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Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Forord

I dette nummer af Sprogforum har vi fokus på genrepædagogik som 
i de senere år er blevet mere fremtrædende, også i Danmark. En vig-
tig baggrund er at sprog har fået tillagt en nøglefunktion for faglig 
læring generelt både internationalt (UNESCO) og i Norden. Det for-
ventes at en øget satsning på skriftlighed kan bidrage til at løfte alle 
elever fagligt, især elever med minoritetsbaggrund.

Genrepædagogikken har fået en betydelig indflydelse i Sverige, 
og dette temanummer giver måske indtryk af at genrepædagogikken 
også er en uddannelsespolitisk satsning i Danmark. Det er imidler-
tid ikke tilfældet hvis man ser på regelgrundlaget. I de nyligt revide-
rede Forenklede Fælles Mål for eksempelvis fagene engelsk og dansk 
forekommer begrebet ’genrepædagogik’ ikke. Derimod er der over 
80 forekomster af ’genre’ i vejledningen for faget dansk, samt sam-
mensætningerne ’genrearbejde’ og ’genretræk’, og i Forenklede Fælles 
Mål for faget engelsk er der ni forekomster af ’genre’. Men der er ikke 
tale om genre i en genrepædagogisk forståelse. 

Men de uddannelsespolitiske og pædagogiske udfordringer som 
genrepædagogikken tager op, er dog også tydelige i danske lærepla-
ner. I Forenklede Fælles Mål fremhæves at skriftlighed (læsning og skriv-
ning) skal indgå i alle fag, jf. fx følgende formulering i læreplanen for 
samfundsfag: »Sprog og skriftsprog. Eleverne skal lære at anvende  
fagets begreber i skrift og tale, og de skal opnå en forståelse af fagets teksters for-
mål og struktur (Undervisningsministeriet 2014:7) og i bekendtgørel-
sen for de gymnasiale uddannelser: »Ny skriftlighed er tilsvarende 
båret af idéen om at skriftlighed er nøgle til studiekompetence« 
(Under visningsministeriet 2013).

Når sprog og skriftlighed således bliver et anliggende for alle fag, 
er det vigtigt at sprogfolk bidrager til introduktion og diskussion af 
feltet. I dette temanummer ligger hovedvægten på den australske 
genrepædagogik, som introduceres af tilgangens ophavskvinder  
og -mænd, som giver en aktuel status, men som også advarer imod  
forenklinger som det er vigtigt at være opmærksom på (Jones &  
Derewianka). Temanummeret præsenterer derudover eksempler på 
andre tilgange til skriftlighed, den norskinspirererede danske skrive-
forskning (Katja Årosin Laursen) og en tilgang inspireret af critical  
literacy (Susanne Perez). 
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I Danmark har især Ruth Mulvad udviklet og formidlet en sprog-
baseret pædagogik der på basis af Hallidays sprogteori har bidraget 
til nytænkning af sproglig form, indhold og funktion i fagene, og 
som ligger til grund for danske genrepædagogiske tilgange, især  
koblet med forsøg på fornyelse af læreruddannelse og kompetence-
udvikling af studerende og lærere.

Genrepædagogikken rummer således spændende perspektiver og 
giver anledning til mange refleksioner. Der er imidlertid et par om-
råder vi gerne vil rette opmærksomheden på.  

Man kan bemærke at genrepædagogikken forholder sig forholds-
vis snævert til en skoleintern (’skolsk’) kontekst; det er fagene der er 
genrepædagogikkens ærinde. Men hvordan ligger det med verden 
uden for fagene og uden for murene? Får den mulighed for at spille 
ind og definere hvad man bruger genrer og sprogbrug til i og uden 
for skolen? Risikoen er at virkeligheden uden for skolen kommer til 
at spille en minimal rolle. Måske risikerer formen – genrerne og 
sprogbrugen – at tage overhånd på bekostning af en undersøgende 
og kritisk reflekterende tilgang til brugen af sproget i verden uden 
for skolen – en risiko som Jones & Derewianka også advarer om.  
Meget vil her afhænge af den enkelte underviser.

Man kan også diskutere det betimelige i hvis genrepædagogik-
ken ekskluderer de litterære genrer. Der er en tendens til at mod stille 
’den moderne genrepædagogik’ og ’de traditionelle litterære genrer’. 
Hvis det stod til os, skulle de kunstneriske genrer medtages i viften 
af genrer. Hvorfor skal ’genre’ kun handle om fagsprog og sagprosa? 
Man kunne også trække på en mangeårig litteraturpædagogisk inte-
resse for at opmuntre til leg med genrer og til eksperimenter med 
tekstlig hybriditet. Den kreative dimension skulle man også gerne 
nå frem til i skolen, en dimension som fx står stærkt i multimodalt 
reklame- og kampagnearbejde og i arbejde med web 2.0.

