placeres i ret adskilte roller; praktikeren som den handlende og forskeren, som den der tænker. Han 

ser det som problematisk dels af rent etiske årsager og dels i forhold til den form for viden, man 

som forsker er i stand til at producere. Han ser nemlig, at der ligger en risiko for en såkaldt othering 

effect, hvor de personer, hvis praksis, der forskes i, gøres til objekter. I kraft af at forskeren på 

forskellig vis betragter og tænker over/analyserer på og altså ikke handler som sin informant opstår 

en distance, som afskærer forskeren fra netop at kunne forstå informantens perspektiv, livsverden 

og praksis herunder handlinger. Der opstår med en sådan dikotomisk opdeling af roller med andre 

ord, i følge Eikeland, en distance mellem knower and known. Denne opdeling kan, argumenterer 

han, blive ophævet ved netop at gentænke forskning som en form for praksisfællesskab mellem 

samtlige deltagere i processen:  

“If theory and practice, thinking and doing, reflecting and performing, are to be 

united, the same people must participate in both, in alternating, cyclic, phases, and 

levels of the same process, as in action research cycles alternating between reflecting 

and performing within open, experimenting, collaborative, research processes.” 

(Eikeland, 2012, p. 35)  

Med min position får jeg, med Eikelands ord, vekslet mellem netop den nære praksishandling og 

distancerede refleksion. Og dette, vil jeg vurdere, er netop genkendeligt fra min proces. Undervejs 

havde jeg flere samtaler med de samarbejdende lærere, som også kommenterede på mine 

handlinger som lærer og på elevernes reaktioner. Ofte diskuterede vi desuden, hvordan 

undervisningen var gået, og jeg fik anbefalinger med på vejen, og de kom med forslag, som jeg tog 

til efterretning og brugte i forhold til at ændre i oplæg, samtaleformer, aktiviteter osv. Dog blev de 

ikke involveret i den mere strukturerede etnografiske dataindsamling, med konkrete 

observationsnotater, gennemførsel af interviews og min bearbejdning af data efter interventionen 
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blev de ej heller inviteret med i. Hermed kan vores relation ikke karakteriseres som fuldstændig 

ligeværdig og kollaborativt praksisfællesskab, som Eikeland idealiserer 

Der er da også udfordringer, både af praktisk karakter og af mere erkendelsesmæssig, forbundet 

med, at jeg som forsker træder ind i rollen som lærer. Under feltarbejdet i klassen bestræbte jeg mig 

på at skrive feltnoter dels om observationer af elever og dels af oplevelser, jeg selv havde med at 

formidle og vejlede elever. Min position som lærer tillod mig dog ikke en konsistent notetagning, 

eftersom jeg, som sagt, ofte oplevede, at jeg måtte gribe ind og handle i forhold til elevers 

skriveprocesser. Derfor har mine noteringer og refleksioner over oplevelser primært fundet sted 

efter undervisningen, på lærerværelset, der hjemme, på kontoret eller i toget. Feltnoternes 

beskaffenhed begrænses således af min hukommelsesmæssige formåen og ikke mindst af den 

førnævnte lærerpraktiske relevansstruktur, der unægtelig har påvirket mit forskerblik, men samtidig 

har skærpet min oplevelse af, hvordan bevægelsen fra teoretisk design til praktisk realisering, 

påvirkes af en lang række dynamikker, som til hver en tid vil være en del af praksis.  

Tiden mellem feltarbejdet på henholdsvis skolen i Nordsjælland og skolen i København var 

forholdsvis knap, hvorfor jeg ikke havde mulighed for at nå at transskribere dels elevsamtaler og 

dels interviews og analysere på disse. Mine førstehåndindtryk blev således stort set anvendt 

umiddelbart efterfølgende, dvs. uden at jeg fik foretaget mere distancerede analyser af mine 

interaktioner med elever og samtaler mellem elever, i forbindelse med at jeg ændrede på mine 

handlinger og ændrede i designet.  

Dette placerer min forskning uden for men stadig i relation til den designbaserede forskning, som 

jeg tidligere beskrev. Mange observationer blev ganske vist diskuteret med de samarbejdende 

lærere og reflekteret over, men fraværet af distancerede analyser gør efter min vurdering, at 

justeringerne ikke bliver forankret i forskningspraksis. 

Mine observationer, som designjusteringerne kom til at bero på, ligger på den måde tæt op ad en 

observationspraksis med en relevansstruktur, som mange praktiserende lærere måske selv ville 

realisere, hvis de stod og skulle iscenesætte og løbende evaluere på denne måde at arbejde med 

tekstproduktion på. Mange af de valg, jeg træffer som lærer, vil, som tidligere nævnt, således også i 

høj grad kunne karakteriseres som handlinger, der finder sted inden for, og som realiserer en 

undervisningspraksis. Mine justeringer kan således siges at have overvejende karakter af 
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justeringer, som mange praktiserende lærere ligeledes ville have foretaget i forhold til at skulle 

undervise i samme tilgang til skrivning i en anden klasse på et senere tidspunkt.  

Eikeland peger, som jeg har været inde på, på den dels epistemologiske og dels etiske fordel ved 

indsamling og efterfølgende produktion af viden om et felt ved opbygningen af et praksisfællesskab 

mellem forsker og praktikere. Og jeg har da også fået en 1. håndserfaring med udfordringer, der er 

forbundet med at være lærer og skulle facilitere og deltage i den konkrete skriveundervisning, som 

ligger i det didaktiske design. 

Også Wadel har fremhævet de muligheder, der ligger i netop at være deltagende observatør. Som 

nævnt understreger han dog vigtigheden i at være opmærksom på egne kulturelle kategorier. I mine 

observationer som lærer tvivler jeg på, at jeg i tilstrækkelig grad hele tiden kunne sætte parentes om 

min egen brug af såkaldte egenskabsbegreber. Jeg har indlevet mig i undervisningspraksissen i en 

sådan grad, at det i første omgang har påvirket mit perspektiv på de begivenheder, der finder sted i 

undervisningen. Jeg oplevede et ansvar for eleverne som deres lærer. Dette gjorde det ofte svært for 

mig at distancere mig fra begivenhederne i selve undervisningssituationen og min deltagelse som 

lærer og få øje på mine muligheder i selve øjeblikket som forsker for at spørge nysgerrigt ind til 

elevernes konstruktioner.  

Derfor har jeg, som sagt, også valgt at anskue mine observationer som overvejende udtryk for en 

praktikers observationer. Men har jeg da kunnet løsrive mig fra denne særlige relevanstænkning, 

der kendetegner læreren på de øvrige stadier i forbindelse med vidensproduktionen, eksempelvis 

som interviewer og analytiker? Ikke blot er jeg under feltarbejdet ofte i lærerrollen, idet jeg 

underviser - lærerrollen er ligeledes en del af min egen historik.  

 

7.4.1 INTERVIEW 

Wadel taler ligeledes om, at forskerrollen i nogle sammenhænge kan være nærmest ubrugelig i 

forhold til at indsamle viden om sine informanter (Wadel et al., 2014, pp. 40-41). Informanter vil 

træde i forskellige roller og således svare på baggrund af disse roller, hvilket jeg tolker som 

svarende til, at informanter vil positionere sig forskelligt afhængig af, hvordan de konstruerer 

relationen til forskeren og dennes rolle, dvs. position. I mit tilfælde vil det svare til, at eleverne 

svarer på spørgsmål ud fra forskellige dele af deres sociale personlighed og betragter ikke kun mig 
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som forsker men måske også som skriver eller lærer eller en, som tror, at de ikke kan noget og har 

brug for noget ekstra etc. Håndteringen af dette kræver med Wadels udtryk såkaldte 

komplementære kommunikative færdigheder (Wadel et al., 2014, pp. 75-79) som forsker, dvs. 

færdigheder i at kommunikere med informanter og positionere sig selv på måder, der 

komplementerer informanternes positioneringer og får de informationer frem, som kan bidrage til 

besvarelsen af forskningsspørgsmål.  

Med mellemrum positionerer jeg mig over for eleverne som skriver. Under interviewet med 

eksempelvis Trine og Laura fra Mosegårdsskolen ønsker jeg at sætte gang i deres refleksioner over 

sig selv som skrivere. Jeg spørger derfor ind til, hvordan de lærte at skrive. Og i den forbindelse 

tilføjer jeg, at ”Det er et svært spørgsmål – jeg ved ikke selv, hvordan jeg har lært det”. Min 

positionering er med til at legitimere, at skrivning er komplekst og lægger op til, at interviewet kan 

udforme sig som en form for undersøgelse. 

Som elevernes midlertidige lærer blev jeg sandsynligvis også genkendt af eleverne som netop lærer. 

Men denne position kan ligeledes være forstyrrende. Og jeg kan ikke udelukke, at jeg ikke kun i 

undervisningssituationen men tilmed i interviewsituationen i nogen grad handler ud fra min position 

som lærer, dvs. realiserer de praksiskarakteristiske handlinger for en lærer, der ønsker at få sine 

elever til at forholde sig metakognitivt til deres egen læring. Og i forhold til at få interviewet med 

eleverne til at fungere oplevede jeg undervejs, at jeg var nødt til at tage en mere autoritær attitude 

på mig, der netop kom til udtryk ved at jeg irettesætte eleverne flere gange. 

Endvidere kan deres udsagn være påvirket af, at de bliver interviewet sammen med en 

klassekammerat. Dette kan nemlig gøre dem opmærksomme på at positionere sig over for hinanden 

som nogle, der netop har forstået, og som har lært noget, som er kommet videre. Og samtidig kan 

elevernes udsagn (både dem fra skolen i Nordsjælland og Københavnerskolen) ligeledes være 

præget af, trods min ofte eksplicitte efterspørgsel på ærlighed, at de gerne vil være søde, udvise 

respekt og tale pænt om de ting, jeg satte i værk; når jeg for eksempel, nok lidt for direkte, spørger 

til, hvorvidt de vil tage noget med sig. Lad mig komme med et helt konkret eksempel på dette. 

I interviewet med eleverne Frede, Alex og Sabo fra Mosegårdsskolen, hvor jeg direkte beder Sabo 

om at forklare, hvad han kan bruge skrivekortet til, kan det af ham oplagt blive konstrueret som 

meget ledende spørgsmål. Et spørgsmål, der kalder på, at han svarer på en bestemt måde, som netop 

repræsenterer en positiv indstilling over for forløbet. Som nævnt havde jeg haft en oplevelse af, at 
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Sabo gjorde sig nogle nye erkendelser undervejs, og det lå mig på sinde i min rolle som lærer at få 

ham til at udtrykke dette for sig selv.  Interviewet med Sabo og de to andre elever betragter jeg da 

heller ikke som et vellykket interview. Interviewet var meget ufokuseret, idet eleverne lavede en del 

sjov og udtrykte sig i mine øjne usammenhængende. I mit forsøg på at få eleverne til at fortælle 

mere fokuseret om deres oplevelser valgte jeg en form på interviewet, der gjorde det til noget, der 

kunne minde om en form for overhøring, idet (hvilket også fremgår af interviewnedslaget) jeg 

spørger mere direkte ind til elevernes opfattelser af de forskellige konstruerende aspekter.  

Alle tre havde fra mit lærerperspektiv undervejs udvist manglende investering. Sabo havde, som 

nævnt, udvist tegn på at have svært ved at fokusere, eftersom han ofte gik i gang med aktiviteter 

uden relation til skriveopgaverne. Det samme havde gjort sig gældende for Alex’ vedkommende. 

Alex var i øvrigt kommet med i interviewgruppen uden min invitation. Jeg valgte ikke at afvise 

ham, da jeg vurderede, det ville skabe unødig konflikt.  

