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Formål og valg af vinkel: 

Formål: 

• At give eleverne troen på egen formåen 

• At aktivere og opøve elevernes 
handlekompetencer, så de bliver i stand til at 
udnytte deres talenter 

 

Vinkel: 

• Vi tror på, at det bedst gøres gennem autentiske 
skriftlige opgaver, der er forankret i en konkret 
genkendelig virkelighed –og samtidig har reelle 
modtagere som målgruppe 

 



De 3 skriveopgaver: 

 

1. Klassens bog (portrætartikleraf klassens 

elever) 

2. Byens bog (reportager fra Albertslund 

Centrum) 

3. De unges by (analyse af kommunens 

informationsmateriale +tilbagemelding til 

kommunen med forslag til forbedringer) 



Klassens bog: 
 

 Portrætinterviews 
 

Formelle krav til portrættet: 

• Omfang: 300-350 ord 

• 2 mellemrubrikker i brødteksten 

• Layout-krav 

  

Kvalitetskriterier for det gode portræt: 

• Har en klar vinkel på personen 

• Vinklen løber som rød tråd gennem alle afsnit 

• Vinklen understøttes af konkrete eksempler og/eller af sproglige udtryk   

• Svar er gengivet på forskellig måde: som direkte citat eller omformet til sammenhængende tekst. 

• Sproget er billedskabende, dvs indeholder mange konkrete detaljer, ord der har appel til sanserne, handleudsagnsord (springer, 
vralter, tripper….) 

  

Køreplan for skrivemodulet: 

• Skriv portrættet ud fra din arbejdslog fra hytteturen. 

• Læs portrættet igennem, og tjek punkt for punkt, om det lever op til kvalitetskriterierne for det gode portræt. 

• Lav to mellemrubrikker, der peger på indholdet i det afsnit, de er mellemrubrikker til. 

• Layout portrættet efter retningslinjerne i Portrætkompendiet side 3. 

• Læg dit 1. udkast af portrættet ind i opgavemappen på Lectio.  

 



Byens bog: 
 

”Byens bog” – reportager fra Albertslund 
 

 I (makkerpar) er journalister på ”A-posten”. Avisen har sendt jer til 
Albertslund for at lave en reportage om centeret. I samler stof i fælleskab, 
men skriver hver en artikel. 

 I vælger selv, hvilken butik I vil skrive om. Et par ideer: Føtex, Café Felix, 
frisøren, bageren, chokoladebutikken, værtshuset….. Biblioteket eller 
Fitnesscenteret er også ok.   

 I skal vide, hvad I vil vise med jeres reportage, altså have en bestemt vinkel 
på stoffet. 

 I reportagen gælder det, som I ved, om at give læseren fornemmelsen af 
selv at være til stede og opleve situationen. Derfor skal I skrive i 
billedskabende sprog: dvs bruge mange konkrete detaljer, bruge 
handlingsudsagnsord, bruge ord, der appellerer til læserens sanser.  

 Når I rapporterer fra et sted, skal I altså bruge alle jeres sanser: se, lugt, føl, 
lyt.  

 Tag papir og blyant med i Føtex, på ”Felix” eller på biblioteket og fyld 
blokken med iagttagelser. 

 



Byens bog (2) 

 Hvilke dufte/ lugte er der? Fra ting, mad, personer? 

 Hvilke fornemmelser? Varme/kulde – både fysisk og psykisk 

 Hvilke materialer er der i rummet, og hvordan virker de? 

 Hvilke lyde? Kasseapparaters summen, småsnak, musik, nøglers 

klirren… 

 Hvilke syn? Genstande, farver, størrelser, antal/mængde, lys, mørke, 

møbler? 

 Hvilke personer er der? Udseende, tøj, frisure, gestik, mimik.. Vælg 

karakteristiske detaljer ud eller fang en løsrevet replik… 

 Hvordan er stemningen på stedet? Hvilke iagttagelser gør I jer, som 

afslører den stemning: panderynken, tilråb, latter, bortvendte 

øjne….  

