Undervisning, prøver og genrekrav
Hen over sommeren 2011 – og i kølvandet på de skriftlige afgangsprøver har der i forskellige konferencer i
skolekom været en debat eller måske snarere en udveksling af overvejelser i forbindelse med de (genre)krav,
der optræder ved prøven i skriftlig fremstilling og ved c-delen i fs10 skriftlig dansk.
Flere lærere har beskrevet en usikkerhed i forhold til at nå alle de krævede genrer, andre har været usikre på,
om der pludselig er nye krav, og atter andre har givet eksempler på, hvorledes de selv arbejder med at give
eleverne genreoverblik og klæde dem på til at vælge og skrive sikkert ved prøverne.
Opgavekommissionen i dansk, skriftlig fremstilling har drøftet de forskellige problemstillinger. Dels i forhold til
indhold og krav ved prøverne, dels for at komme med nogle råd og vejledninger til den daglige undervisning.
Kravet til prøverne er at de skal udformes i overensstemmelse med Fælles Mål. Her er det fortrinsvis målene
for det skrevne sprog – skrive, der måles, men også flere af målene fra sprog, litteratur og andre udtryksformer er vigtige at tage med. En anden vinkel i prøvetilrettelæggelsen er, at eleverne skal vide, hvad de prøves i,
samtidig med at de enkelte opgaver skal være uforudsigelige. Anderledes formuleret kan man sige, at eleverne
skal være forberedt på at vælge en opgave, som de vurderer at kunne magte, samtidig med at de skal vide, at
opgaverne kan udformes forskelligt, og at ordlyden kan være forskellig.
Danskfaget er komplekst og dynamisk – og det udvikler sig med stor hastighed. Ikke mindst fordi de medier,
genrer, teksttyper og udtryksformer m.v. som faget beskæftiger sig med, hele tiden bliver flere – og med flere
versioner og tilgange. Det kan både give et stort overblik og en stor usikkerhed - for hvilke tilgange skal man
anvende i forhold til de forskellige muligheder?
Det allervigtigste i prøven i skriftlig fremstilling og skriftlig dansk er, at eleverne behersker et sikkert og varieret
skriftsprog. Dette kan så demonstreres i forhold til forskellige tekstaktiviteter og skrivegenrer. Der er altid 6
eller 3 opgaver at vælge imellem, og det er nødvendigt, at eleverne er forberedt på, at de skal undersøge alle
oplæg – og så vælge det, der giver dem det bedste skriveafsæt. For nogle er det en genre, de er sikre i, for
andre et bestemt emne og for atter andre er det måske det oplæg, hvor de får mest hjælp af teksten eller billedet. Ofte virker det som om, at elever bruger for kort tid på denne valgproces, og her må der arbejdes kontinuerligt. Sagt på en anden måde; er en opgave med ingen eller meget lidt tekst sjældent den bedste for en
svag elev.
I PEU 2010 præsenterede fagkonsulenterne en model, hvor genrerne placeres i fire hovedkategorier med fælles skrivekendetegn. Denne model kan være en god rettesnor og en hjælp i arbejdet med at skabe overblik for
eleverne. Ved at arbejde med denne kan de komme til en forståelse af, at genrerne har mange fælles træk,
som det er givtigt at huske og anvende.
En anden vigtig pointe er at arbejde med en gensidighed i læse- og skriveaktiviteter. At genrearbejdet ikke kun
har med skriftlige opgaver at gøre, men at man også på varierede måder kan arbejde med genrekendetegn i
forbindelse med læseaktiviteter og mundtligt arbejde.
Opgavekommissionen er meget opmærksom på de problemstillinger, som rejses – og vi tager de forskellige
indlæg med i overvejelserne over opgaveformuleringer og nye opgaver. Vi vil især bestræbe os på at tydeliggøre de tekst- og skriveaktiviteter, som de enkelte genrer fordrer, men vi vil også fortsat følge fagets udvikling og
søge at ramme eleverne med temaer og opgaver som er tidssvarende og virkelighedsnære.
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