Forfatter Maria SkelbækBundesen holder oplæg om
SKRIV derudad.
Vi begynder præcis kl. 15
Vi anvender
webinarfunktionen Teams.
• I kan ikke slå lyd til.
• Slå meget gerne jeres
kamera fra.
• I er velkomne til at
stille spørgsmål i
chatten, og jeg vil svare
på dem løbende.

SKRIV derudad

OG SKRIV I
VIRKELIGHEDEN.

Maria A. SkelbækBundesen
Lærer og læsevejleder
Redaktionschef og
forfatter
Mål: At få eleverne til at
opleve fremstilling som
meningsfuld, autentisk og
brugbar.

Baggrund
Genrepædagogikken
- Simpel
- Hjalp mine elever med at
skrive ud fra en ”opskrift”.
Men genrens normer er kun en
lille del af fremstillingen.
I lærebogstekster og opgaver
skal eleverne typisk følge
konkrete retningslinjer for
tekstproduktion og analyse og
forsøge at reproducere genrer.
Jeg ville gerne have eleverne til
at skrive i en situation, hvor
deres tekst skulle bruges og
løse situationen.

Baggrund

Når genren bliver et mål i sig
selv, får mange elever følelsen
af at skulle ramme rigtigt
indenfor en norm, der ikke er
vigtig i selve
fremstillingssituationen.
I mit materiale er genren er en
del af normperspektivet, men
det er ikke målet for
fremstillingssituationen.

I skolen bliver der arbejdet med
elevernes skriftlige kompetencer,
men de skriftlige kompetencer er
længe blevet begrundet i
danskfagets tradition i stedet for at
skulle ruste eleverne til at deltage i
livet udenfor skolen.
Boganmeldelsen er et godt
eksempel på en skolegenre.
Eleverne har brug for at lære at
navigere i, hvilken genre eller
teksttype der er bedst til den tekst,
eleverne har brug for at kunne
skrive for at løse en bestemt
tekstsituation.

Tekstkategori, fremstillingsform og genre
• Det er ikke et mål at nå alle genrer i
danskundervisningen.

Den nye læseplan

• Men det er et mål at nå omkring alle
tekstkategorier og de nævnte
fremstillingsformer og på den baggrund
vælge eksemplarisk indhold at gå i dybden
med i udvalgte, genrespecifikke tekster.
(Læseplanen 2019, UVM.)

Fælles Mål
Eleverne i 2. klasse skal ifølge Fælles Mål lære at udtrykke sig i skrift, tale, lyd
og billede i nære og velkendte situationer.
Efter 4. klasse skal eleverne kunne udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i
velkendte faglige situationer.
Materialet SKRIV derudad har læringsmål indenfor hele fremstillingsområdet.

Læringsmål og Fælles mål 2. klasse

Læringsmål og Fælles mål 4. klasse

Baggrund for materialet
SKRIV derudad lægger sig op af
situeret fremstilling og
scenariebaseret undervisning.
Situeret fremstilling bygger på, at
eleverne skal løse en tekstsituation
og ikke en tekstnorm som fx en
genre. Eleverne skriver med
udgangspunkt i tekstens situation.
Scenariebaseret undervisning er
baseret på autentiske scenarier.
Eleverne kan overføre deres viden
fra scenariet til de situationer, de
møder udenfor skolen.
Det handler om, at eleverne skal
skrive de tekster, de har brug for at
skrive.

Situeret fremstilling bryder med
traditionel skrivedidaktik ved at
påstå, at fremstillingskompetence
ikke læres gennem fokusering på
skolske aktiviteter eller isolerede
mål og færdigheder som fx
stavning eller abstrakte
tekstnormer.
Gennem en orientering imod så
vidt muligt autentiske
skrivesituationer fremmes elevens
literacy og forståelse for den
kompleksitet som kommunikation
ofte er forbundet med.
(Lise Overgaard Nielsen og
Jens Madsen)
Eks.

De fire perspektiver - skrivehjørner
Situeret fremstilling er anderledes
end procesorienteret fremstilling.
Fremstillingen foregår ikke faser i
en lineær proces.
Fremstillingen foregår som
perspektiver på teksten, der kan
skiftes ud eller udbygges.
(Lise Overgaard Nielsen og
Jens Madsen).

2. klasse

Fremstillingsstrategien er altså at
skifte perspektiv på produktionen.
Der kan ofte være et stor fokus på
at finde på, og elever går måske i
stå her.
Skift perspektiv – skift
skrivehjørne.

5. klasse

Introsider til de forskellige
forløb

Til hvert forløb er der en
opstartsside, hvor eleverne
får deres skrivesituation.
Herefter skal de tage
stilling til forskellige
spørgsmål, der peger frem
og tilbage og hjælper
eleverne til at få fat i
tekstsituationen.

