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1 Se dog: Lillis, T.M. et al (2015) – en publikation netop med casebeskrivelser og diskussioner af arbejdet med 
academic literacies samt publikationer inden for feltet ”Writing in the Disciplines”. 

Resumé 

Academic literacy er en betegnelse for det at kunne kommunikere kompetent i et akademisk 
diskursfællesskab. At kommunikere kompetent betyder, at man kan forstå og anvende 

passende kommunikative funktioner, bl.a. genrer, i givne sociale situationer og aktiviteter 
(Wingate, 2015:6). 

 
Man kan skelne mellem to grundlæggende forskellige tilgange til, hvordan man lærer 

academic literacy (Holm & Clemensen, 2017). Den ene handler om at træne de studerende 
til at kommunikere inden for forskellige akademiske genrer. Denne tilgang bygger på en 
forståelse af tekster som relativt stabile og afgrænsede genrer, som man lærer at mestre 

gennem færdighedstræning, og den pædagogisk-didaktiske praksis er primært anvisninger 
på, hvordan man skriver akademisk. I denne tilgang arbejdes overvejende generisk, ofte i 

regi af skrivecentre (primært i udlandet) og generiske skriveworkshops. Denne tilgang er bl.a. 
udmøntet i håndbøger og websites med anvisninger på, hvordan man skal skrive akademisk. 

Det er en tilgang, hvor tekst- og sprogkyndige (fx skrivekonsulenter) ofte får en central 
betydning som eksperter. 

 
Den anden tilgang til academic literacy bygger på en forståelse af sprogbrug og 

kommunikation som noget, der er knyttet til sociale aktiviteter i konkrete situationer - som 
lokalt situerede praksisser. I akademiske sammenhænge er de sociale aktiviteter faglige 

aktiviteter, og de handler først og fremmest om at producere viden, om at præsentere viden 
og om at debattere viden (Wingate, 2015, p. 6). Derfor tager den pædagogisk-didaktiske 

praksis udgangspunkt i de faglige kontekster, hvor disciplinernes vidensproduktion foregår, og 
hvor de sociale interaktioner udspilles, dvs. de faglige praksisser i konkrete discipliner. Det er 

derfor en tilgang, hvor de faglige undervisere er i centrum for pædagogikken. 
 

Der er produceret omfattende materialer til den førstnævnte tilgang med fokus på 
socialisering til akademisk skrivning. Derimod er de pædagogisk-didaktiske muligheder i 
forlængelse af at forstå academic literacy som situeret praksis mindre udbredte (Holm & 

Clemensen, 2017)1. Derfor fokuserer dette notat på denne. Først skitseres vigtige udfordringer 
ved at lære academic literacy, dernæst gives bud på hvordan academic literacy bliver en 
integreret del af den faglige læring, herunder eksempler på aktiviteter, som sætter fokus på 

academic literacy. 
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Academic literacy er en betegnelse for det at kunne kommunikere kompetent i et 

akademisk diskursfællesskab (Wingate, 2015:6).  

 

At kommunikere kompetent kræver mere end rent sproglige kompetencer. Det 

kræver, at man kan forstå og anvende passende kommunikative funktioner i givne 

sociale situationer og aktiviteter. I akademiske sammenhænge er de sociale 

aktiviteter faglige, og deres formål er først og fremmest at skabe viden, at præsentere 

viden og at debattere viden. Det gøres i mange forskellige genrer som fx 

forelæsninger, forskningsartikler, forskningsansøgninger etc. Og det gøres gennem 

mange forskellige handlinger, som fx redegørelser, beskrivelser, analyser, 

beregninger, eksperimenter, laboratorieforsøg etc.  

 

 

Der er omfattende forskning inden for akademisk skrivning, som viser, hvordan 

kommunikation i akademiske fællesskaber ændrer sig både over tid (Bazerman, 

2000) og fra disciplin til disciplin. Disse forskelle tilskrives forskelle i, hvordan 

disciplinerne producerer viden (se bl.a. Blåsjö, 2004; Carter, 2007; Nesi & Holmes, 

2010).  