Min hensigt med at interviewe flere elever sammen var at få en samtale i gang, hvor eleverne kunne 

supplere hinanden og inspirere hinanden til at komme i tanke om oplevelser og indtryk. Måske 

kunne de også give hinanden mod til at give udtryk for kritiske positioner. Dette finder ganske 

rigtigt også sted. Eleverne samkonstruerer betydning. Samkonstruktioner finder sted under hele 

implementeringen og har netop betydning for, hvordan de deltager i undervisningen. Det er disse 

processer i undervisningen i form af deltagelsesformer og konstruktionerne af 

deltagelsesmuligheder, som de finder sted på baggrund af, jeg har været interesseret i. Mit fokus på 

samkonstruktioner under interviewene omfatter dog den begrænsning i form af en risiko for, at 

elever overtager en andens eller andres perspektiv. Havde jeg interviewet eleverne enkeltvis eller i 

anderledes gruppekonstellationer ville der muligvis have fundet andre (sam)konstruktioner sted. 

Jeg forestiller mig således, at min lærerposition og mit valg om oftest at interviewe to eller flere 

elever sammen har en vis betydning og begrænsning for, hvilke interviewdata jeg formåede at 

indsamle. Ligeledes er jeg i forhold til selve de temaer, jeg spørger ind til, begrænset af, at jeg 

endnu ikke har fået reflekteret over mine indtryk og observationer eller analyseret på optagelserne 

af mine og elevernes interaktioner med designelementerne fra en mere distanceret position. 
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7.4.2 ANALYSER 

Som nævnt ser jeg, at mine refleksioner over indtryk i umiddelbar forlængelse af undervisningen 

adskiller sig fra mine refleksioner i forbindelse med mine senere analyser af dels selvsamme indtryk 

og dels optagelser af elevers samtaler. Ved netop at være informeret af et mere distanceret 

forskerblik træder jeg i denne handling ind i en mere ”ren” forskerrolle, der med Wadels udtryk (og 

i lighed med Eikeland) kan siges at komplementere (Wadel et al., 2014, p. 36) praktikerrollen.  

Mit valg af en konstruktivistisk interaktionistisk analysestrategi er da også i tråd med blandt andet 

Wadels anbefalinger i forbindelse med forskning i egen kultur. I forhold til reliabiliteten af min 

forskning vil jeg da også pege på, at det konstruktivitiske interaktionistiske perspektiv netop gør, at 

jeg ikke betragter elevernes udsagn som fuldstændig lig med endegyldige domme over og måder at 

forholde sig til den form for undervisning på. Deres positioneringer er udtryk for deres 

konstruktioner i den aktuelle situation. Men på trods af at disse positioneringer ikke er endegyldige, 

er de dog stadigvæk udtryk for konstruktioner, som elever har foretaget undervejs.   

I forhold til de beskrivende analyser af eleverne opstår der uundgåeligt en grad af othering effect. 

Jeg deltager ikke som elev og ville nok have vanskeligt ved at gøre det.  I det omfang jeg alligevel 

bestræbte mig på at være deltagende elev, ville jeg ikke samtidig kunne agere deltagende lærer. Jeg 

kunne for at undgå denne othering effect udelukkende have fokuseret på min egen redidaktisering 

af det didaktiske design og herunder positionering af elever. Men med dette perspektiv alene ville 

jeg ikke kunne undersøge elevernes deltagelsesformer, deres måder at være i bevægelse med 

tekstproduktion og deres konstruktioner af og interaktioner med de forskellige praksisser, som 

netop muliggør og begrænser deres handlinger. 

Det konstruktivistiske interaktionistiske perspektiv gør det muligt for mig at holde mig til 

fænomenet, nemlig 1) hvordan deltager og oplever henholdsvis lærere og elever deres muligheder 

for deltagelse under implementeringen af det didaktiske design, og 2) hvilke potentialer og 

udfordringer kommer til udtryk? Eleverne bliver ikke positioneret eller betragtet som objekter, der 

udsættes for stimuli, der således fører til, at de per automatik handler på bestemte måder, som 

endeligt vurderes på en forståelses- eller refleksionsskala.  

Jeg interesserer mig ganske vist for, hvad der sker, når elever sættes i bevægelse med bestemte 

designelementer. Men mit fokus har netop været på, hvordan elever og lærere konstruerer betydning 
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i interaktion med hinanden, og forskellige praksisser i relation til designelementerne.  Således har 

jeg haft fokus på processer i undervisningen og ikke på en række af enkelte elevers handlinger som 

udtryk for eksempelvis enten fyldige eller mangelfulde kundskaber eller dårlige opdragelse.  

Det konstruktivistiske interaktionistiske perspektiv på elevernes handlinger er da også en 

begrænsning i sig selv i forhold til, hvilke fund jeg har kunnet gøre mig. Jeg kan ikke udtale mig 

om, hvorvidt eleverne har lært at blive bedre skrivere, eller om deres endelige tekster kan siges at 

være vellykkede, men udelukkende udtale mig om de deltagelsesformer, de er med til at skabe, og 

hvordan disse relaterer sig til komme i bevægelse med tekstproduktion. 

 

7.4.3 DESIGN BASED RESEARCH OG DEN ”ALMINDELIGE PRAKSIS” 

Design Based Research er ofte blevet kritiseret for deres forestilling og stræben mod det perfekte 

didaktiske design. Dette design findes netop ikke hævder kritikere.  En af disse kritikere er Yrjö 

Engström. Han kritiserer blandt andet DBR i relation til uddannelsesforskning for en meget 

forsimplet forestilling om en lineær proces, der skal føre til en perfektionering af et design, og hvor 

de implementerende aktører ikke medtænkes. 

”[…] the process of design research is depicted in a linear fashion, starting with 

researchers determining the principles and goals and leading to completion or 

perfection. This view ignores the agency of practitioners, students and users. It seems 

blind to the crucial difference between finished mass products and open-ended social 

innovation, as well as between designer-led and user-led models of innovation 

process.” (Engström, 2011, p. 602) 

Hans kritik går således især på, hvordan netop lærere og elevers rekonstruktioner spiller en 

væsentlig rolle i implementeringen af et design. Engström bemærker dog, at der findes meget 

forskellige former for forskning inden for DBR. Og det er da også min opfattelse, at Barab og 

Squire netop er interesserede i at medtænke rekonstruktioner. Samtidig er de også opmærksomme 

på de problemer, der kan ligge i forbindelse med at skabe forskning med en oplevelsesfjern 

relevans. Barab og Squire nævner som eksempel selv, at det ellers meget efter afprøvninger 

veldokumenterede effektive didaktiske design, som anchored instruction repræsenterer, og som 

også jeg har været inspireret af i min designudvikling, ikke har haft den anvendelsesmæssige succes 
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i praksis, som var forventet (Barab & Squire, 2004, p. 12). Det har tilsyneladende været vanskeligt 

at tage det op og iscenesætte denne form for undervisning i en så at sige ”almindelig” 

praksiskontekst.  

Jeg har peget på udfordringer i forbindelse med at arbejde med skrivning på den måde, som det 

didaktiske design lægger op til. Men jeg har også fremhævet flere potentialer og vist eksempler på, 

hvor situeret autentisk skrivning finder sted, og peget på tegn på, at en figureret verden åbenbarer 

sig for nogle af eleverne. Men kan dette potentiale overhovedet realisere sig i almindelige 

praksiskontekster?   

Jeg har argumenteret for, at jeg overvejende kan sidestille mine handlinger i praksis med handlinger 

foretaget af en anden lærer. Når jeg tilføjer et overvejende, skyldes dette, at jeg som netop forsker 

indlejret i rollen som lærer har haft en helt særlig interesse i at arbejde med skrivning på netop 

denne måde. Den interesse deler jeg sandsynligvis ikke med alle lærere, der ellers i øvrigt ville 

opleve sig selv som interesserede i skriveundervisning og skriverudvikling. Mine handlinger kan 

dermed ikke siges at være fuldstændig repræsentative for en hvilken som helst lærers. Mit særlige 

engagement har derfor med stor sandsynlighed sat sig spor i flere elevers handlinger, selvom der 

som bekendt særlig i forbindelse med den første iscenesættelse er eksempler på elever, på hvem mit 

engagement ikke er smittet af.  

Min pointe er med andre ord, at selve redidaktiseringen ikke vil kunne gentages på nøjagtig samme 

måde, som den har fundet sted i forbindelse med mine iscenesættelser. Jeg havde en klar forestilling 

om, hvad jeg ville gøre og en dyb forståelse af det teoretiske fundament. Jeg havde derfor særlige 

forudsætninger og motivation for at implementere designet i praksis på bedste vis. Samtidig havde 

jeg en klar ide om, hvordan jeg ville realisere positioneringen af eleverne.  

Men mine handlinger i rollen som lærer demonstrerer dog samtidig, at jeg trods min forbundethed 

med designet er sensitiv over for den kontekst, som implementeringen finder sted i og som 

tilsyneladende gør, at jeg flere gange får kommunikeret med og positioneret elever stik imod 

hensigten. Og det er ikke, fordi jeg alligevel ikke har forstået, ikke tror på ideen eller ikke finder den 

meningsfuld. Det skyldes tilsyneladende, som beskrevet, nogle i rummet, i situationen (aktiveret af 

elevers men også mig og min historik) florerende lærer- og undervisningspraksisser, som jeg 

kommer til at handle indenfor.  Det, at det hovedsagelig er mig, der står for selve implementeringen 
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af designet, betyder således ikke, at der skabes en fuldstændigt kunstig kontekst, som DBR ofte 

ellers kritiseres for.  

Jeg har afprøvet designet tre gange i forbindelse med tre iscenesættelser. Imellem disse 

iscenesættelser har jeg, som beskrevet, justeret i designet i forskellige grader. Jeg har dog ikke 

kunnet kontrollere elevernes konstruktioner af deres muligheder for selvhed. Under enhver 

implementering vil disse interaktioner til stadighed finde sted interaktivt og under indflydelse af 

elevernes forestillede fællesskaber vedrørende praksisser for at være elev og skriver. Det didaktiske 

design kan ganske vist adressere og forsøge at kvalificere elevernes interaktioner ved hjælp af 

eksempelvis teknologier. Skrivekortet er et eksempel på en teknologi, som jeg mener, bliver 

kvalificeret undervejs. Et større antal iterationer med skrivekortet ville muligvis kunne føre til 

yderligere kvalificering. Dog vil selv en teknologi, der har været gennem en lang række af 

iterationer, end ikke kunne justere og kontrollere elever og læreres interaktioner fuldstændig. 

Designelementerne i det didaktiske design, jeg har udviklet, er, som bekendt, i høj grad orienteret 

mod interaktioner, hvor lærerens positionering af elever, feedback, modelleringer og fortolkede 

repræsentationer af retoriske situationer er afgørende. Designelementernes implementering 

afhænger således i høj grad af de valg, læreren træffer, og hendes/hans dømmekraft i den 

sammenhæng. Havde mit feltarbejde forløbet efter traditionel DBR-praksis ville jeg muligvis 

successivt og i takt med, at jeg blev bevidst om mine uhensigtsmæssige handlinger, have kunnet 

udvikle nye hypoteser om mulige forbedringer. Disse hypoteser kunne have ført til yderligere 

justeringer af designelementerne - herunder en kontrolleret kommunikativ og positionerende adfærd 

fra min side, som i stigende grad ville kunne være i tråd med mine didaktiske intentioner. De 

didaktiske justeringer kunne muligvis også have haft indflydelse på elevernes deltagelse og 

konstruktioner af deltagelse forbundet med elevskriverpositionen, og jeg ville muligvis have kunnet 

pege på nye potentialer. Spørgsmålet er dog (og i lighed med den kritik, som Engström retter), om 

det design, der i det tilfælde det implementeres af den eller de samme lærere, har været gennem 

mange kvalificerende justeringer, bliver så ”kontrolleret”, at det ender med at have flyttet sig så 

meget fra det, der kunne forestilles at finde sted i forbindelse med implementeringen i en såkaldt 

”almindelig” praksis. Med andre ord: Udgør de iterative processer og i takt hermed 

modstandsdygtige lærere (overfor uhensigtsmæssige interagerende praksisser), en risiko for, at 

resultaterne af afprøvningen ikke længere har karakter af såkaldt oplevelses-fjern relevans?  
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7.4.4 ET BIDRAG TIL DIALOG OM AUTENTICITET OG SKRIVNING 

Jeg har afprøvet et didaktisk design i tre 5. klasser og foretaget konstruktivistiske interaktionistiske 

analyser af observationer, interviews og især lydoptagelser af begivenheder i forbindelse med disse 

tre iscenesættelser. Antallet af afprøvninger giver mig således ikke grundlag for at kunne udtale mig 

generaliserende om, hvordan det didaktiske design vil fungere på dette klassetrin. Afhandlingen kan 

dog fra et mere pragmatisk perspektiv bidrage med ”…input til den løbende sociale dialog og 

praksis i et samfund snarere end at generere endelig utvetydig verificeret viden” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, p. 284). I mit tilfælde er der tale om dialog og praksis inden for det udsnit af 

samfundet, der knytter sig til uddannelsessystemet, yderligere konkretiseret som 

skriveundervisning, og hvordan skriveundervisning og forståelsen af autenticitet og skrivning kan 

tænkes og forsøges nuanceret. 

