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”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke
… særlig meget”



”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke … særlig meget. […] Jeg synes, det 
er rigtig træls at skrive. Jeg føler mig ikke særlig teknisk overhovedet. 
Sådan noget med computere og telefoner … det kan hurtigt blive for 
meget for mig. Der er mange, der godt kan finde ud af at lave, at ændre 
skriften, du ved, så det bliver en anden skriftform, der tænker jeg bare 
okay, hvordan Søren gør du det? … Jeg føler mig slet ikke teknisk anlagt 
overhovedet, så det tager lang for mig at skrive også. Hvor nogen, de 
bare sidder og trykker løs, der sidder jeg nærmest bare og trykker på en 
tast ad gangen.”

Emily, 25 år



”Hvis jeg sidder derhjemme, og så får jeg at vide af min dansklærer, at jeg skal 

aflevere en opgave til i morgen eller til om en uge, så åbner jeg den, og så hvis, 

så læser jeg lidt på den, og hvis jeg så ikke kan forstå noget, så klapper jeg det 

bare sammen. Ellers, hvis der er en opgave, hvor der er noget læsestof, man skal 

læse med, så læser jeg læsestoffet, og hvis jeg ikke kan forstå opgaverne, så 

lukker jeg også bare min computer. I det mindste har jeg læst noget, tænker jeg. 

Det er sådan, jeg tænker, jeg har lavet noget i det mindste. Men det er ikke så tit, 

at jeg kan finde ud af det alene”.

”Det er også … altså, det er min egen skyld, jeg er meget uansvarlig.”

Zainab, 20 år



”Men for mig, hvis jeg sidder og skriver, så siger jeg automatisk til mig 
selv: ”Det tager lang tid”. Fordi, jeg sletter mange gange, det, jeg har 
skrevet, og skriver det igen, sletter, skriver det igen. Så jeg bruger mange 
timer på at sidde og skrive det, jeg skal.”

”Når jeg ikke er sikker, så sletter jeg igen, og så skriver jeg igen. Hvis det 
er det samme, tit er det det samme, der kommer op at stå igen på linjen, 
bare måske med nogle få ord, der er ændret, så sidder det jo fast, så må 
det være det rigtige, det jeg skriver, og måske alligevel ikke, men det ved 
vi jo aldrig. Hvordan de vil have det.”

Morten, 21 år



Før-skrivning



Hvad efterspørger de?

• Nærhed og relationer

• Synlighed – kriterier og modeltekster

• Mindre skriveøvelser

• Støtte i processen



Eleverne efterspørger..

Eleverne efterspørger det, som skrivedidaktisk forskning foreslår:
- støtte til planlægning
- eksplicit instruktion
- brug af modeltekst
- skrivning af opsummeringer

Men de får det ikke nødvendigvis
- de får meget slutmålstænkning – ‘træning’ i opgaveformater
- på hf er der langt mellem elevernes forudsætninger og de komplekse krav



Projektets overordnede rammer
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Samarbejde mellem faglærer og læsevejleder
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Indtryk fra observationer

• Eleverne skriver ikke af sig selv.

Tendens i alle skriveaktiviteter

Det falder dem ikke naturligt at bruge eksempelvis 

skriveskabeloner og

hjælpesætninger

• Skriveundervisning bliver en mundtlig 

aktivitet

Hvordan bliver skriveundervisning skriftlig? 

Det er ikke nok at opfordre til skrivning. Hvordan 

støtter vi dem som slet ikke skriver?



Alle indsatser for at få eleverne på skrivebanen..



Indsatser udviklet sammen med underviserne

Stilladsering på strukurniveau

Analyseelementer

Redegørelser

Diskussioner

Kursisttekster som 
modeller 

Processtilladsering

Ved større skriftlige 
opgaver

Skrivning som en 
rekursiv proces

Skrivning for at lære 

Fællesskrivning

Lærermodellering

Notatteknik

Opsummeringer  



Eksempel på stilladsering af skrivning i matematik

Eksempel på stilladsering af skrivning i matematik

https://www.videnomla

esning.dk/viden-og-

vaerktoejer/vidensuniv

ers/vidensunivers-

laese-og-

skrivestilladser-til-

unge/

https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/vidensunivers/vidensunivers-laese-og-skrivestilladser-til-unge/