 OBS: Husk at tage noter eller optage samtalen, når I interviewer, så 

I kan lægge autentiske citater ind i reportagen 



De unges by 
 Det 3. (og afsluttende) projekt ”De unges by?” havde vi planlagt som et 

formidlingsforløb, der skulle handle om, at eleverne på baggrund af en 
række analyser af kommunens informationsmateriale til unge skulle gi’ en 
tilbagemelding til kommunen med forslag til forbedringer. 

 Desværre røg den del af projektet ind i en blindgyde, da det viste sig, at 
kommunen kun i meget begrænset omfang havde et informationsmateriale 
rettet mod de unge. Vi valgte derfor i stedet at kigge på det materiale, som 
UU-Vestegnen, benytter i deres kontakt til unge uddannelsessøgende men 
også her viste det sig, at der stort set ikke findes tilgængeligt materiale ud 
over nogle meget konkrete spørgeskemaer. 

 For at fastholde det anvendelsesorienterede aspekt lavede vi derfor en 
anden skriveopgave ”HF’ernes rum”, som gik ud på, at eleverne i 
grupper skulle lave en præsentation til skolens hjemmeside af et 
nyindrettet storrum/ en lounge for skolens kommende HF-elever. Eleverne 
havde i forvejen deltaget i en konkurrence om indretningen af det 
kombinerede arbejds- og hyggerum. 

 Opgaven var nu at lave en æstetisk indbydende, sprogligt gennemtænkt og 
velstruktureret præsentation af vinderforslaget.  



HF’ernes rum 
Studiecenter Syd – Konkurrence!!!! 
Kære 1. k og 1.l 

I har tidligere bidraget med gode ideer til nyindretning af Studiecenter  Syd. Hf-udvalget har kigget på 
dem og valgt de bedste ud.   

HF-udvalget udskriver nu en konkurrence i jeres klasser om den bedste præsentation af dette nye sted 
for HF’ere. Præsentationen skal ligge på skolens hjemmeside og målgruppen er selvfølgelig kommende 
HF-elever på skolen. 

Som en del af konkurrencen skal I finde på et navn til stedet. 

I arbejder i grupper på 3 og I har ca. 200 ord til jeres rådighed. Træk på jeres viden fra forløbet om 
mundtligt og skriftligt sprog, træk på jeres viden om, hvordan man indretter sit indhold og sprog til en 
bestemt modtagergruppe. 

Tidsramme: 50 minutter 

Der er præmie for den bedste præsentation. 

  

Forslag til køreplan: 

 Start med en brainstorming over de informationer, I vil have med i præsentationen 

 Sorter i jeres ideer: Hvad skal med? Hvad skal ikke med? 

 Bestemt jer for, i hvilken rækkefølge I vil give læseren informationerne. 

 Bestem jer for, hvordan den første sætning skal lyde. Det er her, I skal fange jeres læser. 

 Skriv resten af præsentationen. 

 Ret dem igennem for sprog-, stave- og kommafejl. Kan nogle formuleringer erstattes med andre, der 
lyder bedre? 

 Find på et godt navn til det nye sted. 

  



Spørgeskema til eleverne 
 Refleksioner over skriveundervisngen,  2012 -2013 

 Navn: 

 Dato:  

  

Skriveopgaver: 

I løbet af året har I skrevet forskellige typer af skriveopgaver. Den ene type har været opgaver uden en klar 
modtager. Opgaverne har trænet de genrer, I skal kunne skrive i til eksamen som fx redegørelse og analyse og 
fortolkning.  

Den anden type har været skriveopgaver, hvor I har skrevet enten til kammerater i klassen som i ”Klassens 
bog” med portrætter, eller til butikker/ institutioner i Albertslund som i reportagerne fra centeret og her til 
sidst om Studiecenter Syd til skolens hjemmeside/kommende hf-elever. 

  

Hvilken type af skriveopgaver synes du bedst om? Skriv mindst 5 linjer og begrund din holdning. 

  

Omlægning af elevtid til skrivetid på skolen: 

 Hvad har det betydet for mig, at der har været skrivetid på skolen til de fleste opgaver. Skriv mindst 5 
linjer og begrund din holdning. 