Inputtet udgøres af beskrivelser og analyser af 5. klasse-elevers og mine egne (som deltagende 

lærer) forskelligartede oplevelser af deltagelsesmuligheder og realiserede deltagelsesformer i form 

af interaktioner med en række designelementer, der har fortolkninger af situationer og elevers 

konstruktioner og positioneringer i deres skrivehandlinger på baggrund af disse fortolkninger som 

omdrejningspunkter. På baggrund af analyserne peger jeg på betydningsfulde aspekter ved disse 

oplevelser og deltagelsesformer. Aspekter udgør udfordringer og potentialer i forhold til 

realiseringen af det, jeg forstår og definerer som situeret autentisk skrivning. Helt forenklet peger 

jeg på følgende: 

• Retoriske situationer kan understøtte elevernes forestillinger og situerede autentiske 

performance, idet de synliggør muligheder for sproglige handlinger og deres sociale 

konsekvenser. 

• Retoriske situationer kan begrænse deltagelsen i undervisningen for de elever, som ikke 

identificerer sig med skrivesituationen. 

• Skrivekortet kan virke kompleksitetsskabende men indeholder potentialet for en 

organisering af gruppesamtalen, som kan få elever til at indgå reflekteret i forhandlinger, 

hvorved skrivning repræsenteres som dialogisk. 

• En klar positionering af eleverne som selvstændige bidragsydere og potentielle 

forandringsskabere kan synliggøre skrivning som social handling, skabe rum for agency 
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men kan være svær at fastholde og kræver lærerens re-artikulering af 

kommunikationspraksisser. 

• Elever giver udtryk for tilskrivning af meningsfuldhed til fiktionsskrivningspraksisser, der 

med fordel kan integreres i arbejdet med bevidst kreativ produktion af ikke fiktive tekster. 

Ved at fremhæve netop disse aspekter som særlig betydningsfulde tilbyder jeg hverken et færdigt 

design og ej heller egentlige didaktiske principper. Derimod peger jeg på, hvad man som lærer kan 

rette sin refleksive opmærksomhed mod i forhold til at skabe deltagelse i skriveprocesser, der 

tænker autenticitet ind i skrivehandlinger som ikke blot en personlig, disciplinær og 

virkelighedsrelateret autenticitet. Skrivehandlingen i sig selv kan ligeledes tilrettelægges og 

iagttages med et blik for autenticitet som et performativt begreb.  

Mine beskrivelser og analyser fokuserer således på begivenheder, som har fundet sted på 5. 

klassetrin. Men jeg mener, at mit bidrag kan informere praksis, der er rettet mod skriveundervisning 

og scenariebaseret undervisning på flere niveauer - ikke mindst på grundskoleniveau - men 

muligvis også på ungdomsuddannelserne og forskningen inden for skriveundervisning og den 

scenariebaserede undervisning, hvor man interesserer sig for autenticitet.  
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9.  BILAG A1: GRAFISK OVERSIGT OVER ISCENESÆTTELSER  

9.1 FORLØB PÅ MOSEGÅRDSSKOLEN (1. ISCENESÆTTELSE, SAMARBEJDENDE 
LÆRER: LISE) 

 

 

Aktivitet Organisering Uddybende indhold 

Førskrivningsøvelser   

Læreroplæg: Hvad er en tekst? Fælles i klassen Eksempler på tekster 

Indsamling af tekster Individuelt som lektie Elever indsamler 4 tekster som 
skal medbringes efter ferien 
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Læreroplæg om sortering af 
tekster 

Fælles i klassen Demonstration af at tekster kan 
sorteres forskelligt 

Tekstsortering I grupper Elever sorterer tekster efter 
egne kriterier 

Opsamling Fælles i klassen Elever fortæller hvordan de har 
sorteret deres tekster 

Indsamling af tekster på skolen I grupper Elever går rundt på skolen og 
indsamler tekster, tager billeder 
af tekster og medbringer i 
klassen 

Læreroplæg/modellering Fælles i klassen Udvalgte af de indsamlede 
tekster samt mailen fra Nynne 
(”En mistænkelig oplevelse”) 
læses højt og jeg modellerer 
mshp emne, mål, læser, skriver, 
tid og sted og teksttype 

Analyser af tekster I grupper Elever analyserer en udvalgt 
indsamlet tekst mshp emne, 
mål, læser, skriver, tid og sted 
og teksttype 

SMS-opgave Individuelt Elever skriver sms’er til 
forskellige modtagere, hvori de 
aflyser en imaginær aftale 

Opsamling på SMS-opgave Fælles i klassen Opsamling ud fra. Hvad styrede 
elevernes sms-skrivning? 

”En mistænkelig oplevelse”   

Læreroplæg/modellering Fælles i klassen Dialogisk, illustrerende og 
modellerende oplæg med 
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inddragelsen af mailen fra 
Nynne og alternative 
konstruktioner/positioneringer 

Filmvisning Fælles i klassen Eleverne ser filmen ”En 
mistænkelig oplevelse”  

Samtale om film Makkerpar Samtale med makker om 
indtryk fra filmen. Var der 
noget, som overraskede? 

Opsamling og 
fortolkningsdiskussioner 

Fælles i klassen Var der noget i filmen som 
overraskede? Hvordan oplevede 
eleverne det, der skete i 
skolegården? 

Læreroplæg Fælles i klassen Præsentation af Nynnes 
nyfortolkning af episoden i 
skolegården som mindre 
dramatisk i form af tankekort 
(skrivekort) 

Læreroplæg Fælles i klassen Præsentation af læreren, Marias 
svar på Nynnes mail. Hvad skal 
Nynne nu gøre? 

Elever kommer med forslag Makkerarbejde og fælles i 
klassen 

Forslag til hvem Nynne nu kan 
skrive til, som kan hjælpe med 
at finde løsninger. Forslag 
skrives på tavlen 

Læreroplæsning/modellering  Fælles i klassen Modellering af Nynnes nye mail 
til læreren Jesper mshp emne, 
mål, læser, skriver, tid og sted 
og teksttype 

Lærerpræsentation og 
filmvisning 

Fælles i klassen Introduktion til elevernes 
arbejde med tankekortene samt 
præsentation af alternativ 



 

 

300 

tekstproduktion ifm filmen 
”Deltagere til rollespil” 

Produktion af skrivekort I grupper/makkerpar Elever producerer skrivekort og 
diskuterer/forhandler 
planlægning af konstruktion og 
positionering af emne, mål, 
læser, skriver samt betydningen 
af tid og sted og teksttype 

Tekstproduktion I grupper/makkerpar Elever diskuterer/forhandler 
mens de konstruerer emne, mål, 
læser og skriver 

Fremlæggelser Fælles i klassen Elever præsenterer deres 
respektive tankekort(skrivekort) 
og læser deres tekster højt. 
Lærer og andre elever 
kommenterer 

”Skolesammenlægnings-
situationen” 

  

Læreroplæg Fælles i klassen Oplæg om 
skolesammenlægningen. 
Orientering om/reference til at 
eleverne efter sommerferien får 
en ny parallelklasse 

Samtaler om situationen og 
mulige tekster 

Makkerpar Elever taler om, hvordan de 
tilflyttende elever mon har det 
og om mulige tekster som kan 
gavne dem 

Opsamling Fælles i klassen Forslag til tekster diskuteres og 
skrives på tavlen 

Læreroplæg om læreren Lises 
situation 

Fælles i klassen Lises situation, hvor også hun 
vil få nye kolleger præsenteres. 
Lise læser sit brev højt og 
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modellerer, hvordan og hvorfor 
hun har skrevet sådan til sine 
kommende kolleger  

Lærerpræsentation af nye 
tankekort(skrivekort) 

Fælles i klassen Det nye tankekort, hvor 
teksttype og tid & sted er taget 
ud præsenteres 

Produktion af tankekort og 
fordeling af læsere 

I grupper Eleverne fordeler de tilflyttende 
elever mellem sig (delvis med 
hjælp fra lærer) og producerer 
tankekort (skrivekort) 

Tekstproduktion I grupper Elever producerer tekst, afbrudt 
af vejledning og Lises 
eksemplificeringer af 
elevtekster 

Tekster sendes  Lærer Lise sender brevene til 
klasselæreren på den anden 
skole 
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9.2 FORLØB PÅ KØBENHAVNERSKOLEN (2.OG 3. ISCENESÆTTELSE, 
SAMARBEJDENDE LÆRERE LINE OG JEANETTE) 

 

 

Aktivitet Organisering Uddybende indhold 

Førskrivningsøvelser   

Læreroplæg om tekster Fælles i klassen Oplæg om hvad er en tekst samt 
visualisering af forløbet – hvad 
skal der ske de forskellige uger 
og dage 
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Tekstindsamling  I grupper Elever går rundt i kvarteret og 
indsamler/tager billeder af min. 
4 tekster 

Udvælgelse og ophængning i 
klassen 

I grupper I grupper udvælges to af de 
indsamlede tekster som hænges 
op på væggen i klassen 

Samtaler om de ophængte 
tekster  

Fælles i klassen (løbende 
henover ugerne) 

Samtale om tekster ud fra 
spørgsmål inspireret af 
materialet ”En by af tekster” 

SMS-opgave Individuelt Elever skriver sms’er til 
forskellige modtagere, hvori de 
aflyser en imaginær aftale. 
Tekster sendes til lærer 

SMS-opgave (fortsat) Makkerpar Elever mødes med makker, der 
har skrevet til en anden læser. 
Diskussion af forskelle 

Læreroplæg Fælles i klassen Lærer har udvalgt eksempler på 
forskellige tekster. Samtale om 
årsager til forskelligheder 

Læreroplæg Fælles i klassen Introduktion til rollespilsopgave 
som foregår i frisørsalon 

Produktion af replikker I grupper Eleverne arbejder med at 
konstruere/positionere kunde i 
salon på bestemte måder i form 
af konkrete replikker 

Opvisning af rollespil Fælles i klassen Eleverne optræder for hinanden 
og læreren evaluerer løbende: 
Hvad fik den replik dig til at 
føle? 
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”En mistænkelig oplevelse”   

Oplæg om retorisk situation Fælles i klassen Illustrerende oplæg, hvor blandt 
andet Nynnes mail modelleres 
mshp. konstruktion af emne, 
mål, læser og skriver. 
Ophængning af spørgsmål til 
tekst 

Filmvisning Fælles i klassen Eleverne ser filmen ”En 
mistænkelig oplevelse” 

Samtale om film Makkerpar Samtale med makker om 
indtryk fra filmen. Var der 
noget, som overraskede? 

Opsamling og 
fortolkningsdiskussioner 

Fælles i klassen Var der noget i filmen som 
overraskede? Hvordan oplevede 
eleverne det, der skete i 
skolegården? 

Læreroplæg Fælles i klassen Præsentation af Nynnes 
nyfortolkning i form af nyt 
skrivekort til den endelige mail. 
Modellering af den nye mail 
mshp konstruktion af emne, 
mål, læser og skriver 

Lærerpræsentation Fælles i klassen Præsentation af læreren Marias 
svar til Nynne. Hvad skal 
Nynne nu gøre? 