 

Nesi og Holmes (2010) peger på, at vidensproduktionen inden for fx fysik i høj grad 

bygger på reproducerbare forsøg, og at det derfor er almindeligt at bruge et passivt 

sprog. Da det ikke er vigtigt hvem, der udfører forsøget, tildeles de handlende 

agenter heller ikke plads i teksten. I mange humanistiske discipliner, fx historie, 

bygger vidensproduktionen derimod på teorier og faglige autoriteter, og derfor er 

personer – de handlende agenter – helt centrale for at validere historievidenskabelig 

viden, og de handlende agenter får derfor en mere fremtrædende rolle i teksterne. 

Det er altså ikke bare fagterminologien, der er forskellig fra fag til fag. Det er også 

måden, man udtrykker sig på, og det viser sig i de mange sproglige konventioner.  

 

De didaktiske konsekvenser er, at man ikke kan adskille det at lære sit fag fra det at 

lære at kommunikere i sit fag. Og derfor kan man ikke læse, skrive eller tale på en 

måde, som er fagligt acceptabel i et akademisk fællesskab, når man starter sit studie. 

Hvad er academic literacy? 

Academic literacy er disciplin-specifik 



6 
 

 

ACADEMIC LITERACY

Academic literacy er noget, man lærer sammen med faget. Det er derfor 

kompetencer, de studerende slet ikke har mulighed for at have med sig fra de 

studieforberedende uddannelser.  

 

 

Udfordringerne i at lære at kommunikere kompetent i et akademisk 

diskursfællesskab kan udtrykkes med begrebet ”Institutionelt praktiseret mystik” 

(Lillis, 2001). Begrebet henviser til, at fagenes sproglige konventioner behandles, 

som om de var naturgivne. Men da de sproglige konventioner er forskellige i 

forskellige discipliner, er de jo netop ikke naturgivne – deri ligger mystikken: 

institutionerne praktiserer en lang række fagspecifikke sproglige konventioner som 

noget, der er alment kendt og bør kunne praktiseres af alle, der kan læse og skrive.  

 

De disciplinspecifikke sproglige konventioner ekspliciteres sjældent, for 

underviserne, der er eksperter i den faglige diskurs, har ikke selv modtaget eksplicit 

instruktion i skrivning – de har været igennem en langvarig og implicit 

socialiseringsproces, og det fortoner sig for dem, hvad der er disciplinspecifikt, og 

hvad der er alment (Russell, 1997). Derfor kan det også være svært for underviserne 

at forstå, hvad der er svært for nye studerende i feltet.   

 

Det er især tre forhold omkring akademisk kommunikation, som sjældent italesættes 

i den faglige undervisning: 

1. At disciplinerne har disciplinspecifikke sproglige konventioner og genrer. 

2. At disse sproglige konventioner og genrer hænger sammen med 

disciplinernes forståelse af viden og med disciplinernes måde at arbejde 

med viden på.  

3. At det er et centralt genremæssigt træk ved akademiske tekster, at 

forfatteren er i dialog med det faglige felt, og at skribenten forventes at 

forholde sig til, hvad andre har skrevet på området  

(Ask, 2007; Bazermann, 2000; Blåsjö, 2004; Hyland, 2014).  

 

Det er derfor en pædagogisk-didaktisk strategi med fokus på at give generiske 

anvisninger, på hvordan man ”skriver akademisk”, har væsentlige svagheder. For det 

første ved ikke at åbne for en forståelse af, hvordan disciplinspecifikke genrer og 

Hvad er udfordringerne ved academic literacy? 
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konventioner hænger sammen med, hvordan man producerer viden. For det andet 

ved ikke at gøre brug af indsigter fra skriveforskningen om, hvordan skriveprocessen 

kan producere faglig indsigt og viden (Emig, 1977; Carter et al 2007; Dysthe et al 

2001; Sommer & Saltz, 2004). For det tredje ved ikke at tilbyde de studerende 

indsigt i hvilken retorisk kontekst, deres tekster skal fungere i, så de studerende ikke 

understøttes i at udvikle identitet som deltagere i et fagligt diskursfællesskab.  