  

Hvad er din holdning til nedenstående punkter: 

 Lærervejledning i skrivemodulerne  

  



Skema (fortsat) 
 Stilenes længde, d.v.s omfangskrav i forhold den tid der har været til at skrive dem i på skolen 

  

 Afleveringernes hyppighed  

  

  

 Genskrivning af 1. udkast  

 

 I løbet af skoleåret har du skrevet en opgave hjemme: 1. udkast af redegørelse om kancellisprog. 
Hvordan har du oplevet at skrive denne opgave hjemme i forhold til at skrive på skolen?  

  

 Hvad er det vigtigste du lært af dette års skriveundervisning? Vær konkret. 

       På hvilke punkter har du udviklet dig som skriver fra skoleårets start til nu? Vær konkret. 

  

   

 Vil du anbefale, at vi fortsætter den samme model for det skriftlige arbejde for de 
kommende 1. hf-klasser? 

  

 Andre kommentarer? Ideer? 



Hvad siger eleverne så om 

skriveopgaverne? 
 

 

 På spørgsmålet om, hvad eleverne synes om de mere traditionelle, 
eksamensrettede opgavetyper som analyse og fortolkning eller redegørelse 
i forhold til de 3 anvendelsesorienterede opgaver (Klassens bog, Byens bog, 
tekst til nye HF-elever på skolens hjemmeside) svarer eleverne generelt, at 
de synes bedst om de anvendelsesorienterede opgaver.  

 De begrunder deres svar med udsagn som:  

      -         De anvendelsesorienterede opgaver er nye opgavetyper i forhold til               
 folkeskolens skriveopgaver 

      -         De skulle bruges til noget 

      -         De var sjovere og mere udfordrende, 

      -         Det var godt at komme ud af klasseværelset og selv samle stof.  

Som sidegevinst til Klassens bog og Byens bog nævner de fleste også, at det var 
en god måde at lære hinanden at kende på og få kendskab til byens butiksliv. 

Denne tilbagemelding fra eleverne er helt i overensstemmelse med de 
forventninger, vi som lærere havde. Anvendelsesorienterede opgaver kan 
motivere og involvere.   

 



Vores iagttagelser/erfaringer 

 Hvad der derimod er tankekvækkende, er den tendens, vi kan 
spore i evalueringen fra svage to-sprogede elever. Denne 
elevgruppe skriver, at den foretrækker de traditionelle, 
eksamensrettede, danskfaglige opgaver.  

 Vores umiddelbare bud på denne forskel er, at de 
anvendelsesorienterede opgaver udfordrer eleverne sprogligt på en 
anden måde end de traditionelle opgaver.  

      

I Klassens bog og Byens bog er indlagt en interviewdel, der kræver 
sproglig præcision og nuancering for at få samlet stof til en interessant 
tekst, og noget tyder på, at denne svage gruppe ikke har det sproglige 
beredskab, der skal til. Det samme gælder hjemmesideteksten. Her skal 
man i gruppearbejdet være i stand til at kunne byde ind med fx skarpe, 
velformulerede, kreative forslag, for at ens sætning bliver den sætning, 
der kommer til at stå i teksten. Hvis ens sproglige formåen ikke rækker, 
kan selvværdet få det svært.  



Erfaringer (fortsat) 

 

 

 En anden forklaring kunne ligge i, at der i de to-sprogedes 

skolekultur ligger en forestilling om, at kun eksamensorienterede 

opgaver er skolerelevante. Dvs. at anvendelsesorienterede opgaver 

kan opfattes som ”for sjov-opgaver”, opgaver, der blot skal skabe 

lidt variation og et pusterum i hverdagen 



Erfaringer (fortsat) 

 

 Hvis vores antagelser holder, betyder det, at vi i endnu højere 
grad skal stilladsere sprogligt fx ved frie opgaver, der har 
mere fokus på sproglig proces end produkt. Flere elever 
fremhæver sprogligt kreative opgaver fra et lyrikforløb som 
fx at skrive et digt om sin hånd, lave cut-up-digte eller lege 
med metaforer som udviklende skriveopgaver.  

 I denne type opgaver er alt i princippet tilladt, men hvornår 
er det godt? Det kunne være en vej til at styrke de svage 
elevers sproglige udtryk og bevidsthed.  

 I forhold til synet på anvendelsesorienteringen, som jo er 
HF-uddannelsens profil, skal vi tilsyneladende være meget 
omhyggelige med at italesætte skolerelevansen af denne type 
opgaver, altså klart præcisere de faglige mål, der knytter sig til 
de enkelte opgaver. 