Diskussion af muligheder Makkerpar Elever diskuterer mulige 
personer, som Nynne kunne 
skrive til 

Opsamling Fælles i klassen Elevers forslag til mulige læsere 
skrives på tavlen 
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Produktion af skrivekort Makkerpar Elever diskuterer/forhandler 
planlægning af konstruktion af 
emne, mål, læser og skriver  

Tekstproduktion Makkerpar Elever diskuterer/forhandler 
mens de konstruerer emne, mål, 
læser og skriver. Elever sender 
tekstudkast til mig 

Læreroplæg  Jeg demonstrerer v.h.a to 
forskellige eksempeltekster, 
hvordan jeg som læser fortolker 
teksterne mshp deres forskellige 
konstruktioner af emne, mål, 
læser og skriver. Jeg 
demonstrerer/modellerer, 
hvordan man kan stille 
spørgsmål som en form for 
respons  

Elev-elevrespons I grupper i Pædagogisk center 
(begge klasser) 

Eleverne giver hinanden 
respons på hinandens tekster på 
baggrund af skrivekort 

Justering af tekster I grupper Eleverne justerer i deres tekster. 
De vælger selv om de vil bruge 
responsen eller ej. 

”Hjælp til fritidsklubben”   

Lærerpræsentation Fælles i klassen Visualisering af forløb, rækken 
af workflows. Kort 
præsentation af nye 
skriveopgave 

Hurtigskrivningsopgaver Individuelt i pædagogisk center Elever skriver hurtige tekster ud 
fra ”Den bedste dag i mit liv” 
og ”Hvordan kan man lære 
noget på en sjov måde?” 
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Deling af 
hurtigskrivningstekster 

Fælles i Pædagogisk center Elever går rundt mellem 
hinanden, mødes og læser deres 
tekster højt for hinanden 

Brainstorm Makkerpar Eleverne taler sammen om 
mulige aktivitetsmoduler 

Klubpædagogens oplæg Fælles i Pædagogisk Center Klubpædagogen, Glennie 
præsenterer sit projekt, hvor 
eleverne skal bidrage med ideer 
til aktivitetsmoduler i den nye 
juniorklub 

Produktion af skrivekort Fælles i klassen/makkerpar En vekselvirkning mellem 
elever der finder oplysninger i 
papirudgaven af Glennies 
oplæg mshp info om emne, 
læser og mål. Eleverne udfylder 
løbende skrivekortet 

Læreroplæsning, modellering Fælles i klassen Jeg læser en selvforfattet tekst 
højt, der repræsenterer et 
forslag til et aktivitetsmodul 
(teatersport), modellerer 
hvordan jeg har konstrueret 
noget og hvorfor 

Tekstproduktion Makkerpar Eleverne skriver tekster mshp 
emne, læser og mål. Sender 
udkast til mig. 

Feedback (2. iscenesættelse)  

Feedback (3. Iscenesættelse) 

Fælles i klassen 

Fælles i klassen 

Jeg giver feedback med fokus 
på flere 
opmærksomhedspunkter og 
inddragelse af to elev-
eksempeltekster. Feedbacken er 
samtidig modellerende for 
hvordan eleverne skal give 
hinanden feedback 
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Jeg giver feedback med fokus 
på; Hvordan kan man skrive en 
aktivitet frem som lærerig? og 
inddragelse af to elev-
eksempeltekster. Feedbacken er 
samtidig modellerende for 
hvordan eleverne skal give 
hinanden feedback 

Elev-elevrespons I grupper (to makkerpar) Elever giver respons til 
hinanden på baggrund af oplæg 

Tekstproduktion I makkerpar Fortsat tekstproduktion mshp. 
på konstruktion af emne i 
forhold til, hvordan man kan 
lære noget af aktiviteten. 
Tekster sendes til lærere og til 
Glennie 

Fernisering Fælles i klassen (begge klasser) Elevernes tekster hænger på 
foldevægge. De går rundt og 
orienterer sig i teksterne og 
stemmer på den, de synes er 
bedst. Uden for lokalet er glas 
med sodavand, chips og 
saltstænger. 

Kåring af vinderne Fælles i klassen (begge klasser) Vinderne af 3., 2. og 1. pladsen 
annonceres ledsaget af 
trommesoloer. Vindersne 
træder op på scenen og takker 
og fejres.  

Feedback fra Glennie I grupper (to makkerpar) Glennie giver eleverne 
feedback på, hvad hun godt kan 
lide ved deres tekster og 
hvorvidt hun vurderer, at hun 
bruge teksterne og realiserer 
deres ideer 
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10. BILAG B: INTERVIEWGUIDE 

Hvad gav mening for dem? 

Hvad gav ikke mening for dem? 

Hvad fik de ud af at arbejde induktivt med rollespil og sms i introduktionsforløbet? 

(Københavnerskolen) 

Hvad tænker de om brugen af skrivekortene? Hvordan forstår de, hvad de skulle bruges til og 

hvordan brugte de dem? Her tænker jeg særlig på det at arbejde konstruerende og positionerende i 

tekstproduktionen med samspillet mellem positionering af skriver, læser og konstruktion af emnet 

ift målet. 

Hvad tænker de om de to forskellige tekster, som forløbet har omfattet, hhv det at skrive i relation 

til en som-om-situation og det at skrive i relation til en virkelig situation?  

Hvordan har de arbejdet bevidst (reflekteret?) med at justere i teksterne? Og hvad har været 

medvirkende til at de har reflekteret på den måde? 

Hvad giver de udtryk for at have lært eller ikke lært af forløbet? 

 

Kan I fortælle lidt om, hvordan og med hvad, I har arbejdet med skrivning, mens jeg har 

været der?  

Prøv at tænke tilbage på den første uge eller noget af det første, vi lavede, og beskriv, hvad det gik 

ud på. 

I skulle skrive sms’er på et tidspunkt – hvad var meningen med det, tror I? 

Senere skulle I lave nogle små rollespil, som efterfulgte sms’en. Hvad var det for noget? Hvad gik 

det ud på og hvad var meningen? 

Hvad er det med de skrivekort – hvad skulle I bruge dem til?  

Gav det mening for jer? Var de en hjælp? Hvordan hjalp de jer eller hjalp de jer ikke? 
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Hvordan var det så at arbejde med teksterne til Vestskolen/klubben? Hvordan skulle I 

arbejde der? 

Var der noget i den måde I skulle arbejde på som var anderledes end forløbet omkring Nynne/kalle? 

Hvad var mest spændende at arbejde med, synes I/du? Mailen fra Nynne eller teksten til 

Vestskolen/klubben? Hvorfor det? 

 

Hvordan var det at skulle justere og redigere i jeres tekster løbende. Hvordan gjorde I det? 

Jeg sidder her med to udgaver af jeres tekster. Se kort på dem  

Kan I så fortælle mig, hvad I har ændret og hvorfor? 

Her skriver I XXX Hvordan kan det være, at I skriver lige præcis sådan? 

Kan I nævne noget som I har lært under skriveforløbet? 

Tænker I anderledes om det at skrive en tekst nu sammenlignet med før? 

Hvad vil I sige, man skal kunne for at være en god til at skrive tekster? 

Problemer? 

Var der tidspunkter hvor I synes det var kedeligt 

Er det noget du er blevet opmærksom på i dette skriveforløb eller har du altid eller i hvert fald 

tidligere været optaget af den slags?  

Hvordan lærte du det? 
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11. BILAG C: EKSEMPLER PÅ TRANSSKRIBERINGER OG KODNINGER AF 
DATA 