De fire skrivehjørner
Hver side i elevbogen har øverst et ikon, der viser eleven, hvilket hjørne de befinder sig i.

Eleverne skal udvikle deres skriftlige kompetencer for at kunne skrive de tekster, de har brug for at
kunne skrive.
De skal desuden arbejde med alle facetter af deres skrivekompetencer i en kontekst.
- også stavning og grammatik.

• ”Stavning, repetition og analyse fylder for meget,
mens der er for lidt dannelse og kritisk
tænkning”.

• »Stavning er jo en lille del af det at være god til at
Citater: Jeppe Bundsgaard.
Folkeskolen.

skrive. Man skal kunne sætte sig i andres sted,
forstå den målgruppe, man henvender sig til, og
have blik for, hvilken genre og skrivestil der vil
fungere bedst for den historie, man vil fortælle.
Man skal kunne kommentere andres tekster og
give konstruktiv kritik«, siger Jeppe
Bundsgaard.

• »Selvfølgelig skal man lære at stave, men det

giver bare meget mere mening for eleven, når
nødvendigheden af at stave bliver sat i en
meningsfuld kontekst.”

Staveundervisning
Materialet tager også udgangspunkt i den funktionelle grammatik.
Eleverne skal undersøge funktionen af sprog og ord.

Stave- og
grammatikundervisning

Udgangspunktet for elevernes
stavning skal være deres egne
tekster med fokus på at arbejde
med elevens egne
problemområder.
Læreren kan give minilektioner” i det eleverne skal
bruge, når de skal bruge det.
Fx sammensatte ord.

Respons
Undervejs i forløbene er der indlagt mange
responssituationer.
De autentiske fremstillingssituationer
lægger op til autentisk korrektur.
Eleverne har lettere ved at forstå, at hvis de
skriver til en skolebestyrelse, er det vigtigt,
at der ikke er stavefejl, eller at
argumenterne er sprogligt gode.
Responssituationer er både eleverne
imellem og lærer-elev.

Respons
Responsen skal gives i de forskellige
skrivehjørner.
Læreren spørger ind til elevernes betragtninger
og overvejelser ud fra, hvordan de er i gang med
at løse skrivesituationen.
På den måde får læreren indblik i elevernes
kognitive proces.
Læreren skal ikke vente til sidst med at „rette“
teksten.
Progression fra 2.-5. klasse.

Aktivsider
På aktivsiderne i elevbogen skal
eleverne være aktive på den ene eller
den anden måde.
Det kan være i forskellige
elevproduktioner, der lægger sig op af
forløbet, eller det kan være forskellige
lege, der hænger sammen med det
faglige indhold i forløbene.

Præsenter
teksten

4. klasse

Evaluering
af forløbene
Hvert forløb bliver evalueret.
Evalueringen drejer sig om:
- Hvilke skrivehjørner har eleverne været i?
- Hvilket skrivehjørne var sjovest?
- Hvilket skrivehjørne var sværest?

2. klasse

- Hvad var formålet med teksten?
- Kom eleverne i mål med det?
- Hvordan?
- Hvad var det bedste ved at skrive …

Evaluering af forløbene

Det er brugbart for læreren at notere
sig, hvordan eleverne placerer sig.
Hvis mange elever placerer sig i
tekstens afsender, kan det være, de
skal have hjælp til at koncentrere sig
mere om tekstens skønhed.
Måske har mange i klassen svært ved
tekstens modtager. Så skal de have
fokus på det område i næste forløb.

Læseundervisning
I materialet bliver der kun arbejdet
med elevernes skrivekompetencer.
Elevernes læsekompetencer skal
også ses i konteksten, men er ikke
stilladseret i dette materiale.
Læreren kan arbejde med
kompetenceområdet læsning i
samspil med dette materiale. Når
eleverne skal skrive tekster til en
pjece, der informerer om deres
skole, kan læreren stilladsere
læseundervisningen ved at lade
eleverne gå på opdagelse i tekster,
der opfylder det formål.
Forslag er givet i
lærervejledningen.