Under skrivning



Indsatsområder i danskgruppen

Minimodeltekster

Analyseelementer

Redegørelser

Diskussioner

Kursisttekster som modeller 

Skrivning som didaktisk greb

Notatteknik

Skrive opsummeringer

Fællesskrivning

Læseguides som skriveværktøj

Skrive

Læseforståelse



• Læs artiklen og redegørelsen for synspunkterne

• Plenumopgave: Streg vigtige ord og sætninger ud med underviser

Artikel: Derfor taler alle om ubådssagen
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Opgave 1:
Eksempel på redegørelse for synspunkter

https://www.kristeligt-dagblad.dk/etik.dk/derfor-taler-alle-om-ubaadsmysteriet


Artiklen ”Derfor taler alle om ubådssagen” er fra Kristeligt Dagblad den 21. 
august 2017 og skrevet af journalist Milan Højlund Ganesan. Artiklen bygger 
på to kilder, lektor og forfatter Ulrik Lehrmann og museumsleder Frederik 
Stand fra Politimuseet. De to giver hver deres forklaring på, hvorfor sagen 
har fået så meget omtale.

Ulrik Lehrmanns hovedsynspunkt er, at ubådssagen er meget speciel. Han 
begrunder sin påstand med, at der er nogle elementer i sagen, som ikke er 
set før. Alene det at bygge sin egen u-båd er specielt, ligesom der heller ikke 
er navneforbud i sagen. Desuden mener Ulrik Lerhmann, at den store 
opmærksomhed skyldes, at historien følger en spændingskurve. Ulrik 
Lehrman uddyber, at den konstante medieovervågning er med til at opbygge 
spændingen. Denne spænding er med til at forme sagen til en fortælling, 
hvor man gerne vil have slutningen med. 

Frederik Stand er museumsleder for Politimuseet i København. Han mener, 
at den omfattende medieovervågning kan gå ud over de pårørende. På den 
anden side argumenterer han for, at den store mediedækning kan hjælpe 
politiets efterforskningsarbejde. Men det er tvetydigt. Til sidst argumenterer 
Frederik Stand for, at for mange oplysninger fra befolkningen kan føre 
politiet på det forkerte spor. Dette kan føre til, at sagen ikke bliver løst.

Mini-model: redegørelse



Fælles: Understreg formuleringer, 
som gør teksten til en redegørelse.

Artiklen ”Derfor taler alle om ubådssagen” er fra Kristeligt Dagblad den 21. august 
2017 og skrevet af journalist Milan Højlund Ganesan. Artiklen bygger på to kilder, 
lektor og forfatter Ulrik Lehrmann og museumsleder Frederik Stand fra Politimuseet. 
De to giver hver deres forklaring på, hvorfor sagen har fået så meget omtale.

Ulrik Lehrmanns hovedsynspunkt er, at ubådssagen er meget speciel. Han begrunder 
sin påstand med, at der er nogle elementer i sagen, som ikke er set før. Alene det at 
bygge sin egen u-båd er specielt, ligesom der heller ikke er navneforbud i sagen. 
Desuden mener Ulrik Lerhmann, at den store opmærksomhed skyldes, at historien 
følger en spændingskurve. Ulrik Lehrman uddyber, at den konstante 
medieovervågning er med til at opbygge spændingen. Denne spænding er med til at 
forme sagen til en fortælling, hvor man gerne vil have slutningen med. 

Frederik Stand er museumsleder for Politimuseet i København. Han mener, at den 
omfattende medieovervågning kan gå ud over de pårørende. På den anden side 
argumenterer han for, at den store mediedækning kan hjælpe politiets 
efterforskningsarbejde. Men det er tvetydigt. Til sidst argumenterer Frederik Stand for, 
at for mange oplysninger fra befolkningen kan føre politiet på det forkerte spor. Dette 
kan føre til, at sagen ikke bliver løst.



• I denne opgave skal du læse artiklen Askepot var en luder. I 
artiklen bliver moderne versioner af eventyr diskuteret. I artiklen 
fremstiller Knud Wentzel og Karin Esmann Knudsen deres 
synspunkter på emnet. Læs artiklen, og prøv derefter at 
færdiggøre sætningerne:

• Knud Wentzels hovedsynspunkt er

• Knud Wentzel begrunder sin påstand med

• Desuden mener Knud Wentzel 

• Karin Esmann Knudsen mener

• På den anden side argumenterer hun for

• Karin Esmann Knudsen uddyber

• Til sidst argumenterer Karin Esmann for
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Færdiggør sætninger

https://www.information.dk/kultur/2013/01/askepot-luder


Redegør for synspunkter i artiklen ”Pokemon go er en frivillig handling”. 