Skriveforskningen peger på, at skriveprocesser rummer væsentlige potentialer i 

forhold til læring.  

 

Begreberne overfladelæring og dybdelæring har en parallel til de to begreber 

knowledge telling og knowledge transforming (Bereiter og Scardamalia, 1987), som 

knytter sig til skriveprocesser. I knowledge telling gengiver skriveren blot, hvad hun 

allerede ved, mens der i knowledge transforming sker en udveksling mellem den 

viden, skriveren har, og den retoriske situation vedkommende er i. Hvis man blot 

gengiver kendt viden, når man skriver, som fx i multiple choice, quizzer, afskrivning 

fra tavle eller slides, besvarelse af enkle spørgsmål etc., vil læringen have karakter af 

overfladelæring. Hvis man derimod aktivt bearbejder og omformer viden gennem 

skriveprocessen, er der mulighed for dybdelæring.  

 

Denne forståelse af skriveprocessen som en læreproces har givet navn til den 

pædagogiske tilgang ’at skrive for at lære’. Den bygger på en konstruktivistisk 

læringsforståelse, hvor skrivning ses som en måde at udforske på – ikke som en 

måde at dokumentere eller teste viden på (Newell, 2006).  

 

Den pædagogiske pointe ”At skrive for at lære” findes i gymnasiereformen fra 2005. 

Her blev der iværksat mange udviklingsprojekter omkring skriftlighed, og 

gymnasierne fokuserede på at arbejde med skrivning på mange forskellige måder 

(Kristiansen, 2014). Derfor er mange af de studerende, der starter på universitetet, 

faktisk vant til at bruge skrivning som et læringsredskab. Det er en klar intention i 

gymnasiereformen, at man skal kunne udtrykke sig skriftligt, og man skal også kunne 

bruge skrivning som et middel til at lære (Krogh, 2009).  

 

Hvorfor skrive? 
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Det er dog ikke ensbetydende med, at universiteterne får studiestartere, der skriver 

tættere på de genrer, som de akademiske discipliner anvender. Det er forskellige 

uddannelsesinstitutioner med forskellige formål og forskellige læringsmål. Men det 

har stadig betydning, at mange studiestartere faktisk har erfaring med at bruge 

skrivning som en måde at udforske og lære Det er en studiekompetence, de bringer 

med sig til de videregående uddannelser (Kristiansen, 2014) og som universiteterne 

kan bygge videre på.  

 

Et bud på en didaktisk praksis med udvikling af academic literacy kunne være 

aktiviteter, der kan afmystificere den “institutionelt praktiserede mystik”. Dvs. 

aktiviteter der kan understøtte at: 

 

 De studerende kommer til at kende den retoriske kontekst, som 

deres faglige kommunikation skal fungere i. Formålet med videnskabelig 

kommunikation er at bidrage til en faglig diskussion om viden (Ask, 2007; 

Hyland, 2004). Derfor skal videnskabelige tekster (og andre 

kommunikationsformer) argumentere for viden på den måde og med de 

belæg, som er anerkendte inden for faget og inddrage de kilder og de fagfæller, 

som er relevante i diskussionen. Denne forståelse af formålet med faglig og 

videnskabelig kommunikation er central både for at kunne udtrykke sig (fx 

skrive faglige tekster) og for at kunne forstå andres faglige bidrag (fx læse 

faglige tekster). De studerende kommer også til at møde andre tekst-genrer, fx 

lærebøger, hvor formålet ikke er at diskutere faglig viden, men at formidle 

faglig kanoniseret viden. De studerende har brug for at kende den retoriske 

kontekst for deres egne tekster, dvs. spillereglerne for fagets videnskabelige 

diskurs, fordi mange af de tekster, de selv skal skrive, har slående ligheder 

med videnskabelige tekster: problemformulering, metode og teori samt 

undersøgelse/analyse og konklusion.  

 

Det kan man fx gøre ved at introducere de studerende til de tekster, de 

skal læse: Hvad er vigtigt at hæfte sig ved i en forskningsartikel - og hvorfor? 