11.1 BILAG C1:  INTERAKTION I RELATION TIL ”EN MISTÆNKELIG OPLEVELSE” 
(KØBENHAVNERSKOLEN) 

 
Varighed: 14:22 
Rie (R): Rie 
Annemone (A): og Annemone 
Louise (L): tyvende maj 
R og A: okay, mail til August 
A: hej, August… 
[eleverne diskuterer skriftstørrelsen: 0:08-0:21] 
A: okay 
R: så her… 
A: hej August… 
R: ’hej, August. Jeg så en episode i skolegården…’ ja, hvor… episode er nok ikke et ord, man kan, 
når man er så’en… 
A: altså, jeg kan godt 
R: ja, ja, men hun er også mindre end dig… jeg tror bare, fordi… episode er ik’… eller ’jeg så 
noget mærkeligt i skolegården’ eller sådan noget 
A: ’jeg så dig og Kalle var oppe at toppes i skolegården’… ’jeg så dig og Kalle i skolegården’, kan 
vi starte med 
R: Nej, fordi hun så dem jo ik’. De var jo så’en… 
R og A (skriver og staver sammen): ’jeg så dig og Kalle… Kalle i skolegården…’ 
R: ’det så lidt ud som om, at…’ Vi skal sætte et punktum. Nej, komma, ik’? 
A: ja 
R eller A: ’det så ud som om, at dig og Kalle så lidt (utydeligt ord: 1:26) ud… ud… så… 
A: so, der står so der… 
R: ja 
A: der så… 
R: så… 
A: det så lidt ud som… 
R: det så… 
R og A: det så lidt ud, som om… 
R: men det så i al fald ikke rart ud 
A: at dig og Kalle… at dig og Kalle 
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R: der er bare mellemrum dér… sådan der… at dig og Kalle… stort K 
A: ja, ja… dig og Kalle… hvad? 
R: var i… altså, var i slåskamp 
A: var oppe i et skænderi 
R: ja, var oppe i et skænderi 
A: var oppe i et skænderi… med nogen… med noget… som om du skulle gøre noget for ham 
R: ja, eller det lød som om, at du tvang ham til at gøre noget… ja, ret lige sådan dér… det så ud 
som om, du tvang Kalle til at gøre noget, han ikke havde lyst til… 
A: nej, det er (utydeligt: 2:46-2:47) 
R: nå ja 
R og A (skriver og staver sammen): det… punktum… det så… ud som om, at Kalle… 
R: Kalle, det er ham den onde, ik? 
A: Kalle… ond og ond 
R: onde, onde… ja 
A: som om, at Kalle… 
R: … ville tvinge dig til at gøre noget, du ikke havde lyst til 
R og A (skriver og staver sammen): …’ ville tvinge… ville tvinge dig… dig til at…’ 
R: … at gøre noget, du ikke havde lyst til 
A: … ’gøre noget… du ikke havde lyst til’. Og så skal der nok være et punktum 
R og A: punktum 
A: okay… 
R: ja, okay… jeg havde noget, eller måske var det  også så’en ’er du okay’ eller sådan noget 
A: jeg læser lige igennem: ’Hej August. Hej August. Jeg så dig og Kalle i skolegården. Det så lidt 
ud som om, at dig og Kalle var oppe i et skænderi og også lidt som om, at Kalle ville tvinge dig til 
at gøre noget, du ikke rigtig havde lyst til… og jeg ville bare høre, om det var noget, man skulle 
snakke om..’ 
R: ja, eller… 
A: det lyder så’en lidt… 
R: det lyder så’en lidt voksen, ik’? 
A: nu skal du høre her: Nynne skriver til August… ja, ja, så langt er vi nået… 
R: altså målet. Målet er jo, at… 
A: hun skal jo også spørge… hun spørger ind til ham…  
R: ja 
A: hvad skete der? 
R: ja. Hvad skete der, og er du okay?  
A: ja 
R og A (skriver og staver sammen): er du okay 
RM: hvad… nej? 
R: jo 
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A: jo 
R: nej, okay 
A: så laver… nej… 
R: hvad skete der, og er du okay… Hvad laver du? [henvendt til den anden elev] 
A: to sekunder 
R: så skal du kigge et eller andet? 
A: se 
R: jamen, jeg tænker måske, at der skal stå lidt mere ’er du okay, og er det noget, jeg skal sige til en 
lærer’ eller sådan noget 
A: nej 
R: ’er det noget, vi skal snakke om’, ’er det noget… vi skal snakke’, det lyder lidt så’en voksent  
A: ja, hvor gammel var det nu hun var? 
[eleverne spørger Jeanette og de andre elever om pigens alder. De kommer frem til, at hun er 11 
år] 
A: ’Hvad skete der, og er du ok’ 
R: god idé 
R og A (skriver): eller er det noget… noget… er det noget, du vil… vil tale om… 
R: du vælger også lige 
A: … du vil tale om… Ja, og så punktum. Er vi så færdige? 
R: jeg synes måske, vi skal skrive den en smule længere 
A: hvad skal vi så skrive? 
R: fordi den er kun tre linjer  
A: hvad skal vi så mere skrive? ’jeg har skrevet til læreren, fordi det bekymrede mig lidt’ 
R: nej, for hun har ikke skrevet til læreren. Det var et udkast 
[eleverne spørger, om det var et udkast, eller om hun har skrevet til læreren. Det sidste er tilfældet: 
7:09-7:35]  
A: ’hvad skete der, eller er det noget, du vil tale om’ 
R: ’jeg var klasse…’ nu gør jeg lige sådan her 
A: ja 
R: ’… og så skrevet til…’ hvad hed hende der? 
A: var det ikke Rikke, hun hed? Hva’ hed læreren? [henvendt til nogle andre] 
[eleverne kommer frem til, at læreren hed Maria] 
R og A (skriver): ’vi har også skrevet til Maria, fordi… 
R: stort M 
R og A (skriver): … fordi… fordi jeg var bekymret… fordi jeg var bekymret over… 
A: der skal lige være et komma der 
R: … hvad der skete… altså 
R og A (skriver): ’jeg har skrevet til Maria, fordi… jeg var bekymret… over, hvad der skete… over 
hvad… der skete’ 
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R: s og så bare… 
A:… over hvad der skete... jeg håber, at du har lyst til at svare på min mail. Kh Nynne 
R: men skriver man ’kh’? 
A: kan man ik’ godt skrive ’kh’ i en mail. Det kan man godt… 
R: jo, jo. Det kan man godt 
A: jeg synes, vi skal skrive ’kh’… bare for en sikkerheds skyld 
R: ja, ja det kan vi godt 
A: og når man gør det i mail, så gør man faktisk sådan her… 
R: okay, okay, okay… det er lige meget… 
A: så skriver man 
R: det er lige meget 
A: okay, bare hvis det er, ik’… ’bekymret over, hvad der skete… skete…’  
R: ’… over, hvad der skete…’ 
A: skal vi skrive mere? 
R: ’vil du venligst…’ 
A: ’vil… Maria er her ikke på skolen i ugen, så…’ 
R: nej, i næste uge. Er det ik’, fordi er det ik’ en fredag? Hun er ikke på skolen i en uge… altså… 
ja, for hvordan skulle hun så gøre det 
A: hun er ikke på skolen i en uge, så hun ville ikke… 
R: kunne 
A: … kunne tage fat i jer… Maria er ikke på skolen i en uge, så hun vil ikke kunne tage fat i jer 
og… og høre… 
R: hvad der sk… hvad der skete, ik’? 
A: … hvad der skete 
R: ja, punktum 
A: punktum, og så kh, ik’? 
R: ja 
A: kh, h… kh Nynne 
R: skal lige være et punktum der 
A: ja 
R: ved du egentlig… er det et punktum eller et komma? 
[…] 
R: Annemone, og hva’ så… er vi så færdige? Er vi så færdige, Annemone? 
A: jamen, jeg tænker måske… 
R: ja, og hvad så? 
A: kh Nynne, og så laver vi lige så’en en her… sådan en smiley-agtig ting 
[eleverne laver en smiley: 11:52-12:30] 
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R (læser op): ’Hej August. Jeg så dig og Kalle i skolegården. Det så lidt ud som om, at dig og Kalle 
var oppe i et skænderi. Det så ud som om, at Kalle ville tvinge dig til at gøre noget, du ikke havde 
lyst til. Hvad skete der, og er du ok, eller er det noget, vi skal tale om? Jeg har også skrevet til 
Maria, fordi jeg var bekymret over, hvad der skete, men Maria er ikke på skolen i en uge, så vi kan 
ikke… ikke kunne tage fat i jer og høre, hvad der skete. Kh Nynne.’ Ja, det er fint nok 
[herefter baggrundssnak, mens eleverne gemmer deres dokument: 13:08-14:22] 
  



 

 

315 

11.2 BILAG C2: TRANSSKRIPTION AF INTERAKTION I FORBINDELSE MED 
”DELTAGERE TIL ROLLESPIL” 

 
Louise (L): Kom, I siger jeres navne først 
X: okay, vi hedder Amanda og Alicia  
X: okay, så skriverne, det var jo Nynne, Kalle og August, og der har vi tegnet dem. Og målet, det 
var jo, at der skulle komme flere hen til det der rollespil, var det ik’? 
X: jo 
X: jo 
X: hvorfor tror du, de vil have flere hen til rollespillet? 
X: fordi at de jo kun var tre 
X: nå ja… så jeg skriver rollespillet, og så var det jo, fordi at de ik’ var så mange 
X: og du skal også lige skrive, at det der rollespil ting 
X: fordi at de ik’ var så mange 
X: hvad så noget med den der… (utydeligt: 00:54)  
X: okay så, vi kan godt lige skrive navnene… Nynne, Kalle og August 
X: okay, og så skriv, og så skriv lige, at det er rollespil 
X: rollespil… 
X: rollespil 
X: rollespillet…  
X: rollespillet 
X: sådan der… så det var målet med at lave plakaten… der skal komme flere hen til rollespillet, 
fordi de ikke var så mange, så derfor laver de jo en plakat… derfor… laver… de… en… plakat 
X: godt 
X: derfor laver de en plakat 
X: bare tag det her 
X: jeg vil gerne bruge det her op 
X: nå okay 
X: derfor laver de en plakat… og hvad var problemet så?... problem… 
X: målet er bare, at de skal, at de skal få flere til rollespil, men problemet er… fordi at der, ja, at der 
ik’ var så mange 
X: nej, nej, nej 
X: jo, jo 
X: men vi spørger lige Louise 
X: nej, nej, nej. Vi skal bare skrive målet. Vi skal ikke skrive… 
X: jamen, det er det… 
X: fordi, fordi… 
X: jamen, det er det målet er med at der er en plakat… 
X: ja, problem…at de… 
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X: de ik’ er så mange 
X: ja 
 
[…]. (03:03-03:25) 
 
X: de er ik’ så mange 
X: de er ik’ så mange  
X: ja, det er kedeligt, når de ik’ er så mange 
X: så… det… ik’… interessant 
X: sådan 
X: sådan der. Det var målet 
X: og hvad var det ik’ interessant… 
X: Hvis vi lige hurtigt går hen til den der tankekort, det tankekort, som Louise har lavet, så kan vi 
lige kigge, hvad vi måske mere kan skrive på 
 
[…] 
 
X: hvad kunne der mere stå på? 
X: ja, der kunne stå så’en, hvor de har… hvor Nynne har skrevet… har hun skrevet på sms eller e-
mail eller… 
X: og hvad stod så’en ud for det? 
X: der stod så’en teksttype 
X: okay, teksttype… type 
X: og det var e-mail… 
X: det var… nej, det var ik’ e-mail 
X: jo 
X: nej, nej 
X: jo, det var det, Nynne skrev 
X: det var jo ik’ ligesom… 
X: nå ja, det er jo ikke rollespil 
X: jaa 
X: nå, jo, jo, vi taler om rollespil… 
X: ja ja 
X: så det var plakat på en måde 
X: hm… eller… noget, noget de vil bruge til… vent lige, i stedet for teksttype, kan du måske 
skrive…  
X: nej, det er fint 
X: tiltrækning eller et eller andet 
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X: plakat… til en tiltrækning…  
X: til at få flere… til rollespil… 
X: som en tiltrækning 
X: det ligner en Nokia  
X: så den vil de så’en, de vil bruge plakaten til en, som en tiltrækning 
X: ja, så’en en, så der kan komme flere mennesker, eller som en reklame for… kom her, fordi det er 
rigtig (utydeligt: 06:35) 
X: har den flere stifter i? 
X: ja, det tror jeg, ellers har jeg flere her 
X: så det var teksttypen… okay 
X: hovsa, og så, og hvad så mere, Laura? Skal jeg bare hente den? 
X: ja ja 
X: det er tarveligt 
X: må jeg lige hurtigt låne en rød? 
X: en rød? Jeg har ikke en rød 
 
[…..] (07:23-08:25) 
 
X: hvad tror du er løsningen på det? Hvad tror du er løsningen på, hvordan de løser problemet? 
X: de laver jo en plakat. Ja 
X: altså… 
X: de planlægger at lave en plakat 
 
[……] (08:50-09:22) 
 
X: vi ved ik’ så’en mere, hvad vi rigtig skal skrive 
L: nå 
X: vi har også kigget lidt på din 
L: prøv at finde ud af, hvad det er for noget, hvad det er for et, nu har jeg… emne, men hvad er det 
for et… hvad er det, de skal skrive om? Hvad er det…? 
X: de skal skrive om… 
L: hvad er der sket, hvad er det, hvad er situationen, kan man sige… der er de her børn… 
X: der er de her mennesker eller barn, og de vil gerne have, at der skal komme flere 
L: ja, lige præcis. Det er sådan noget, I skal skrive ned, fordi på den måde kan man sige, at ligesom 
du siger, så er problemet lidt, at de ikke er nok, ik’ 
X: hm 
L: så prøv at skrive så mange ting på. Ja, I skriver også, at de ikke er så mange. Kan I skrive noget 
mere? For hvorfor er det et problem, at de ikke er så mange? 
X: fordi så er det kedeligt 
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L: ja. Så skriver I alle de ting, som I kan komme på. Jo flere ting, I skriver ned, jo bedre faktisk er 
det. Eller, selvfølgelig, hvis det er rigtigt, ik’. Eller hvis det er det, I mener. Det, som I ser som et 
problem 
X: hm, det var bare en lidt kortere film, så vi ved ik’ så’en rigtig, hvad vi skal skrive 
L: så er det bare, hvad I tænker. Det gør ikke noget, at I ligesom… I skal selvfølgelig ikke digte en 
historie, men hvad tænker I er problemet. Nu spørger jeg om det der med, hvad er problemet med, 
at de ik’ er så mange, og I siger så, at det er kedeligt, ik’? 
X: Der var heller ik’ nok til at helbrede hende der Nynne 
L: lige præcis, så skriver I sådan nogle ting ned 
X: det er et godt viskelæder 
 
[…] (10:52-11:12) 
 
X: der var ingen til at helbrede Nynne… de var bare alt for lidt 
 
[…] (11.20-12:25) 
 
X: men vi skal ik’ så’en bare skrive lidt… løsningen 
X: løsningen var… at de planlæggede… de planlægger at lave en plakat… fordi de planlæggede at 
lave en plakat, men… men det var så lidt nok 
 
[…] 
 
X: de ville jo udstille reklamen for hele skolen 
X: hm 
 
[…] (13:19-13:50) 
 
X: de ville jo også, de ville udstille den for hele skolen… det er kun mig, der kommer med idéer 
X: jamen, det er det. Vi er færdige 
X: nu går jeg hen og kigger på… 
[…] 
 
X: læser 
X: ja, læser. Det var en, det var, men… 
X: men hør, vi er rollespil nu 
X: ja ja, men læseren af plakaterne 
X: nåå 
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[…] (14:51-16:09) 
 