Genrepædagogikken har endvidere et omfangsrigt metasprog 
som kan blive barriereskabende for elevernes læring i stedet for at  
facilitere den. I forhold til de modeller der anvendes i genrepædago-
gikken og den sprogbaserede pædagogik i fagene, kunne det se ud til 
at det svære og nye, nemlig metasproget, kommer for tidligt på  
banen i læringsprocessen. Dette kan sammenlignes med den situa-
tion at de grammatiske termer under et strukturalistisk regime stjæ-
ler kraften fra sprogbrugen.

Det er den skriftlige dimension der dominerer i genrepædagogik-
ken i dag. Den mundtlige dimension ser ud til primært at indgå som 
løftestang og hjælper til det som anses for kernen i genrepædagogik-
ken: at lære at læse og skrive og dermed udvikle sig skriftsprogligt på 
basis af hverdagssproget. Skolens og uddannelsernes mundtlige 
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sprog adskiller sig imidlertid på mange måder mindst lige så meget 
fra hverdagens sprog som det skriftlige sprog gør. Det kan man se når 
man går tæt på skolens og uddannelsernes genrer og sprogbrug  
(se fx Lund i dette nummer). Skolens og uddannelsernes mundtlige 
genrer og sprogbrug må således med fra starten – både i deres egen 
ret og som aktiv støtte til overgangen til skriftlighed. Ikke mindst for 
de læsere som har lidt svært ved at komme på omgangshøjde, kan det 
vise sig fatalt hvis den mundtlige dimension ikke får en central pla-
cering sideløbende med opbygningen af de skriftlige færdigheder. 

I kronikken stiller Elisabeth Engberg-Pedersen spørgsmålet:  
Er dansk tegnsprog et truet sprog? Først inden for de seneste 50 år er ling-
vister begyndt at inddrage døves tegnsprog i teorier om sproglig 
mangfoldighed og universalitet. Men samtidig med denne anerken-
delse af tegnsprog er der sket det at sprogene i stigende grad er true-
de, især i de industrialiserede lande. Efter en kort opblomstring i 
slutningen af 1900-tallet har dansk tegnsprog i dag skiftet status til 
at være et truet sprog.

Ruth Mulvad giver i sin artikel Sprogbaseret pædagogik – genrepæda-
gogik et vue over genrepædagogikken. Den er baseret på Hallidays  
systemisk funktionelle lingvistik som har fokus på sproget som kon-
tekstforankret og dermed som påvirket af såvel den situerede kon-
tekst som af de aktører der deltager og indgår, og måder man udtryk-
ker sig på – dvs. de dimensioner der indgår i registermodellens field, 
tenor og mode. Hun kommer ind på genrepædagogikken og genre-
modellen og fremhæver at den sprogbaserede genrepædagogik: »ska-
ber en undervisnings- og læringskontekst hvor alle elever uanset bag-
grund får en chance for succes i skolen – i dansk, i sprogfag, i alle fag«. 

I artiklen Udviklingen af genrepædagogik i Australien giver Pauline  
Jones og Beverly Derewianka et overblik over udviklingen af genre-
pædagogikken i australske skoler. Set gennem historiske og teoreti-
ske briller beskriver de udviklingen i skoler i flersprogede lokalsam-
fund i Sydney i 1980’erne og introducerer til genrepædagogikkens 
undervisnings-læringscirkel. Identifikationen af tekstfaser inden for 
de forskellige genretrin og den forøgede interesse for læsepædago-
gik bliver også beskrevet i deltaljer. Artiklen slutter med at identi-
ficere to aktuelle udfordringer for genrepædagogikken: behovet  
for professionel lærerudvikling på tværs af uddannelsessystemet,  
og manglen på undervisnings- og læremidler af god kvalitet som er 
egnede til nutidens klasseværelser.

I artiklen Genrepædagogik som kompetenceudvikling på Sølystskolen  
introducerer Mette Vedsgaard Christensen et udviklings projekt  
mellem Sølystskolen i Silkeborg og VIA University College, hvor man 
siden 2009 har samarbejdet om at udvikle en genrepædagogisk prak-