Brug nogle af de nedenstående sætninger som hjælp i din redegørelse. 
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Skriv selv en redegørelse

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/spilkultur.-pokemon-go-er-en-frivillig-handling


Teaching learning cycle – på mini-model-niveau





Marinus beskriver hvordan han var født ind i en fattig husmands- og 
landarbejderfamilie med mange børn, hvoraf den yngste bror døde i en tidlig 
alder. 

“Vi børn kom tidligt ud at tjene, i 8 og 9 årsalderen, for der skulle jo 
megen føde til, og det var svært at skaffe den. Pigerne fik gerne plads 
som barnepiger eller med at vogte gæs og måtte hjælpe til med alt det, 
de kunne udrette. Vi drenge blev kaldt flytteknægte eller hjorddrenge, 
og nu var det så min tur til at komme ud og tjene.”

Dette giver os et indtryk af at man i de fattige familier sendte sine børn ud så 
tidligt, da maden var mangelfuld,og dette var den bedste mulighed for deres 
fortsatte overlevelse. Tiderne var altså barske, og barndom var ikke noget 
man havde meget af. Marinus Langeland, Ad sandede Veje, 2. udg. 1950, s. 
11-14, 98-100, 102-103, 104-106



Marinus beskriver hvordan han var født ind i en fattig husmands- og 
landarbejderfamilie med mange børn, hvoraf den yngste bror døde i en tidlig 
alder. 

“Vi børn kom tidligt ud at tjene, i 8 og 9 årsalderen, for der skulle jo 
megen føde til, og det var svært at skaffe den. Pigerne fik gerne plads 
som barnepiger eller med at vogte gæs og måtte hjælpe til med alt det, 
de kunne udrette. Vi drenge blev kaldt flytteknægte eller hjorddrenge, 
og nu var det så min tur til at komme ud og tjene.”

Dette giver os et indtryk af at man i de fattige familier sendte sine børn ud så 
tidligt, da maden var mangelfuld,og dette var den bedste mulighed for deres 
fortsatte overlevelse. Tiderne var altså barske, og barndom var ikke noget 
man havde meget af. Marinus Langeland, Ad sandede Veje, 2. udg. 1950, s. 
11-14, 98-100, 102-103, 104-106



Den tidlige intro til arbejdslivet har, på trods af at være barskt, har også været 
betydningsfuld for børnene, senere i deres liv. Ved læring af kundskaber og disciplin, 
men det har i den anden ende også betydet et stort mangel på skolegang fra starten 
af. 

“Jeg mener, trods mangler og hårdhed i denne min første plads, at den har haft 
betydning for mig senere hen i livet; her lærte jeg uden skånsel at gøre min pligt 
og deltog med liv og lyst og fik færdighed i hele gårdens landbrugsarbejde. [...] 
Han tog også næsten al min barndoms skolegang ind under sit omfattende 
arbejdsområde, så jeg var sjælden i skole hele min barndom igennem.”

Der blev altså lagt vægt på praktiske værdier tilbage i det traditionelle samfund, der i 
sin helhed byggede på et landbrugssamfund. Det var ikke værdier som uddannelse, 
barndom eller omsorg som lå først for dagsordenen, men snarere værdier som 
disciplin og kundskaber lært i praksis som havde førsteprioritet. Marinus Langeland, 
Ad sandede Veje, 2. udg. 1950, s. 11-14, 98-100, 102-103, 104-106



Den tidlige intro til arbejdslivet har, på trods af at være barskt, har også været 
betydningsfuld for børnene, senere i deres liv. Ved læring af kundskaber og disciplin, 
men det har i den anden ende også betydet et stort mangel på skolegang fra starten 
af. 

“Jeg mener, trods mangler og hårdhed i denne min første plads, at den har haft 
betydning for mig senere hen i livet; her lærte jeg uden skånsel at gøre min pligt 
og deltog med liv og lyst og fik færdighed i hele gårdens landbrugsarbejde. [...] 
Han tog også næsten al min barndoms skolegang ind under sit omfattende 
arbejdsområde, så jeg var sjælden i skole hele min barndom igennem.”

Der blev altså lagt vægt på praktiske værdier tilbage i det traditionelle samfund, der i 
sin helhed byggede på et landbrugssamfund. Det var ikke værdier som uddannelse, 
barndom eller omsorg som lå først for dagsordenen, men snarere værdier som 
disciplin og kundskaber lært i praksis som havde førsteprioritet. 



