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Undervisning i faglig skrivning
 
Skrivning handler ikke bare om at lave et produkt, som læreren skal vurdere. Skrivning er 
en del af elevernes læreproces; de skriver sig til forståelse og viden, ligesom de også læser 
sig til forståelse og viden (Fredheim, 2013). Skrivning er en færdighed, som udvikles i tæt 
sammenhæng med den faglighed, som den er en del af. Det er noget, man udvikler gennem 
hele skole- og uddannelseslivet. I rapporten ”Writing to Read” (Graham & Herbert, 2010) 
fremgår det, at skrivning i varierende grad kan være med til at forbedre elevers læring i alle 
fag. Rapporten anbefaler tre ting: 

1. Lad eleverne skrive om de tekster, de læser.
2. Undervis eleverne i de skrivekompetencer og processer, der bruges, når man skriver 
 en tekst.
3. Lad eleverne skrive meget. 

For mange elever kan det være svært at tage hul på en skriveopgave. Det skyldes ofte, at 
eleverne forsøger at gøre for mange ting på en gang. De forsøger både at skrive en fængen-
de indledning og at finde på tekstens emne, samtidig med at de prøver at finde ud af, hvad 
rækkefølgen på tekstens afsnit skal være (Elbro, 2007, s. 229). For ordblinde elever er den 
skriftlige fremstilling særlig svær, fordi de ofte har dårlige og få erfaringer med at skrive. 
Det skyldes blandt andet, at stavevanskelighederne og et manglende ordkendskab har 
holdt dem tilbage. Disse elever har derfor et særligt behov for støtte i at skabe overblik over 
den tekst, de skal skrive. Ordblinde elever bør have mulighed for at bruge kompenserende 
it, så de kan frigive noget koncentration fra stavningen til skrivningen. Det kan være i form 
af støtte fra enten ordforslagsprogrammer eller talegenkendelse, det afhænger af elevens 
færdighedsniveau. En elev, som af den ene eller den anden grund har svært ved at komme 
videre i sin skrivning, kan lave en lydoptagelse, hvor han/hun siger, hvad han/hun vil skrive, 
for dernæst at skrive det af fra lydoptagelsen. Dernæst strukturerer eleven det nedskrevne, 
finder ud af, hvor der er huller, og læser korrektur som noget af det sidste. 

En vigtig pointe i procesorienteret skrivning er, at man ikke arbejder med skrivning efter en 
lineær opskrift. Man begynder ikke nødvendigvis med indledningen og slutter ikke nødven-
digvis med afslutningen. Man må gerne begynde der, hvor man er mest inspireret og har 
mest viden – dette kan også støtte skriveblokerede, ordblinde elever. Der er intet til hinder 
for, at man vender tilbage til et afsnit flere gange, blandt andet når man har fået feedback 
på det. Det første, man skriver, er altid et udkast, som skal revideres. 

Skriveprocessen er organiseret sådan, at eleven hele tiden overvåger planlægningen, 
formuleringen af sine tanker og evalueringen af sin tekst, samtidig med at han/hun måler 
sin tekst op mod modtageren og formålet med teksten og dermed teksttypen. Det kræver 
meget af en skribent at arbejde på alle disse processer mere eller mindre på én gang, og det 
er derfor, læreren må være en god model og dele processen op for eleverne – eller sammen 
med dem. 

Faglærerens huskeliste

Det foregående kapitel skulle gerne have illustreret, hvad faglærere til ordblinde elever bør 
være særligt opmærksomme på:

• Faglærere bør tage udgangspunkt i elevens færdighedsniveau.
• Faglærere har et særligt ansvar for at give eleverne det nødvendige, faglige ord-
 kendskab og for at lære dem fagets skriftsproglige karakteristika.
• Faglærere har et særligt ansvar for at aktivere elevernes baggrundsviden og udpege 
 de dele af teksten, der er særligt væsentlige.
• Faglærere skal støtte ordblinde elever i brugen af kompenserende it. 