Hvad er vigtigt i en lærebogstekst? I et teori-udviklende værk? I netop denne 

Hvordan kan man lære academic literacy? 
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tekst? Den erfarne læser kender konteksten og kan derfor læse fokuseret og 

problemorienteret (Christensen, 2001), og kan gå i dialog med teksten (Bean, 

2001): Hvad er pointen her? Er jeg enig? Hvordan forholder tekstens pointe 

sig til, hvad jeg ellers ved, og til hvad andre har skrevet? Den erfarne læser 

betragter den første læsning af en vanskelig tekst som et første overblik over 

tekstens grundidé, og vanskelige afsnit læses flere gange, mens den uerfarne 

læser uden viden om tekstens kontekst vil læse teksten fra start til slut, ofte for 

hurtigt uden at give tid til nødvendig refleksion og dialog med teksten. 

 

Den retoriske kontekst er også vigtig at kende, når man selv skal udtrykke sig: 

Hvad er formålet med min tekst/oplæg: skal jeg fortælle så meget som muligt 

om, hvad jeg ved? Skal jeg fortælle om min undersøgelsesproces? Hvor meget 

skal jeg inddrage andres pointer? Hvornår og hvordan skal jeg dokumentere 

mine udsagn? Hvem taler/skriver jeg til? Hvad forventer de?  

 

 

 De studerende kommer til at skrive, læse og tale i og om faget for at 

lære faget (skrive for at lære). De studerendes arbejde med aktivt at 

udtrykke faglig viden er i sig selv en faglig læreproces (Emig, 1977; Carter et al, 

2007; Dysthe et al 2001; Sommer & Saltz, 2004). Her er det vigtigt med 

aktiviteter, der lægger op til undersøgelse og bearbejdning (knowledge 

transforming - ikke bare knowledge telling).   

 

Det kan man fx gøre ved at giver de studerende mindre skriftlige opgaver, 

hvor de aktivt bearbejder det læste stof, fx sammenligner begreber, teorier, 

metoder etc.  Eller beskriver eksempler fra hverdagen, der relaterer til det 

læste stof, eller beskriver den faglige argumentation i en tekst – det væsentlige 

er, at de studerende skriver ud fra spørgsmål og tænkemåder, som er 

relevante i disciplinen. Ved at skrive om og anvende teorier og metoder går de 

studerende ind i en knowledge transforming-proces. 

 

Når de studerende skal skrive med udgangspunkt i deres læsning understøtter 

man dels, at de kommer til at læse mere fokuseret ved at give dem nogle 

spørgsmål, de skal finde svar på i teksterne, dels har man muligheden for at 
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træne enkelt-elementer i de genrer, disciplinen bruger, Det kan fx være 

redegørelse, sammenligning, analyse, diskussion, kritik etc.  

 

Faglige tekster anvender begreber, fagterminologi og teorier, som studerende 

ikke har en umiddelbar forståelse af. At kunne gengive en definition er ikke 

det samme som at have forstået i dybden, hvad der ligger i begrebet, hvornår 

det helt præcist kan anvendes, eller hvor det ikke vil være dækkende. Der er et 

stykke vej fra at kunne gengive en definition til at have begrebet som en aktiv 

del af sit ordforråd. Derfor er det en faglig støtte at få mulighed for at anvende 

faglige begreber i mange sammenhænge.  

 

 

 De studerende kommer til at lære at udtrykke sig inden for faget 

(lære at skrive). Her er det vigtigt, at aktiviteterne har fokus på at eksplicitere 

disciplinernes genrer og sproglige konventioner. Ikke bare som konventioner, 

der skal kopieres, men som sproglige konventioner, der forstås i sammenhæng 

med, hvordan disciplinen forstår, undersøger og udvikler viden.  

 

Det kan man gøre ved at undersøge hvilke udtryk og hvilke skrivemåder, 

der er ”god skik” inden for faget. Det kan fx gøres ved at beskrive strukturen, 

argumentationen, abstraktet eller indledningen til en videnskabelig artikel. 

Eller ved peer feedback på studenter-tekster med fokus på sproget: Hvilke 

fraser er OK at bruge - og hvorfor? Hvilke er udtryksformer er ikke OK – og 

hvorfor ikke? De studerende, der jo ikke er så bekendt med konventionerne, er 

formentlig langt hurtigere til at få øje på dem end underviserne.  