Det ses tydeligt at ”Kim” kæmper en kamp med sig selv, en smerte og 
jobbet han har. ”Det regnvåde hår ser ud som om det er mættet med 
Brylcreem. Jeg reder det bagud, noget der gør mit ansigt ubehageligt 
tydeligt. Sult og desperation. Heldigvis er det kun mig der ser mit ansigt. 
Jeg tager et andet på til brug for mine kollegaer”. Alene det at han synes 
hans ansigt er ubehageligt og har svært ved at se sig selv i øjnene i 
spejlet, siger noget om hans kamp og smerte. Han kan ikke have sig selv 
med i sit arbejde og må indtræde i en anden identitet, når han er på 
arbejdet for at kunne præstere under normen og rutinerne der.

Når han beskriver sin lange vej fra omklædningen til afdelingen, maler 
han et billede af sig selv som en mumie, ”Et skælvende skelet ved navn 
Kim går ad endeløse korridorer, drejer, drejer, går, går, iklædt gevandter 
af hentærede muskler, karamelliseret bindevæv og harsknet fedt”. Det er 
som om han i gangene gennemgår en forvandling og selv bliver en 
omvandrende dødens engel, som også ses når han siger, ”Har de 
overladt deres smerte til mig?”. Læseren får et dybt indblik i en splittet 
sjæl, som kører på automatik, en såret mand der rummer en smerte han 
har svært ved at bære.



Det ses tydeligt at ”Kim” kæmper en kamp med sig selv, en smerte og 
jobbet han har. ”Det regnvåde hår ser ud som om det er mættet med 
Brylcreem. Jeg reder det bagud, noget der gør mit ansigt ubehageligt 
tydeligt. Sult og desperation. Heldigvis er det kun mig der ser mit ansigt. 
Jeg tager et andet på til brug for mine kollegaer”. Alene det at han synes 
hans ansigt er ubehageligt og har svært ved at se sig selv i øjnene i 
spejlet, siger noget om hans kamp og smerte. Han kan ikke have sig selv 
med i sit arbejde og må indtræde i en anden identitet, når han er på 
arbejdet for at kunne præstere under normen og rutinerne der.

Når han beskriver sin lange vej fra omklædningen til afdelingen, maler 
han et billede af sig selv som en mumie, ”Et skælvende skelet ved navn 
Kim går ad endeløse korridorer, drejer, drejer, går, går, iklædt gevandter 
af hentærede muskler, karamelliseret bindevæv og harsknet fedt”. Det er 
som om han i gangene gennemgår en forvandling og selv bliver en 
omvandrende dødens engel, som også ses når han siger, ”Har de 
overladt deres smerte til mig?”. Læseren får et dybt indblik i en splittet 
sjæl, som kører på automatik, en såret mand der rummer en smerte han 
har svært ved at bære.



Thomas Runge Jensen, har gennem 10 år været i fronten for nogle af 
Danmark mest voldlige og racistiske grupper. Her er tale om Dansk Front, 
White Pride og Blood & Honour. I dag har han brudt med miljøet, og har i 
stedet stillet sig frem for at diskutere nogle af de årsager, der resulterer i at 
unge ender i disse grupperinger. Sammen med Søren Lerche, snakkede han 
på P1 Morgen25 i september 2016.

”Jeg kom ind i miljøet på grund af vrede. Jeg havde en enorm trang til at høre 
til i et eller andet form for fællesskab. (....) De behov jeg havde for at høre til, 
fik jeg ikke tilfredsstillet hjemme hos min familie. Jeg har aldrig følt jeg hørte 
til hos min familie, så jeg var derfor nødt til at lede efter noget andet. Og det 
fandt jeg.”

Dette underbygges af Maffesoli’s teori om neostammer og tilhørsforhold. 
Aftraditionaliseringen i det moderne samfund (Giddens), er blevet efterfulgt af 
en re-traditionalisering samt en af-individualisering, hvor individer, som 
Thomas, søger mod nye fællesskaber der kan være identitetsskabende.



Kort beskrevet foreslår teorien, som beskrevet på Amerikanske National 
Institute of Health(NIH) web-side: ”...that mitochondrial free radicals, 
produced as by-products during normal metabolism, cause oxidative
damage. According to MFRTA, the accumulation of this oxidative damage
is the main driving force in the aging process” (Sanz A og Stefanatos RK, 
2008). MFRTA foreslår, at der ved de normale stofskifte processor bliver 
produceret frie-radikaler, der er små ustabile oxygen-baserede molekyler, 
der mangler en af deres elektroner. Manglen på den ene elektron gør 
dem kemisk ustabile, hvilket gør at de derfor gerne vil kobles på andre 
stoffer og ”stjæle” en af deres elektroner. Dette skaber en kædereaktion i 
det kemiske miljø i cellen og medfører oxiderende skader. Det er 
akkumuleringen af netop disse oxiderende skader, der i MFRTA menes at 
være drivkraften bag aldringsprocessen.