X: hvad er der mere? 
X: emne skråstreg problemer (utydeligt: 16:18) mål, teksttype, tid, sted 
X: tid og sted 
X: skole 
X: tid og sted 
X: men jeg skal bare lige se, hvordan man laver den der… 
X: sådan her 
X: nu laver jeg bare et to-tal og så laver jeg sådan der  
X: okay 
X: skal jeg gøre det? 
X: den er ik’ brugt… tid og sted 
X: tid og sted… 
X: det er skolen 
X: tid, det er… 
X: efter skolen, ik’…. Eller i skoletiden 
X og X (fælles): og så sted 
X: det er i skolegården nok 
X: nej, en bænk og en vej. Det tror jeg ikke er skolegården 
X: gåen. Det er gården 
X: hov, undskyld… gården 
X: jeg tror ik, de må gå rundt med skolens ting uden for skolen, men… 
X: det kan godt være, at det er deres ting 
X: ja, det var det 
X: hvem er du sammen med? 
Pige: Kan jeg lige prøve at låne den her?  
X: ja, bare lån den… nej, der var ik’ mere… og så følelser… følelser 
 
[…] (18:39-19.23) 
 
X: det er problem noget, følelser… 
X: alvorligt noget, når noget er i fare… Kalle er måske… 
X: oplevelsen… hvordan oplevede de det, tror du? 
X: de var lidt kede af det, at der ikke kom så mange 
X: kede… måske også sådan lidt øv-følelse… måske… 
X: det var det 
X: lidt irriteret… skriver lige… glade… af… 
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Dreng: vi har musik 
X: vi har musik, kom! 
X: okay, vi må bare lave videre, det der oplevelse… 
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11.3 BILAG C3: INTERAKTION I RELATION TIL ”EN MISTÆNKELIG 
OPLEVELSE”(MOSEGÅRDSSKOLEN) 

 
Gina: Hvad laver du? 
Trine: ja men hun sagde jo, at man ikke skulle skrive, at hun var en drama queen. men nu har vi 
gjort det jo. 
Gina: Men hun overdriver jo. 
Trine. jamen det er bare det. Det siger man jo ikke. Fordi, hvis jeg nu, hvis jeg kommer over til dig 
og siger. Hej, mit navn er Trine, jeg er ansvarlig og jeg hjælper August og jeg overdriver og jeg er 
en drama queen. Nå hvad synes du om mig? 
(elever griner) 
Trine: Sådan siger man jo ikke, vel? Så vil man hellere sige. Hej, mit navn er Trine- jeg er rigtig 
ansvarlig og hjælper dem jeg kan.. i stedet for at sige, jeg overdriver tingene og jeg beskylder alle 
folk. Vil du være ven med mig nu? 
(elever griner) 
 
[...] 
 
Trine. Okay, hvad er hun mere... Hun er hjælpsom.. fordi hun hjælper August. Vi sletter lige August 
og siger vi bare hjælpsom 
Gina: Du skal ligesom ikke viske det hele ud. 
Trine. Det gør jeg heller ikke. Jeg har ikke visket ansvarlig ud 
Gina: Nå men, du skal ligesom også viske det ud.. man kan stadig se et "d". 
Trine. Nå men jeg kan ikke finde ud af at visk det ud. det er med farveblyant.  
Nicklas: Trine, skal man egentlig bare skrive, hvordan Nynne er? 
Trine. Ja, og så skal du tage det seriøst... Hvem er du sammen med(henvendt til Mie) 
Mie: Jeg var der ikke, så jeg er ikke sammen med nogen 
Trine: Okay, hun er hjælpsom 
Gina: Hun er sød 
Trine: Hun er sød...Hun kan godt lide at spise, ej, okay.. 
Martha: Hun kan godt lide rollespil 
Trine: Ja, hun kan godt lide rollespil. [læser højt hvad hun skriver] 
Elev: man skal skrive (læser højt af opgave) Hvad tænker læseren om sig selv 
Trine: her er Nynne og hun er swag og hun kan godt lide justin Bieber 
Gina: Altså, vi har taget det seriøst herude. det er bare der (gruner) 
Trine: Nej, ikke herude (griner) 
 
[…] 
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Trine: nej, vi skal jo ikke skrive, at hun godt kan lide rollespil 
Gina. nej, for det er to forskellige film 
Trine: Lige præcis 
Mie: Hvad er to forskellige film? 
Trine: Det er fordi, der er en film, hvor det er Nynne, August og Kalle der er gode venner og spiller 
rollespil. Og så er der er en... hvor ham der August han bliver  
Elev fra anden gruppe: Sladrehank... Hvordan staver man til sladrehank? 
Trine: SLADERHANK? 
Trine. Ja… Godt I har mig… [elever griner] 
 
[…] 
 
Trine: Lise, du skal lige komme og hjælpe os 
Læreren, Lise: Ja, det kan du tro 
Trine: Det er fordi, at vi skal jo beskrive Nynne. Så havde vi skrevet her, at hun godt kan lide 
rollespil, men så kom vi i tanke om, at det jo var en helt anden film. 
Lise: Ja 
Trine: Og vi kan ikke finde ud af at skrive mere 
Lise: Om Nynne? 
Trine: Ja 
Lise: At hun blander sig. at hun måske prøver at tage lidt ansvar 
Trine: Men når man møder folk, så siger man jo ikke. hej jeg er sød og ansvarlig og jeg blander mig 
i alting.. 
Lise: Nå men I skal jo beskrive hende 
Trine: Hun (mig) sagde lige, at man skal gøre sådan, at det er sådan som det er. Hun siger jo ikke 
selv, at hun er en drama queen og går op til folk og siger, hej jeg er en drama queen 
Lise: Nåhh, men kan man skrive, hvad man ser. altså jeg ser, at hun ... eller hun siger noget, som 
fortæller mig, at hun forsøger at løse nogle konflikter mellem nogle andre og prøver at få en lærer 
til at tage ansvar. Så hun er en der engagerer sig i at hjælpe andre. 
Trine: Hun er ansvarlig 
Lise: Ja, hun er ansvarlig.. hun prøver at få læreren på banen, at inddrage læreren. Hun 
øhhmm...Hun prøver også at  
Gina. Vi har altså lidt svært ved at forstå det, Lise 
Lise: Ja... 
Nicklas: Det er sådan lidt vildt, hvis man hver gang, man skal skrive skal lave et tankekort, hvis 
man skal sende en sms eller.. 
Gina: Okay, vi starter med problemet. 
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Nicklas: Der er ikke noget problem - jeg vil bare gerne have dig med i biografen. beskrivelse af 
biografen, men kan se film, man kan spise popcorn, man kan få slik og spise chips. Problemet? Der 
er stadig ikke noget problem. 
Gina: Nej 
Nicklas: Ens mor skriver: Du skal være hjemme kl 18.00, ik´, og så skal man bare skrive ok. Okay, 
men hvad er situationen lige her. Vi laver lige mig selv og så min mor herover ik´ (elever griner) .. 
Lise: Jeg skal altså lige pudse min næse - jeg kommer om et øjeblik 
 
[…] 
 
Mie. Jeg er kommet i denne her gruppe, sagde Louise. 
Trine: Hvorfor det? Vi er tre her. de fleste derude er kun to. 
Mie: Ja.  
Trine: Nicklas er kun en, du kan sætte dig over til ham... Nå men hvordan vil du så beskrive Nynne? 
Tag en stol og sæt dig herover - vi er åbne for nye medlemmer 
 
[…] 
 
Trine: Lise, jeg forstår stadig ikke, mand. 
Lise: vent lidt... Hvad er det så mere.. 
Trine: jamen, hun har ikke forklaret det ordentligt nok. Hun tabte os på den første 
Gina: Hvad tænker skriveren om sig selv? 
Trine: Hun er sød, hun er hjælpsom… Hun er altså ikke særlig køn... 
 
[…] 
 
Trine: Nu skal vi have hjælp. Vi ved stadig ikke, hvad vi mere skal skrive om Nynne. Hun tabte 
os… 
Lise: [læser højt af opgaveformulering] Hvad tænker skriveren om sig selv og hvordan vil hun 
gerne fremstå i teksten? 
Trine. Ansvarlig 
Lise: Hun vil gerne fremstå ansvarlig, hjælpsom og interesseret i sine venner 
Martha: Kammerater 
Lise: Men hun er måske også lidt nysgerrig, er hun ikke? Hun vil gerne blande sig 
Martha/Gina. Hun vil gerne hvad ham August han skjuler 
Lise: Ja, ås hun er lidt nysgerrig 
Trine: Er der to rér i nysgerrig? 
Lise: Ja: NYSGERRIG 
Trine: Jeg spurgte ikke, hvordan man staver det bare om der var to rér. 
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Lise: Ja, nu staver jeg det bare, fordi, sådan er jeg 
 
[…] 
 
Lise: Det går faktisk meget godt her (Henvendt til mig/Louise) 
Louise: I kommer videre her? 
Lise: Ja, og hvad så? Nu har vi skrevet lidt om, hvordan hun er... Hun er nysgerrig og hun er....Hun 
blander sig måske også i noget, hun ikke skal blande sig i. gør hun ikke? 
Trine: Det går man jo ikke op og siger til folk. Hej, jeg hedder Nynne, jeg blander mig i ting, jeg 
ikke skal… 
Lise: Nej, men er det det vi ser?  Bliver hun afvist lidt af 
Martha: Jamen, det er jo vores beskrivelse 
Lise: ja, ja, bliver hun afvist lidt af... 
Trine: Jamen der står jo her: Hvad tænker skriveren om sig selv, og hvordan vil hun gerne fremstå. 
Hun vil jo ikke fremstå som en der blander sig i alle mulige ting, hun ikke skal... 
Lise: Nej, det har du ret i 
Martha/Gina: Det er også rigtig, Trine, altså… Det er helt vildt så klog, du er... 
Trine: Men hun vil gerne virke nysgerrig. 
Lise: Nysgerrig og hjælpsom og interesseret og forstående 
Trine: Forstående. Skriv det. 
Lise: Og hun vil også gerne være problemløsende 
Trine. Vi har skrevet hjælpsom 
Lise: Men man kan jo godt være hjælpsom uden at være problemløsende 
Trine: men hun løser det jo heller ikke… Hun skriver bare til en lærer, der ikke gør noget ved det 
Lise: Nej, men hun vil gerne fremstå sådan ved også at gå hen og finde ud af, hvad det om hos de 
her drenge... 
 
Lise: Så (læser højt): Hvem er læseren 
Elev: Det er os 
Lise: ... og hvordan vil skriveren gerne have at læserne skal fremstå i teksten... Den synes jeg da er 
svær. Hvem er læseren? 
Martha/Gina. Det er Maria, hendes lærer og vil gerne have at Maria hun føler hun er hjælpsom og 
dygtig til at hjælpe og sådan noget, for så kan det måske være, at hun hjælper. I stedet for at sige: 
Kom nu Maria, du kan jo godt. Så bliver man sådan ikke så glad 
Lise: Så hvad med læserne? Hvordan skal de fremstå? 
Trine: Altså vi skal ikke fremstå som noget. men det sådan set os der læser den... 
Lise: Hvordan vil skriveren gerne have, at læserne skal fremstå? 
Gina: Maria skråstreg Maria 
Lise: Ja, hvordan vil skriveren gerne have at Maria skal fremstå? 
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[…] 
 
Gina: men hvad skal vi så skrive? Der er beskrivelse af problemer, problemløsning men den har vi 
ikke... 
Lise: Hvor kom vi til? Altså hvad er problemet? Og hvordan skal det fremstå i teksten? 
 
[....] 
 
Lise: Så problemet er jo, at der er en konflikt, som... 
Trine. Så konflikten er, at der er et problem 
Lise: ja, der er en konflikt, der skal løses... Og det er det hun, Nynne, forsøger at få løst. Så det er 
det, der er emnet. har I skrevet det? 
 
[....]  
 