Ved at eksplicitere krav til disciplinernes genrer og sproglige konventioner 

åbnes for en forståelse af, hvordan vidensproduktionen hænger sammen med 

udtryksmåderne. Hvorfor anser nogle discipliner fx brugen af førsteperson 

ental som udtryk for manglende videnskabelighed, mens andre discipliner 

anser det for en videnskabelig dyd, at forskersubjektet er eksplicit til stede i 

teksten?  
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Aktiviteterne skal sigte mod, at de studerende bliver opmærksomme på, 

hvordan fagets måde at arbejde med viden på, viser sig i fagets måde at 

kommunikere på, fx hvordan man anvender bestemte udtryksmåder, hvordan 

man anvender referencer, hvordan man argumenterer, hvordan man validerer 

viden - og hvordan man kan forholde sig til fagets tekster som 

argumenterende tekster og tekster, man kan gå i dialog med. Små skriftlige 

opgaver kan desuden træne de specifikke færdigheder, de skal kunne i deres 

afsluttende opgave, fx skrive en redegørelse, en analyse etc.  

 

 
 
 

I forhold til den retoriske kontekst: 
 
Eksempel 1: Tekster har forskellige formål 

Få de studerende til at forholde sig til de forskellige teksttyper, de møder i deres 

studie. Giv dem redskaber til at finde ud af hvilke formål, teksterne er skrevet ud fra. 

Disciplinerne har forskellige teksttyper, nedenstående eksempel er fra almen 

didaktik. Princippet med at introducere en måde at læse tekster på, kan anvendes i 

alle discipliner. Udover at understøtte læsningen, åbner disse læse-spørgsmål for at 

forstå, at tekster har forskellige kommunikative formål.  

 

Hansen, T.I. (2016) er en oversigtsartikel over udviklingen inden for læremidler i 

Danmark. Den vil give læseren overblik. I abstractet angives strukturen for artiklen. 

Artiklen har tre dele, og det angives i abstractet hvilke spørgsmål, der undersøges i hver 

del. En måde at fastholde overblikket på er at skrive noter, hvor du for hvert af 

spørgsmålene i hver af de tre dele skriver, hvad Hansens vigtigste pointe er. Evt. i et 

skema. 

 

Dolin, J. (2016) er en forskningsartikel. Den vil beskrive for læseren, hvordan et 

forskningsspørgsmål er undersøgt, og den vil argumentere for konklusionen på 

undersøgelsen. Highlight i teksten hvilket forskningsspørgsmål, artiklen vil besvare. 

Highlight de steder i teksten, hvor der står noget om, hvordan den vil besvare det: Hvilke 

empiriske data? Hvilke metoder? Hvilket teoretisk grundlag? Highlight også artiklens 

konklusion og hovedargumentet for konklusionen. 

Eksempler på academic literacy-aktiviteter 
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Hvilke typer tekster er de øvrige tekster – hvad er deres formål? Kan teksterne passe 

ind i skemaet nedenfor, eller er der tale om andre typer af tekster? 

 

 

 

Eksempel 2: Akademiske tekster er indlæg i en faglig diskussion  

Giv de studerende en forståelse af, hvad en faglig diskussion er. Få dem til at læse 

tekster som indlæg i en faglig debat og overveje hvilke kritiske spørgsmål, man kan 

stille til disse indlæg. Det bidrager også til at opbygge identitet som deltagere i faglige 

diskurser. 

 

Hvad er den vigtigste pointe i hver af disse tekster? 

 Skriv 1-2 kritiske spørgsmål til hver tekst - vælg spørgsmål som en eller flere af de forfattere, 

du allerede har læst, ville kunne stille.  

