
‘I write in order to learn 
something that I did not 
know before I wrote it.’

Laurel Richardson

Udfordringen
Mange eksaminer er skriftlige, men skriftlige kompetencer trænes 
sjældent undervejs i uddannelsesforløbet. Ej heller udnyttes 
potentialerne i den læring, der opstår under skrivning, eller 
skrivning som redskab til kritisk/analytisk fordybelsespraksis. 

Mål
At undersøge, hvordan skriveøvelser kan fremme de studerendes 
kritiske refleksion og udvikle deres skriftlige kompetencer.

Arbejdsspørgsmål
✍ Hvordan designes skriftlige aktiviteter optimalt?
✍ Hvordan kan skriftlige aktiviteter bidrage til at højne de 

studerendes kritiske refleksion?
✍ Kan peer feedback bidrage til at udvikle de studerendes 

skriftlige kompetencer?

Ulla Kallenbach, PhD, Postdoc
Institut for Kulturvidenskaber

Konklusioner
Skriftlige aktiviteter bevirker, at den studerende 
arbejder aktivt med læsestoffet. De studerende øver 
sig i at stille kritiske spørgsmål til teksterne i en 
forskningslignende arbejdsgang og er bedre forberedt 
til at deltage mundtligt i undervisningen. 

Timelines er velegnede til at overskue og 
kontekstualisere stoffet og formidle et kompliceret 
indhold i kompakt form. Kan bruges til at opsummere 
og revidere det hidtil gennemgåede stof på kurset, 
eller som forberedelse til et mundtligt oplæg.
Refleksionspapers med peer-feedback og 
genskrivninger engagerer de studerende. Det skriftlige 
format forpligter, så deltageraktiviteten er høj. 
Samtidig er indholdet frit, afprøvende og personligt.
Skriftlige småøvelser er velegnede til at 
forberede en øget mundtlig, og mere kvalificeret, 
deltagelse i undervisningen. 

Peer-feedback

De studerende oplever et stort læringsudbytte 

ved det at læse og redigere deres 

medstuderendes tekster. De bliver 

opmærksomme på udfordringerne i deres egne 

tekster og kan bruge deres erfaringer ved 

genskrivning af egne tekster.

At dele tekster tekster med hinanden gør de 

studerende opmærksomme på forskellige 

måder at løse opgaverne på, hvilket gør 

dem mere trygge ved at foretage egne valg og 

eksperimentere med skriveformater og 

løsningsmodeller.

De studerende går seriøst og grundigt til 

opgaven.

Design af 
skriveøvelser
Lav skriftlige handleanvisninger, der i punktform 
redegør for deadlines, arbejdsproces og 
spørgsmål/opgaver, som skal løses undervejs. 
Skab balance mellem ‘hurtige’ og ‘langsomme’ 
aktiviteter. De ‘hurtige’ træner skrivning som en fri, 
intuitiv, uforpligtende praksis; de ‘langsomme’ skrivning 
som kritisk fordybelsespraksis. 
Integrer en social praksis i øvelserne. At dele tekster og 
gensidig redigering fremmer den studerendes læring samt 
udvikler bevidsthed omkring betydningen af velformidlet 
skriftlig fremstilling.
Fokuser på den skriftlige refleksion og undersøgelse
af emnet, hvor den studerende ikke besvarer spørgsmål, 
men stiller spørgsmål.

Tiltag
Refleksionspapers mindre skriftlige hjemmeopgaver à 1-
3 sider. #1 knytter an til en sekundærtekst fra 
semesterplanen og præsenteres mundtligt den relevante 
kursusgang, hvor der også gives peer-feedback. #2 skrives på 
baggrund af en selvvalgt tekst, redigeres af en 
medstuderende, og revideres derefter. 
Skriveworkshops i midten og slutningen af semesteret. I 
WS1 skrives formidlingstekster om det gennemgåede stof i 
e-læringsværktøjet Timeline JS. WS2 evaluerer skrive- og 
redigeringsprocessen omkring paper #2 og arbejder frem 
mod den skriftlige eksamensopgave.

Små skriveøvelser hver undervisningsgang; f.eks. 1-
minute papers, opsummering af vigtige pointer eller 
formulering af spørgsmål til teksterne. 