Lise: Nå men det har jo skrevet, så det er helt fint. (læser højt) August bliver truet af Kalle fra 5.c på 
en ubehagelig måde. Og er der så ikke gså noget med, at Nynne hun reelt bliver afvist, fordi hun 
godt vil forsøge at blande sig? 
Elev: Det gør hun, der hvor hun siger: ”Hvad var det der skete..?” 
Trine: det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis der var nogen der kom op til mig og spurgte. Så tror jeg 
heller ikke, at jeg ville have lyst til at fortælle alle, hvad der var sket... 
Lise: Nåh nej, men det er jo også at blive afvist. 
Trine: Men hun bliver jo ikke afvist hele tiden. 
Lise: nej men hun bliver afvist, da hun forsøger at finde ud af, hvad var det egentlig… Hvad skete 
der… 
Martha. Da hun blander sig… 
Lise: Ja ja 
Martha: det hele er Nynnes skyld 
Trine: Ja. hvis hun ikke var der, ville der slet ikke være sket noget... 
Mie: Så ville August stort set ikke have været med... 
Lise: Ja, hvad er målet med at skrive teksten? Hvad vil skriveren opnå? Hvor og hvornår skal 
teksten læses? Målet. har I skrevet om, hvad målet er? 
Trine: Ja, problemløsning. 
Lise. Problemløsning… mmm Hvad vil man opnå med at skrive denne her tekst. Øhh, altså det har 
noget med pointen at gøre... 
 
[.....] 
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Lise: Nå, hvad så... hvad er målet med at skrive teksten og hvad vil skriveren opnå? 
Mie: Hun vil gerne have Maria til at se det, så hun kan sige noget til Kalle eller sådan noget 
Trine. Hun vil gerne løse problemet, for det er jo ikke særlig sjovt at have en ven i nød... Og så vil 
hun gerne have Maria til at sige noget til Kalle eller hans forældre.. 
Lise: Målet er at jo at få opklaret, hvad der er sket 
 
[....] 
 
Lise: Kan I ikke skrive det i stedet for at sidde og nuldre viskelæder nu...? Hvad er målet? Det er at 
få opklaret, hvad det var der skete mellem hvem? 
Martha: Mellem August og Kalle 
Lise: Mellem August og Kalle og så er målet også at få hjælp af læreren til at 
Trine. Okay, vi skal skrive målet her. Målet det er at få hjulpet August og Kalle og problemløsning 
det er, at få skrevet enten til Kalles forældre eller Maria 
Martha: eller Augusts forældre. 
Trine: Hvorfor det? 
Gina: Det hjælper jo ikke noget ved at få gjort noget ved Kalle 
Trine: De kan jo ikke gøre noget ved Kalle... 
Martha: Men hvis du siger det til Augusts forældre, så går de over og snakker med Kalles forældre 
Trine: men hvis man skriver til Kalles forældre - de har jo mere magt over Kalle end Augusts 
forældre... 
Martha: Men, men hvis man ikke skriver til Augusts forældre, så ved de jo ikke, hvad der er sket 
med deres dreng 
Gina: Jeg tror, det er bedre at skrive til Kalles forældre 
Martha: ...så er det jo lidt strengt… 
Trine: Jeg tror, det er bedre at skrive til Kalles forældre, for de ved jo ikke noget om det.. Det er jo 
August, der er ude for det og det er Kalle, der gør noget, så hvis man starter med at stoppe dem, der 
gør noget, 
Gina: Hvis man starter med at sige noget til Kalles forældre, så kan de bagefter tage en snak med 
Augusts forældre så de kan få det stoppet. For der er ingen der har lyst til at man beskylder ens barn 
for noget... 
Trine: Så hvad skal vi nu skrive... Målet er her. Målet er så at hjælpe med at få løst problemet. Det 
er så at få skrevet til Maria og Augusts forældre 
Lise: Ja, Ja 
Trine. Eller Kalles forældre… 
 
[.....] 
 
Elev: Hvad var målet nu? 
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Trine. Målet var at løse problemet 
Lise. Ja 
 
[...] 
 
Lise: Blev I færdige med det sidste her? Skal teksten skrives som en bestemt teksttype? Hvad for en 
teksttype er det her? 
Elev. Det ved jeg da ikke 
Trine. Det er en mail 
Elev. Og en avis 
Trine. nej, det er ikke en avis, vi skal skrive 
Trine. Det er også sådan en... 
Elev: Det er en beskrivelse 
Elev: Jeg vil sige advarsel 
Trine: Ja en advarsel 
Lise: Du siger en advarsel, hvorfor 
Elev. Fordi til allersidst skriver hun, at hun skal skynde sig at gøre noget... 
Trine: Det er en beskrivelse af, hvad der skete og så til sidst en advarsel om, at hun skal skynde sig 
at gøre noget 
Lise: Ja 
Trine: Og så er det jo også sådan et problem, fordi han bliver truet af Kalle inde fra 5.c 
 
[...] 
 
Lise: I skal have læseren med også. Hvordan opfatter læseren sig? Det er jo skriveren 
Trine: det er jo heller ikke fordi vi er færdige endnu... 
Elev: Det er Maria og os men mest Maria 

[...] 
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11.4 BILAG C4: TRANSSKRIPTION AF INTERAKTION I RELATION TIL 
SKOLESAMMENLÆGNINGSSITUATIONEN 

(Se næste side) 
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11.5 BILAG C5: KODNING AF INTERVIEW MED TO ELEVER (MOSEGÅRDSSKOLEN) 

(Se næste side) 
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11.6 BILAG C6: INTERAKTION I RELATION TIL ”HJÆLP TIL FRITIDSKLUBBEN” 

 
Varighed: 27:35 
 
Louise (L): vi har den tredje juni i dag, og det her er Annemone og Frida, som skal i gang med at 
skrive ud fra deres skrivekort. Det blev I færdige med, ikk’?f 
Frida (F) eller Annemone (A): jo… vi har ikk’ nogen skriver 
L: Nej, den springer vi nemlig over 
A: okay 
L: for den er så’en lidt svær… 
F eller A: okay 
A: okay, har du tændt den? 
F: vi tænder lige vores computer 
L: ja 
A: altså, jeg tænker, at… at vi… vi skal lige hurtigt ind på det Office, så kan vi hurtigt dele den, og 
så kan vi tale om den bagefter 
F: så’en lige et kort resume. Vi har valgt skatening… bare lige så, I ved det 
 
[…] (0:52-3:05) 
 
A: Okay… emnet er skrivemodul… rykker lige den her væk… Frida, rykker du ikk’ lige hurtigt din 
telefon væk? 
F: ja 
A: så kan vi lægge den her i midten… rykker du lige din hånd lidt?... Sådan. Emnet… Frida, la’ lige 
vær’. Emnet, det er skatening… Frida 
F: undskyld… (utydeligt: 3:22) 
A (skriver): vi har valgt skatening, fordi det er super…  
F: skal jeg gå ind på Office? 
A: … sjovt… ja 
F: okay 
A: sjovt 
F: jeg har aldrig nogensinde prøvet at være inde på Office. Jeg kan ikke finde ud af det.  
A: what the… 
F: skal jeg skrive mit unilogin her? 
A: ja… okay. Vi har valgt skatening, fordi det er supersjovt 
F: synes du overhovedet, at det er sjovt? 
A: ja… og… 
F: man skal bare lige være sikker 
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A: får… 
F: sådan der 
A: får et… bestemt… 
F: og de skal lære noget 
A: … hold 
F: lad os gøre en forskel i dag. Skal jeg bare skrive ’start’ eller hvad? 
A: hva’? 
F: hvad skal jeg gøre her? Jeg forstår det ik’ 
A: jeg skal lige… du skal gå ind på den, der hedder ’one drive’ 
F: ’one drive’, ’one drive’ 
A: kan du ikke finde den? Den er nede i alle de der blå firkanter. Jeg deler den lige hurtigt med dig 
F: (utydeligt: 4:37) 
A: jeg deler den lige med dig 
F: filer, sådan der… engelsk… 
A: nej, du skal ik’ gå, du skal ik’ gå ind på noget af det… lige nu… Frida Kroman Thessen, ik’? 
Det er dig 
F: Hvad hvis det er mit fulde navn? (lidt utydeligt: 4:52) 
A: det er det, der står her 
F: hvorfor sender du noget til mig. Lad være at sende sådan noget mærkeligt til mig. Jeg gider kun 
ha’ en sød besked… (utydeligt: 5:02) 
(utydeligt: 5:06-5:08) 
A: du skal gå ind på… (utydeligt: 5:09) 
F: jamen, der var jeg inde på lige før, og så sagde du, at jeg skulle gå ud af det igen 
A: nej, jeg sagde at du ik’ sku’ gå på noget af det 
F: det gjorde jeg heller ikke 
A: og så… 
F: du har fået en … (utydeligt: 5:19) 
A: og så skal du lige afbryde… se her… så skal du gå ind på ’delt med mig’ 
F: ’delt med mig’ 
A: det er den øverste… tror jeg… nej, ’word online’, ’word online’… ja 
F: hvis… den… Hvorfor kan jeg ik’ skrive? 
A: nu var det bare lige mig, der begyndte, for du lavede noget andet 
F: hvorfor skal jeg ha’ den her, når jeg ikke engang kan gøre noget? 
A: du kan godt skrive 
F: det kan jeg ik’ 
A: du skal trykke på ’redigere dokument’ 
F: ’redigere dokument’. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det 
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A: og så i den nederste… der… nu kører den… du, du skal ikke slette noget af det, jeg har skrevet, 
okay? 
F: det gør jeg heller ikke 
A: kan du se den der røde ting, hvor mit navn… hele mit navn står? 
[der bekræftes] 
A: du skriver v?... forhold til… og nu skriver vi to forskellige ting… okay, nu skriver jeg lige 
hurtigt noget. Slet lige det, du har skrevet 
F: okay 
A: flyt lige din den der 
F: jeg har ik’ gjort noget 
A: kan du ikke sætte den derop? Fordi jeg kan ikke se, hvad der sker 
F: sådan her 
A: jep… okay: vi har valgt skatening, fordi det er supersjovt, og man får et helt specielt forhold til 
hinanden, som ikke er konkurrence… drevet 
F: jeg har noget, vi kan skrive 
A: men det er at skate… 
F: I må ik’… (utydeligt: 7:40)… nej, må jeg godt skrive noget der? 
A: to sekunder… og… 
F: nej, kom nu, please 
A: … lave… tricks 
F: fede tricks 
A: lave… nå ja 
F: du mangler et... to sekunder… nå, der 
A: fede… 
F: ikke ’h’… sådan der 
A: … tricks, tri… kan du ikke flytte den der? 
F: jeg skal lige skrive noget 
A: hvad vil du skrive? Du skal sige til mig, hvad du vil skrive… Frida? 
F: bare kig 
A: skal der være punktum, eller skal der ik’ være punktum? 
 