 Stil dit eget kritiske spørgsmål til den tekst, du umiddelbart er mest uenig med. Begrund hvorfor 

det er rimeligt at stille netop det kritiske spørgsmål. 
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Eksempel 3: Akademiske tekster er argumenterende tekster 
 
Giv de studerende redskaber til at få øje på, hvordan akademiske tekster bygges op, 

ikke bare med oplysninger og facts, men også med måden disse oplysninger og facts 

fremstilles på. Det er med til at udvikle en sproglig opmærksomhed, der dels øger 

indsigt i, hvordan faget opbygger argumentation, dels giver de studerende 

inspiration til, hvordan de kan opbygge egne tekster.  

 
1. Vælg den tekst, du umiddelbart synes, er mest interessant. Undersøg, hvordan teksten er 

bygget op ved at skrive to typer af noter for hvert afsnit:  

 Hvad siger forfatteren i dette afsnit – hvad er den indholdsmæssige pointe? 

 Hvad gør forfatteren i dette afsnit, fx introducerer emnet, laver sammenligninger, 

giver eksempler, kritiserer andre, afviser andres argumenter, giver facts, henviser til 

andre forfattere, etc. 

2. Var der noget, der overraskede dig med hensyn til, hvordan forfatterne har bygget deres tekster 

op?  

I forhold til Skrive-for-at-lære 
 

Eksempel 1: Forstå faglige begreber 
 
Lav et skema, hvor der er angivet 2-3 væsentlige spørgsmål for hvert af de centrale 

begreber. Herved bliver de studerende tvunget til at gå i dybden med teksten 

(knowledge transforming), og skemaet kan bidrage til et overblik over forskelle og 

ligheder mellem begreberne:  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Når du læser teksterne, skal du især lægge mærke til, hvordan Rousseau udvikler 

begreberne, og hvordan han argumenterer for dem. Skriv dine iagttagelser ind i dette 

skema, og notér også hvad der undrer dig: 

Begreb Rousseaus definition Rousseaus argumentation Det undrer mig … 

…. 
   

…. 
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Efter undervisning/forelæsning kan de studerende efterbearbejde i studiegruppen, 

hvor de dels sammenligner deres skemaer, dels tilføjer 1-2 nye refleksioner over 

begreberne og deres anvendelse/ relevans.  

 

Efter undervisningen  

Efter undervisningen mødes I i studiegruppen, hvor I genbesøger jeres skema. 

Sammenlign jeres definitioner, og overvej på baggrund af forelæsningen, om 

definitionerne skal ændres. Og skriv stikord i den sidste spalte. 

Begreb Rousseaus 

definition 

Rousseaus 

argumentation 

Sammenhænge til det moderne 

samfunds udfordringer? 

…. 
   

…. 
   

 
 
Eksempel 2: Brug faglige begreber   
 

At skrive korte tekster om vigtige begreber understøtter, at begreberne bliver 

integreret i det aktive ordforråd. De konkrete formuleringer i teksterne er med at 

afdække nuancerne i, hvad begreberne dækker – og hvad de ikke dækker.  Især hvis 

teksterne diskuteres i studiegrupper (peer feedback), bliver der mulighed for at se 

forskelle på definitioner og anvendelser og dermed rækkevidden af begrebernes 

anvendelse.  

 
 Redegør for hvordan NN anvender begreberne XX. Husk referencer. 

 Anvend begreberne på et eksempel fra dit eget område/ din egen hverdag. Husk 

referencer. 

 Diskuter hvordan begreberne kan relateres til ….. Husk referencer. 

 
 

I forhold til Lære-at-skrive  
 
Eksempel 1: Hvordan udtrykker man sig inden for disciplinen? 
 

Man kan tage udgangspunkt i korte tekster (fx ½ side), hvor de studerende redegør 

for begreber, teorier, metoder etc. og anvender disse, evt. relaterer dem til andre 

sammenhænge, kritiserer dem eller diskuterer dem (se eksemplet ovenfor). Den type 
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tekster er (udover skrive for at lære) også træning af vigtige handlinger inden for 

faget: redegørelse, analyse, kritik, diskussion etc. Dermed har man nogle korte 

tekster, hvor de studerende aktivt arbejder med at udtrykke sig, som man gør i 

disciplinen, og de tekster kan bruges til at blive bevidst om disciplinens sproglige 

konventioner. Det kræver, at underviser faciliterer, at de studerende forholder sig til 

sproget i teksterne, fx med rubrics og/eller peer feedback – eller bare med en et par 

eksempler, hvor studerende og underviser forholder sig til hvilke udtryksmåder, der 

er god skik, og hvilke der ikke er; gerne kombineret med en diskussion af hvorfor. 

