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Forord

Viden om genrer og genrekoder er en forudsætning for, at en elev 
kan tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder. Dette anerkendes i 
dag i brede lærerfaglige kredse, og der er i stigende grad også forsk-

primære formål er at give lærerstuderende og lærere redskaber til at 
håndtere en genreorienteret skriveundervisning og skrivevejledning. 
Jeg håber, at denne bog med sine genrebeskrivelser, skriveøvelser, 
vejledningsstrategier og elevtekstanalyser kan være et skridt på vejen 
til at udbedre ovennævnte mangel.

Skønt bogen bygger på aktuel forskning om skrivepædagogik, 
er den først og fremmest tænkt som en praksisbog. Af den grund 
er længere teoretiske udredninger så vidt muligt fravalgt eller for-
enklet med det sigte at opnå en anvendelsesorienteret tilgang. I 

om de sprogteoretiske og skrivepædagogiske felter, som berøres 
undervejs.

Bogens indhold er struktureret på følgende måde:

I del 1 argumenteres der for, at den procesorienterede skrivning, som 
har været toneangivende i skrivepædagogikken gennem en årrække, 

Der gives eksempler på, hvorfor genreperspektivet er vigtigt, samt 
hvordan læreren konkret kan tilrettelægge arbejdet med genrer i 
skolen. En vigtig inspirationskilde for denne del af bogen er den 
såkaldte „australske genrepædagogik“.

I del 2 beskrives ni forskellige genrer, som man med fordel kan sætte 
fokus på i forbindelse med skriveundervisning og skrivevejledning. 
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netop er landet på ni, skyldes en nødvendig afgrænsning, som har 
været styret af mit ønske om at opnå en vis bredde i genrerepræsen-
tationen uden at give køb på den overskuelighed i fremstillingen, 
der bedst lader sig gøre ved at koncentrere formidlingen om et be-
grænset antal genrer. Det er min opfattelse, at viden om de valgte 
ni genrer kan udgøre et godt fundament for eleven og tjene som 
støtte i dennes skriveprocesser.

I del 3 vises en række aktuelle elevtekster fra skolens begynder-
trin (0.-2. klasse), mellemtrin (4.-7. klasse) og ældste klasser (8.-
9. klasse). Hovedvægten er dog lagt på begynder- og mellemtrin. 
Præsentationen af elevtekster tjener et dobbelt formål: Dels udgør 
de illustrative eksempler på, hvordan elever skriver i et lille udsnit 
af den danske skolevirkelighed, dels kan de fungere som eksem-
pelmateriale, når lærerstuderende skal øve sig i at udarbejde elev-
tekstanalyser og vejledningsforslag. Af samme grund er der både 
kommenterede og ukommenterede elevtekster i denne del af bogen. 
I de kommenterede elevtekster tages der udgangspunkt i elevens 
genrebeherskelse, men herudover inddrages en række mere generelle 
sproglige forhold (fx vedrørende stavning, syntaks og tegnsætning). 
Ønsker man supplerende oplysninger om sidstnævnte, kan man 
søge basal sproglig viden i minileksikon og bilagsdel, begge dele 
bagest i bogen.

I minileksikonet forklares begreber, som er nævnt undervejs i bogen, 
fx i forbindelse med genreeksempler og elevtekstanalyser. Der er 
lagt særlig vægt på at formidle grundlæggende viden om sprog, da 
en sådan er nødvendig for at få maksimalt udbytte af bogens tekst-
eksempler. Ord, som forklares i minileksikonet, er markeret med * 
første gang, det optræder i brødteksten.

Jeg vil gerne takke alle, der har givet mig konstruktiv kritik undervejs 
i skriveprocessen: Min mand Kristian Kirk Mailand, forlagsredaktør 
Signe Ravn, seminarielektor og centerleder Klara Korsgaard (Natio-
nalt Videncenter for Læsning), og seminarielektorerne Hans Månsson 
og Peter Meedom, Københavns Dag- og Aftenseminarium.

Også tak til seminarielektor og kursusleder Ruth Mulvad samt 
deltagerne på kursus i Pædagogisk anvendelse af funktionel lingvistik
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(CVU Storkøbenhavn, 2006). De interessante diskussioner, som i 
dette forum blev ført vedrørende genrepædagogik og funktionel 
sprogundervisning, udgør en vigtig inspirationskilde for denne 
bog.

En særlig tak til mine studerende på Læreruddannelsen på Born-
holm (en afdeling af Københavns Dag- og Aftenseminarium), som 
med stort engagement har læst og givet feedback på udpluk af bogen 
i forbindelse med den daglige undervisning. Sidst, men ikke mindst, 
tak til Julie Normann Pedersen (Østre Skole), Michala Spengler 
Carlsen (Østermarie Skole), Helle Krakau Kofod (Rønne Privatskole) 
og deres elever for at give mig lov til at komme på besøg og afprøve 
genrepædagogiske skriveøvelser.

Mette Kirk Mailand,
august 2007

MKM@cvustork.dk
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