[…] 
 
F: hvad størrelse vil du ha den? Er det h… 
A: det har jeg skrevet 
F: at man får et godt forhold til hinanden? 
A: det har jeg skrevet 
F: (utydeligt; 8:49)… så sletter jeg lige… sådan der 
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A: det står lige ovenover… og man får et bestemt forhold til hinanden… du skal ligesom læse 
teksten, ik’? 
F: ja, undskyld. Jeg kan ikke læse. Det går så langsomt 
A: Frida, tag det lige seriøst, det her… Frida, helt ærligt 
F: hvad 
A: ellers laver jeg det bare selv, så må du finde en anden at gøre det her med 
F: jeg gjorde jo ik’ noget. Jeg lavede bare en smiley 
 
[…] 
 
A: når man skal gemme noget, hvad er det så? Er det ’control’ ’c'? 
F: hvad? 
A: eller ’control’ ’s’? Eller ‘control’ ‘v’? 
F: hvis man skal gøre hvad? 
[A laver en lyd] 
F: hvad? 
A. se! 
F: (utydeligt: 10:11) 
A: jeg kom ved et uheld til at gøre det her… Frida? 
F: to sekunder… det går virkelig godt for mig 
A: prøv at se, Frida 
F: to sekunder 
[A laver høj lyd] 
F: hvad? 
A: så gør jeg det bare selv, hvis du alligevel ikke vil noget… 
F: nej, undskyld, men du siger, at jeg ik’ kan lave noget 
A: hvorfor ik’? 
F: ja, fordi du bliver ved med at skrive, og jeg prøver at være i hjemkundskab… (utydeligt: 10:33) 
A: ja, det var også, fordi vi havde skrevet rigtig meget, ik’ 
 
[…] 
 
 F: men du er inde på en anden en nu 
[A bekræfter] 
A: jeg deler den med dig lige om lidt… bare rolig 
F: men jeg er i gang med at skrive en til dig 
[Stilhed. Der skrives] (11.41-14:31) 
F: er løbehjul med h? Hjul, det er det da ik’, vel? L-ø-b-e-h-j-u-l 
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A: ellers er det jul, altså når… 
F: det er også det, jeg også skrevet, men jeg har bare ik’… 
[…] (14:44-15.57) 
F: husker du at bruge, hvad vi har skrevet her? 
[Stilhed, indtil en person kommer ind] (15:58-17:39) 
A: den optager 
F: det er det, vi vil sige til dig, men du bliver ved med at snakke 
[der hviskes] 
Lærer (L): det er kun en af jer, der skal skrive… I skriver begge… 
A: ja, vi skriver på den samme… så’en næsten 
L: I behøver ikke skrive på Office… og det kører? Ifølge opgaven her, så er dem, I skal svar på, I 
skal have hjælp med (lidt utydeligt: 17:59), ik’ os’? 
A: men det hele står her 
L: det er fint. Hvis I synes, det er okay 
A: det, altså, vil du høre, hvad jeg har skrevet. Jeg har skrevet… bare lige overskrift, ik’. Modulidé. 
Vi har valgt skatening, fordi det er super… Hvad? 
F: jeg er ik’ færdig 
A: jeg er heller ik’ færdig 
F: nej, men jeg skal lige gøre det her færdig 
A: fordi det er supersjovt, og så lærer man sine venner bedre at kende. Vi synes, man skal vælge 
skatening, fordi vi selv har prøvet det, og vi synes, at det… at noget… fordi vi synes, det er sjovt og 
noget, man kan lære uden at kunne… at have et specielt – hvad hedder det – talent i forvejen… men 
det er dog en fordel at have lidt balance. Det gør det en del nemmere. Vi vil… vores mål er at få 
folk til at blive mere interesseret i at skate og få folk… og få folk… få børnene til at skate… 
 
[…] 
 
F: okay, vil du have min? 
A: to sekunder… ja, det vil jeg gerne 
F: vi har valgt skatening, fordi vi håber, det at der er… nå… fordi vi synes… fordi vi håber, at 
nogen folk godt vil kunne lide… lide, altså lide det, ik’ os’?... at nogle folk godt vil kunne lide det. 
Vi håber også, at der… at det er en sport, hvor folk kunne lide i… 
A: hvad? 
F: nå, vi har valgt en sport, som folk kunne lide. Vi har… havde… vi har… vi havde tænkt os, at vi 
kunne leje en skatehal eller tage ind til en fed skaterpark… skatepark. Vi håber, at… at man kunne 
lære fede tricks 
A: August, gå lige ud. Den her optager… Luk døren efter dig 
F: lave fede tricks på både skateboards og løbehjul. Til afslutning vil vi lave fri skatening i en fed 
skaterhal med pizza-hygge. Vi håber, denne sport vil… være sjov at gå til fællesskab med os 
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sammen. Vi håber også… vi håber, at folk vil kunne lide det, fordi vi synes i hvert fald, at det er 
vildt sjovt 
A: hvad, er det alt, du har… vil du… havde du tænkt dig at skrive mere på? 
F: ja, men jeg kan ik’ komme på mere, men hvis vi slå vores to sammen og så… 
A: ja, der står… jeg tror faktisk, altså… 
F: men kan vi… så jeg kan sende… 
A: åhh, jeg er træt. Er du også træt? 
F: jeg er træt… fordi vi skal ik’ kopiere det her, ik’ 
A: vi skal kopiere det her, der står her, og så føre ind på den, vi begge to har… Så har vi det samme 
 
[der synges] 
 
A: jeg har lige skrevet det om: vi tænkte… tænkte… vi tænkte, at det kunne være i Copenhagen 
Skatepark, hvor der er en masse fede… 
F: åh, den har optaget i toogtyve minutter  
[F nynner, mens A skriver] 
A: en masse fede ramper… så… så man kan komme godt i gang… prøv at mærke, prøv at mærke 
min computer… lige her, prøv at mærke her… på min egen… på min 
F: jeg gider ikke. Jeg kan ikke komme ind 
A: prøv at komme herover 
F: nej, okay, det var jeg… 
 
[…]  
 
A: jeg har lige skrevet noget mere: vi kunne godt tænke os, at det var i Copenhagen Skatepark, hvor 
der er en masse fede ramper, men også fladt, så man kan komme godt i gang 
F: okay… fedt… 
A: hey, derop’ ved den der Enghave Plads, ik’? Nej, Enghave… den der Copenhagen Skatepark… 
må man godt spise derinde? 
F: jeg kom lige til at slette, det jeg havde lavet 
A: trykkede du bare ’kryds’? 
F: ja 
A: så gemmer den det. Det er det gode ved Office, ik’? Tror du godt, at man må spise inde i den der 
Copenhagen Skatepark? 
F: jeg tror, at der er en spisesal 
A: hvad? 
F: jeg tror, at der er en spisesal, ellers kan man tage… vi har også skrevet, at… at enten kunne man 
gøre det inde… i… jeg tænker lidt… det kunne jo være fedt, hvis man tog hen til en fed 
skatepark… 
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A: eller… 
 F: … fordi ovre… hvis man tager toget ud til… sådan en fed skatepark med store ramper og sådan 
noget, den er rigtig fed… rigtig, rigtig fed, ik’ os’? Så der kunne man jo… 
A: med store ramper, så nu hvis man… 
F: nej… 
A. har du slukket den? 
F: nej, der er en stor… 
A: har du slukket den? 
F: hvad? 
A: har du slukket den? 
F: nej 
A: nå, okay 
F: du kan se, hvis den stadig kører, så det er lige meget… 
A: øh, men… altså, jeg tænker afslutningen i stedet for at være der, som det altid er… fordi ligesom 
du siger, så tage et andet sted hen, så det kunne blive mega-cool. Nej, okay. Og så kan man… du 
ved… ja… gøre det, man nu skal… 
F: hvordan staver man til ’amerikansk’? 
A: amerikansk 
F: amerikansk 
A: amerikansk 
F: a-m-i-… a-mi-… a-mi-kansk… nej, kan du ikke lige hjælpe mig? 
A: to sekunder 
F: kan du ik’ lige skrive det? Kan du ik’ lige skrive det? Hva’? Hva’?  Hva’?.... Nej, kan du ik’ lige 
skrive det? Hva’? Nej, okay, kom nu… Hva’? Hvor er du irriterende… 
A: hvad hedder den der skatepark, der ligger et eller andet sted? Skatepark… kbh… Se, er det ik’ 
den her? Copenhagen Skatepark, det den hedder? Den her? Den er ret fed, er den ik’? 
F: jo, det er den. Den ligger lige over på …vej (utydeligt: 26:47) 
A: ja 
F: men det koster halvtreds kroner for at komme ind… zoomer du ind på mennesker? Men så hvis 
man lav… nej, fordi… der er et problem, for det også er løbehjul, ik’ os’? Så er det måske lidt 
dumt, for man må kun skate derinde 
L: gem jeres tekst og luk ned og kom ind! 
A: den er ik’ gemt. Du skal bare trykke ’kryds’ 
F: hvad? 
A: den er ik’gemt. Du kan bare trykke ’kryds’ 
F: det var ik’ det, jeg snakkede om. Jeg snakkede om, at den… hvis… den… hvis Copenhagen 
Skatepark om onsdagen, kan du kun komme ind med løbehjul 
A: om onsdagen? 
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F: ja, der kan du kun komme ind med løbehjul, og der er propfuldt, så måske skulle man finde en 
anden en 
A: det kan også bare være uden løbehjul… 

 

11.7 BILAG C7: KODNING AF INTERVIEW MED TO ELEVER 
(KØBENHAVNERSKOLEN) 

Se næste side. 
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12. OVERSIGT OVER ØVRIGE BILAG PÅ USB-NØGLE 

• Interview med Ana og Martha (Mosegårdsskolen) 

• Kodet interview med Frida og Annemone (Københavnerskolen) 

• Kodet interview med Gustav og Liam (Københavnerskolen) 

• Kodet interview med Sine-Lucia og Fie (Københavnerskolen) 

• Interview med Marius og Krista (Københavnerskolen) 

• Interview med Trine og Laura (Mosegårdsskolen) 

• Interview med Sabo, Frede og Alex (Mosegårdsskolen) 

• Interview med Agnes (Københavnerskolen) 

• Annemone og Rie skrivekort til ”En mistænkelig oplevelse”(Københavnerskolen) 

• Annemone og Ries tekstproduktion til ”En mistænkelig oplevelse” (Københavnerskolen) 

• Kodet produktion af tankekort til ”Brev til Vestskolen” - Gina og Laura (Mosegårdsskolen) 

• Kodet Tekstproduktion - Laura, Ana og Gina 2 "Brev til Vestskolen" 

• Kodet tekstproduktion til ”En mistænkelig oplevelse”- Asta og Fie (Københavnerskolen) 

• Fie og Asta skrivekort til ”En mistænkelig oplevelse”(Københavnerskolen) 

• Marie og Ditte Tekstproduktion til ”Aktivitetsmodul” (Københavnerskolen) 

• Mille og Ana tekstproduktion til ”En mistænkelig oplevelse” (Mosegårdsskolen) 

• Gina, Trine, Martha, Mies tekstproduktion til "En mistænkelig oplevelse” (Mosegårdsskolen) 

• Feedback fra Glennie (Københavnerskolen) 

• Feedback til Agnes (Københavnerskolen) 

• Glennies introduktion (Københavnerskolen) 

• Liva og Sarah skrivekort til ”Aktivitetsmodul” (Københavnerskolen) 

• Liva og Sarahs tekstproduktion til ”Aktivitetsmodul” (Københavnerskolen) 

• Trine og Martha - Planlægning af brev til Vestskolen (Mosegårdsskolen) 

• Lises tekstmodellering i forbindelse med ”Breve til Vestskolen” (Mosegårdsskolen) 

• Bilag A2: Rekontekstualisering/implementering – udvidet udgave (begge skoler) 

• Oplæg til produktion af aktivitetsmoduler (Københavnerskolen) 

• Videooptagelse af elevfremlæggelser (Mosegårdsskolen) 

• Videooptagelse af Glennies præsentation 

• Videooptagelse af en feedbacksession med Glennie 



Resumé

I afhandlingen udforskes autenticitet i skriveundervisningen i grundskolen 
ved hjælp af udviklingen og implementeringen af et didaktisk design. 
Data vedrørende implementeringen er indsamlet etnografisk i form af 
deltagerobservation, lydoptagelser og elevinterviews med særlig fokus 
på deltagelsesformer.

I afhandlingen diskuteres og ses realiseringen af autenticitet i undervis-
ningen som en udfordring. Autenticitet adresseres som et komplekst og 
situeret fænomen med flere dimensioner (med reference til blandt andet 
virkeligheden og oplevelsen af personlig autenticitet), og der anlægges 
endvidere et nuancerende performativt perspektiv på autenticitet som 
en gøren. 

Den situerede autenticitet knyttes desuden til retorisk agency. Tilsammen 
udgør dette afsættet for udviklingen af et didaktisk design, hvor elevers 
skrivning og forhandlinger om tekstproduktion forankres i konkrete retor-
iske situationer (både fiktive og virkelige situationer). 

Afhandlingen præsenterer således et kvalitativt designinspireret etno-
grafisk projekt, der med særlig henblik på potentialer og udfordringer 
ved deltagelsesformer og oplevelser af deltagelsesmuligheder beskriv-
er implementeringen af et situationsbaseret skrivedesign i tre 5. klasser. 
Beskrivelserne demonstrerer kort fortalt, hvordan konstruktioner af retor-
iske situationer og elevskriverpositioner interaktivt finder sted, og hvordan 
disse konstruktioner synes afgørende for realiseringen af autenticitet og 
de måder, hvorpå man som elev kan være skriver og gøre skrivning.
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