Underviser behøver ikke at have klare begrundelser – selve opmærksomheden på og 

diskussionen af hvilke sproglige konventioner, der er gældende i faget, vil i sig selv 

øge den sproglige og faglige bevidsthed.  

 

Undersøgelsen kan starte med de studerendes umiddelbare læsning: 

1. Peer feedback på tekster – umiddelbar læseroplevelse 

Individuelt: Læs de tre tekster - og mens du læser: Highlight med grøn hvad du 
umiddelbart synes virker fagligt godt. Highlight med rød, hvad du umiddelbart synes, 
ikke passer i en faglig tekst. 
I grupper: Sammenlign jeres grønne og røde passager: Hvis der er forskelle i jeres 
markeringer, hvad kan så være grunden?  

 

Undersøgelsen kan have fokus på forskellige forhold, som er vigtige i disciplinens 

tekster, fx: 

2. Peer feedback på tekster – fokuseret feedback på brug af referencer 

Individuelt: Læs de tre tekster – highlight de steder, hvor der er en reference. 
I grupper: 1. Er referencen korrekt angivet i forhold til APA (eller andet 
referencesystem)? 2. Hvilken funktion har referencen i forhold til hele teksten? Giver 
den baggrundsviden? Bruges den til at understøtte skribentens argumentation? 
Andet? 

 
3. Peer feedback på tekster – fokuseret feedback på hvem, der ”taler” i teksten? 

 
Individuelt: Læs de tre tekster – highlight med blå, når der er informationer, 
oplysninger eller facts. 
Highlight med gul, når det er tekstens forfatter, der kommer til orde. 
Highlight med turkis, når det er andre forfattere, der kommer til orde. 
Er der nogle steder, hvor du er i tvivl om, hvem der ”taler”? 
I grupper: Sammenlign jeres farvemarkeringer – er der forskelle? Hvis ja, hvorfor? 
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Eksempel 2: Hvordan skal opgaven skrives? 

 
De studerende, der for første gang skal skrive en bestemt type opgave, har brug for at 

se, hvordan sådan en tekst kan se ud. Undervisere er ofte lidt tøvende med at vise 

tidligere opgaver, fordi man ikke vil begrænse de studerende. Opgaven kan jo skrives 

på mange måder, men i realiteten er der ofte ret præcise, omend uudtalte krav til 

forskellige opgavetyper. Ved at undersøge eksempler på tidligere vellykkede opgaver, 

kan man blive bevidst om, hvad underviser/institutionen belønner med gode 

karakterer - og hvorfor. Med den viden bliver det nemmere for den enkelte 

studerende selvstændigt at beslutte (og begrunde) at bryde nogle normer i sin egen 

opgaveskrivning. 

 
Læs 3 eksempler på opgaver/artikler inden for relevant genre (evt. blot uddrag af opgaver): 

1. Hvordan er opgaven bygget op/ struktureret? 

o Skriv i margin for hvert af de store afsnit, hvad teksten GØR (forklarer teori, beskriver 
metode, fremlægger empiri, analyserer, beregner etc.). Hvordan udgør afsnittene en 
rød tråd? 

o Highlight alle de steder, hvor der er referencer til anden litteratur. Skriv i margin, 
hvordan de referencer indgår i den samlede argumentation – hvad bruger 
opgaveskriveren dem til? 
 

2. Hvordan er sproget i opgaven? 

o Highlight den sidste sætning i hvert afsnit og den første sætning i næste afsnit: 
hvordan leder de frem til hinanden?  

o Highlight alle de steder, hvor der bruges fagudtryk – altså ord du kun er stødt på her på 
faget. Er de mere præcise end ord, du ville have brugt i hverdagen? 

o Highlight alle de steder, hvor der bruges udtryk og formuleringer, som du kun er stødt 
på her på faget. Hvilke er relevante i din egen opgave? 
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