Og (måske) som mikro-struktur:

Hun udtalte i udsendelsen, at det er relativt nemt at omsætte volden ”til et 
mere altruistisk større politisk formål, i stedet for bare ens egen vinding.”
Dette understøttede Thomas, da han selv kom ind på, at det politiske kom 
med en indoktrinering senere hen af miljøet, der havde været der i mange 
år og kendte til den gældende ideologi.



Mini-model som undervisningspraksis

Klarhed og overblik for eleven

Mulighed for at undervise direkte i tekstproduktion

Mulighed for mere præcis respons





På procesniveau: dansk-historie opgave

Baggrund: 50 % aflevering

Tiltag:

Tre uger

Alle dansk- og historietimer = 27 lektioner a 50 minutter

Alle skriver om samme tekst
- forudsætter udpræget tillid i lærergruppen

Tydelige delmål i processen

Ressourcer til eleverne:

- øvelser, skrivestilladser, skabelon, perspektiveringsbank









Skrivning i idræt



Skrivning i biologi og kemi





Lærere som skrivere

▪ Find forventningsskrivning fra i går frem
- læs det, og tal med sidemanden om det, skriv evt. i din 
metakasse.

▪ Læs alt indhold i din metakasse.

▪ Skriv to-tre hovedindtryk:
Jeg er blevet klogere på mig selv som skriver.
Jeg er blevet klogere på mig selv som skrivevejleder.

▪ Smid det i metakassen, og send hele din metakasse til petl@kp.dk



Ti minutter i metakassen!

Benspænd:

Overvej, hvad du lærte af 

at give respons



Ti minutter i metakassen!

Benspænd:

Overvej forholdet mellem 

planlægning og 

skrivning.



Et kig i metakassen

”Jeg er glad for, at jeg ikke selv skal skrive den opgave.”

”Svært at finde tiden til responsen når man er presset på tiden - kan godt 
huske hvordan eleverne også bare hellere ville skrive videre end at se på 
hinandens tekster - man vil gerne være nået til et punkt hvor man tænker 
det er ok det jeg har inden det bliver givet videre til andre.”



”Det tager længere tid at skrive, end jeg troede. Jeg troede, jeg kunne nå en 
ekstra øvelse omkring, at eleverne planlægger deres skriveproces, men det 
kunne jeg simpelthen ikke. I forhold til respons lærte jeg, at det er en klar fordel, at 
skriveren har formuleret to konkrete ting, som vedkommende gerne vil have 
respons på. Det gør, at man læser teksten med et særligt fokus, hvilket skaber 
grobund for kvalificeret feedback, der peger frem.”

”Jeg vil prøve at arbejde med respons på en anden måde, end jeg plejer. I stedet 
for at ansvaret for feedbacken er hos læseren, er det en god ting at bytte om, så 
ansvaret er hos skriveren. Derfor vil jeg også prøve at arbejde med at skriveren 
formulerer to ting, som vedkommende gerne vil have respons på. Jeg synes, det 
er en god måde at arbejde med respons på, som kræver, at man forholder sig til 
sin egen tekst.”

”Jeg havde måske lidt glemt, hvordan det føles at skrive længere tekster, fordi det 
er længe siden, så det var godt at blive mindet om i forhold til hvordan eleverne 
oplever det at skrive. Derfor tænker jeg, at jeg vil bruge mine erfaringer fra 
dagene her til også at få mine elever til at reflektere mere over sig selv som 
skrivere med løbende meta-øvelser, der sætter fokus på skrivning som en 
proces.”



”Det er overraskende svært at skulle planlægge sin skrivning, de fleste gange 

arbejder jeg bedst ved bare at sætte mig og skrive løs og så efterfølgende 

redigere i det skrevne. Normalt er jeg enormt struktureret, men lige når det 

kommer til en skriveproces, så fungerer det slet ikke med en tidsplan. Men måske 

havde det været en oplagt ide at notere nogle ting ned der eventuelt også kunne 

indgå i den færdige tekst for på den måde ikke at føle, at jeg løb tør for noget at 

skrive om.”

”Jeg er blevet klogere på mig selv som skrivevejleder: jeg kan bruge ovenstående 

erfaring til at foreslå kursisterne, at de starter med at notere punkter ned, der skal 

indgå i deres opgave og punkter der kan indgå. Hvis de føler de har skrevet for 

lidt/i for kort tid, så kan de kigge på kan-punkterne.”



Efterskrivning



Vidensunivers på videnomlaesning.dk