Perspektiver 

 Afslutningsvis kan der også være grund til at 
hæfte sig ved det kompetenceløft i forhold til 
den generelle skrivekompetence, som flere 
elever fremhæver. Mange udtrykker, at de har 
lært at blive bedre til at få det væsentlige med 
og at de også oplever, at de er mere kritiske 
og skriver et mere varieret sprog. Derudover 
kommer for en dels vedkommende ydermere 
en øget evne til at kunne argumentere for et 
synspunkt samt at skrive i forskellige genrer. 

 



Perspektiver (2) 

 Det viser for os at se også, at en del elever -udover at 
de oplever en mere udviklet genreforståelse- også 
kommer til at forstå betydningen af at skrive 
fokuseret og struktureret. Mange lærer at tænke 
mere formidlingsbevidst og får øjnene op for, at det 
er vigtigt at læse korrektur for at fange de sprogfejl, 
der ellers kan forstyrre læsningen. 

 Men forsøget har også bidraget til at udvikle 
elevernes almene studiekompetence. Flere fremhæver 
i evalueringen, at de er blevet bedre til at arbejde 
koncentreret med opgaverne og holde et fokus. Dette 
bestyrkes af, at flere også fremhæver, at de er blevet 
bedre til at tage kritik til sig og bruge den 
konstruktivt de gange, de har skullet skrive et 
2.udkast 



Omlægning af rettetid 

Skrivevær

ksted 

Antal 

opgaver i 

skriveværk

sted 

Antal 

opgaver 

hjemme 

Midtvejspr

øve 

Gennemsn

itlig 

rettetid pr. 

opgavesæt 

 

1 modul 

hver 14. dag 

8 opgaver af 

3 timer på 

et år 

2 opgaver af 

4 timer på 

et år 

1 opgave af 

2 timer 

Rettetid pr. 

opgave : 12 

minutter 

25 elever: 

5, 75 time 

 

20 elever:  

4,1 time 

 

30 elever: 

7,4 time 



Omlægning af rettetid 

Elevernes evaluering af forsøget: 

 

”Det har gjort, at jeg har fået lavet mine 

opgaver og får dem lavet ordentligt fordi man 

har kunnet få hjælp. Det har også givet mig 

overskud til mine mange andre lektier. Dem 

ville jeg måske ikke have nået, hvis også jeg 

skulle lave disse opgaver hjemme.”  
      Line, 1. n 

 



Omlægning af rettetid 

Det vigtigste, du har lært af dette års skriveundervisning: 

”Jeg er blevet bedre til at skrive” 

 

”Jeg har lært at få de vigtigste ting med, i stedet for ligegyldige ting. Jeg har 

lært at bruge et mere varieret sprog” 

”Jeg har lært at være mere kritisk når jeg skriver” 

”Jeg er blevet bedre til at argumentere for noget, jeg skriver og at kunne 

skrive i forskellige genrer” 

”Jeg har udviklet min måde at skrive på, så det er nemt og forståeligt” 

”Det har fået mig til at se hvor mine svagheder såsom grammatik, 

gentagelser osv ligger” 

 

 

 

 

 

 



Omlægning af rettetid 

 ”Jeg har lært hvordan man skal arbejde 

koncentreret med opgaven.” 

 ”Har haft mere fokus på opgaven (…) og været 

bedre til at gå i gang med den” 

 ”Jeg har lært at tage kritikken til mig og bruge 

den de gange hvor vi har haft 2. udkast” 

 ”Jeg har nok lært at tænke mere over det” 

 ”Hvis vi laver det her på skolen, ved vi, at det skal 

være færdigt efter timen. På den måde tager man 

sig bedre  sammen og får mere ud af det”   

 



Omlægning af rettetid 

Styrker ved forsøget: 

 Mange flere får afleveret og til tiden 

 Mere kvalitet i opgavebesvarelserne end før 

 Eleverne meget positive over for ordningen – 
ønske om at gøre ordningen permanent 

 

Problemfelter: 

 Vejlederrollen i skriveværkstedet 

 Elevfrustration over ikke at få lærerkommentarer 
til alt 

 Rettetiden  



 


