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(Lærer)rollebegrebet 

! 	  Rolle	  er	  et	  sociologisk	  begreb	  	  

! 	  Når	  man	  har	  en	  rolle	  er	  det	  fordi	  man	  indtager	  en	  	  
social	  posi7on,	  hvor	  man	  forventes	  at	  udfylde	  en	  
funk7on	  i	  forhold	  7l	  krav,	  normer	  og	  forventninger,	  der	  
re<es	  mod	  denne	  posi7on.	  	  
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Forskningsprojekt – Faglighed og Skrivning. 
Christensen et al. (2014). Skrivekulturer i 
folkeskolens niende klasse, Syddansk 
Universitetsforlag 
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1q på hyttetur 
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Idrætsdag 
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Forskningsprojekt – Faglighed og Skrivning. 
Christensen et al. (2014). Skrivekulturer i 
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Gruppearbejde 
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Forskningsprojekt – Faglighed og Skrivning. 
Christensen et al. (2014). Skrivekulturer i 
folkeskolens niende klasse, Syddansk 
Universitetsforlag 

Undervisning 



Lærerfaglig	  fagkultur	  og	  elevidentitet	  
! Den lærefaglige fagkultur udvikler sig som en 

(undertiden tavs) forhandling mellem 
faglæreren og eleverne.  

! I denne forhandling spiller elevernes 
identifikation i forhold til faget, personificeret 
ved læreren, en meget stor rolle.  

! Det er et centralt element i lærerollen, at 
have blik for sådanne elevidentifikationer, 
hvad enten de er positive eller negative 
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Roz Ivanič 

! Identitet 

! Identifikation 

! Possibilities for selfhood/muligheder for 
selvhed 

! Sammenhæng mellem identitet og læring 
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Susan om skrivning af dansk stil i 9. kl. 

! Jeg ved ikke, jeg tror bare godt jeg kan lide det der 
med, at jeg selv kan sidde og nærmest selv 
bestemme, hvordan min opgave, den bliver. I 
stedet for at jeg får en opgave, og så skal jeg skrive 
præcis som det. Så får jeg fx en opskr… eller 
overskrift eller en lille opgave, og så kan man selv 
bygge videre på den. Det synes jeg er ret fedt.  
                      (Interview Susan 9. kl. 25.02.10) 
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! TSC: Du siger, du ikke skriver særlig godt. Er det 
noget du er begyndt at tænke her på gymnasiet? 

! Susan: På gymnasiet, ja (…), jeg ved bare, at for 
eksempel mit sprog (… ), jeg skal til at formulere 
mig meget bedre, end jeg egentlig gør. Og jeg tror 
også, at jeg simpelthen skriver i talesprog. Når jeg 
skal sidde og skrive, så kan jeg sagtens få lavet det 
om, men det er ikke kun mit skriftlige arbejde, jeg 
skal lave om.  Det er også sådan måden, jeg sådan 
selv taler på, og altså sådan som jeg er ellers, det er 
ikke kun det skriftlige!  (Interview Susan 1g 16.06.11) 

!                      
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Susan og samfundsfag i 9. klasse 

! Susan siger: (…) samfundsfag, det er mere hvor 
vi sidder og diskuterer. Det er også derfor jeg 
rigtig godt kan li’ det, det er ligesom essay, det 
er mine holdninger, og hvad jeg synes. Det er 
også derfor jeg vælger samfundsfag [på 
gymnasiet] … (Interview Susan 9. kl. 25.02.10). 

 

! Faget giver Susan mulighed for selvhed 
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Susan og samfundsfag i beg. af 1.g 
! Susan: (…) jeg tror bare at samfundsfag havde jeg 

nogle lidt andre forventninger [til], og der skal vi 
læse og så diskutere og sådan noget (…), jeg kan 
godt se, at man får en bedre baggrundsviden og 
sådan noget, men (…) det er ikke det samme som i 
folkeskolen, og det var det jeg godt kunne lide… 
Før var det sådan noget med (…) holdninger, og 
det synes jeg var sjovt. Nu er det mere sådan noget 
[med] viden og fakta.    (Interview Susan 1g 26.08.10) 
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Samfunds-
videnskab 

Erhverv- og 
professioner 

Aktuel samfunds-
udvikling 

Hverdags-
erfaringer 

Samfundsfag 

Studie-
kompetence 

Handle-
kompetence 

Samfunds-
kritik 

Demokratisk 
borger 
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Videnstyper der skal bringes i spil med hinanden i 
samfundsfag 

Mål der skal arbejdes med i samfundsfag 



ReflecCon	  level	  1	  
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Student	   Topic	  
Student	  

Teacher	  
Dialogue	  1	  
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ReflecCon	  level	  2	  

Student	   Topic	  

Student	  

Teacher	  
Dialogue	  1	   Dialogue	  2	  
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Student	  

Teacher	  

Student	  

Dialogue	  3	  

Student	  

Topic	  Student	  

Dialogue	  2	  Dialogue	  1	  
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Student	  

Teacher	  

Student	  

Dialogue	  3	  

Student	  

Topic	  Student	  

Dialogue	  2	  Dialogue	  1	  

First order: State 
Second order: Democratic institutions 
Third order: Acting democratically 