Gruppeskrivning
I materialet skal eleverne altid
arbejde og skrive i grupper eller i
par.
Læringen finder sted i hele dialogen
om de valg, eleverne skal tage, når
de skriver.
Når elever arbejder i grupper,
imens de fremstiller, reflekterer de
højt og bliver på den måde
bevidste om de tanker og
overvejelser, de gør, når de skal
skrive.
De forskellige ikoner har disse
betydninger:

Eleverne skal skrive på
forskellige måder i materialet.
Fremstillingsformerne er, at
eleverne kan:
- fortælle med henblik på at
underholde, engagere og give adgang til
opdigtede scenarier og situationer, der
kan være mere eller mindre realistiske.
- berette med henblik på at give indblik
i faktiske hændelser, der er sket eller vil
ske.
- beskrive med henblik på at give
læseren adgang til beskrivelser af ting,
dyr, fænomener, begreber eller steder.
- instruere med henblik på at sætte
læseren i stand til at gøre noget
bestemt.
- forklare med henblik på at give indblik
i årsager og følger, eller hvordan noget
virker.
- argumentere med henblik på at
fremlægge synspunkter og argumenter
for disse.
- reflektere med henblik på at udforske
et tema, egne tanker eller egen
situation. (Læseplanen 2019, UVM.)

I materialet til 2. og 3. klasse får
eleverne kun vist modeltekster
indenfor de fire første
skrivemåder, men det er ikke
ensbetydende med, at de ikke kan
berøre de sidste tre. Eleverne vil
både skulle forklare, argumentere
og reflektere.

5. klasse

2. klasse

Bogen til 2. klasse
Der bliver der vist modeltekster
indenfor genrerne en opskrift på
en leg, en LEGO instruktion, en
bageopskrift, en billedfortælling,
en fagtekst om et dyr og en
personlig berettende tekst om en
oplevelse.
Bogen til 3. klasse
Der bliver der vist modeltekster
indenfor genrerne en pjece, en
fabel, et brev og en plakat til en
kampagne om mere bevægelse.

Bogen til 4. klasse
Der bliver der vist
modeltekster indenfor
genrerne en pjece om gaming,
reflekterende og
argumenterende blogindlæg,
to anmeldelser og en sms.

Bogen til 5. klasse
Der bliver der vist
modeltekster indenfor
genrerne en novelle, en
pjece om køresyge og
jernbaneoverkørsler, et
læserbrev og et brev og en
portrætartikel.

Modellering
Både modeltekst og
skriveskabelon hører til
normperspektivet – tekstens
opskrift. Det vil sige: Hvordan
plejer sådan en tekst at se ud?
Hvordan er sproget ofte, og hvad
fungerer?
Når eleverne skal skrive, kan
læreren vise sin egen
skriveproces ved at fokusere på
noget særligt for teksten.
Skriveprocessen skal vises på
tavlen, hvor læreren tænker
højt. Det kan være forskellige
områder af noget, eleverne i
klassen har særligt svært ved.
Det er vigtigt, at læreren tydeligt
modellerer og viser sig selv som
den erfarne skriver.
Modelleringen skal ikke lægge op
til dialog, men læreren skal
tænke højt og tage
udgangspunkt i sig selv. Fx:

- Hvilken illustration kan vise mit
budskab?
- Hvis jeg skriver dette her slogan,
er der så noget for læseren at være
nysgerrig på, eller er det for nemt?
- Er det tydeligt, hvilken handling jeg
ønsker af modtageren? Hvordan
kan jeg være helt præcis?
- Skal jeg skrive en instruerende
sætning, hvor jeg bruger et
udsagnsord i bydeform?
- Jeg kan også skrive lidt fakta:
„Børn bliver i bedre humør af at
bevæge sig.“
- Jeg kan også skrive en
argumenterende sætning, hvor jeg
skriver, hvorfor det er vigtigt: „Børn,
der bevæger sig, bliver i bedre form,
fordi de får pulsen op.“

Fire
skrivesituationer
I hver bog er der fire forløb I hver sin farve.
De samme sider til hvert forløb er:
- Præsentation af skrivesituationen
- Tekstens modtager
- Tekstens afsender
- En god tekst – modelteksten
- Formål og opbygning
- Tekstens sprog
- Tekstens skønhed
- Farv de forskellige ord
- Hvad virker?
- Stav
- Sæt tegn/Stav
- Aktivside
- Få hjælp til jeres tekst
- Præsenter jeres tekst
- Hvad virkede?
- Hvad virkede?

De fire perspektiver - skrivehjørner
Det er meningen, at eleverne skal
bevæge sig fra det ene
skrivehjørne til det andet på
forskellige tidspunkter.
Det er ikke meningen, at hvert
hjørne skal gennemgås i bogen.
Én gruppe kan sagtens være på
andre sider end en anden gruppe.
Men det kan også give mening at
lade eleverne følges ad.
Differentieringen kommer
automatisk, når eleverne skriver
deres egne tekster.

•Elevbøger kan bestilles på dpf.dk

Spørgsmål?

•Tilmeld jer nyhedsbrev for at få
mere information om digitale
forløb til SKRIV derudad.
•Følg os på Facebook – Dansk
Psykologisk Forlag – uddannelse