Det praktiske
Udviklingsprojektet blev afviklet i efterårssemesteret 

2016 på KA-valgfaget Fantasi og dramaanalyse, ved 

Litteratur-videnskab. Kurset havde 12 tilmeldte 

studerende og afsluttedes med en 15 siders fri skriftlig 

hjemmeopgave. 
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Mine refleksioner: 

Jeg har i den første del af opgaven gennemgået Nussbaums ide om at man kan ’forbedre’ 

mennesket igennem at læse og udvikle en ’sympati fantasi evne’. Jeg kan nogenlunde acceptere 

hende fantasibegreb, men jeg kan ikke acceptere hendes meget lukkede konklusion om at 

litteraturen ’altid’ kan give læseren en bedre forståelse for et andet menneske og en selv. Hvis man 

tager udgangspunkt i hendes konklusion i overstående citat om at litteraturen vi vælger er en 

afspejling af hvem vi er og hvem vi kan blive. Så åbner Nussbaum op for at man kan og (næsten) 

skal censurere hvad vi skal læse for at blive ’gode’ mennesker, for hvordan skal man ellers kunne 

argumentere for at læse/se litterære værker som Justine af Marquis de Sade og Richard III af 

William Shakespeare. Begge værker hylder det onde menneske, og mit spørgsmål er så om 

hvordan ville man argumentere for at disse værker ville igennem en ’sympatisk fantasi’ kunne 

forbedre og give læseren/tilskueren en medfølelse for andre mennesker?  

Hendes konklusion åbner også op for en diskussion om hvad der er godt og dårligt litteratur 

rent etisk set, hvilket kan give anledning til en censurering af litteratur der ikke er ’god’ for 

udviklingen af vores sympati.  

 

 

Mine kommentarer:  

Der er ret mange sproglige fejl (f.eks. kommaer og nutids-r) og der nogle enkelte 
sætninger, der ikke lyder helt så godt. Desuden er det lidt underligt, at du bruger enkelte 
anførselstegn omkring så mange ord (har markeret det i teksten de første mange gange, du 
gør det, men er stoppet med det på et tidspunkt). Det må du hellere undgå at gøre i dine 
opgaver, fordi det giver læseren en fornemmelse af, at du ikke rigtig ved, hvilket ord du skal 
vælge, eller hvad du præcis mener.  

Ellers er det et fint referat af Nussbaums tekst og jeg kan godt lide, at du forholder dig 
kritisk til hendes tekst og konklusionen, selvom jeg ikke er helt enig med dig (se min 
kommentar, da du skriver, at værkerne hylder det onde menneske).  

Jeg synes måske, at det ville have været oplagt at bruge teksten til lidt mere, altså at 
perspektivere til et værk, som vi har haft i undervisningen, f.eks. The Author til i dag. Her 
kunne du f.eks. komme ind på, hvordan vi kan bruge vores fantasi her og reflektere over, 
om vi har medfølelse med personerne i stykket og om dette rent faktisk kan gøre os til bedre 
mennesker.  

Jeg håber, at jeg ikke har været for hård i min respons — det er kun ment som en hjælp. 
:-) 	

Kommenterede [37]:  
Jeg er stadig ikke vild med denne oversættelse af 
hendes begreb…Hvis det er, skal du i hvert fald skrive 
“fantasievne” i ét ord. 
Kommenterede [38]:  
*hendes 
Kommenterede [39]:  
*ovenstående 
Kommenterede [40]:  
Komma 
Kommenterede [41]:  
Komma 
Kommenterede [42]:  
Du kan ikke dele sætningen i to her. 
Kommenterede [43]:  
Komma 
Kommenterede [44]:  
*Spørgsmålstegn 
Kommenterede [45]:  
Gør det de? Nussbaum argumenterer jo netop for, at 
der er værker, der måske umiddelbart virker til at 
“hylde” det onde, men den implicitte forfatter kan have 
helt andre værdier med i værket. 
Kommenterede [46]:  
Denne sætning skal omformuleres. 
Kommenterede [47]:  
Komma 
Kommenterede [48]:  
*god og dårlig 
Kommenterede [49]:  
Komma 


