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ny model til analyse af leksikalske begreber
med inspiration fra en analysemodel til begrebsanalyse udviklet af martin og rose argumen-
teres for og udvikles en ny analysemodel, der i højere grad tager afsæt i begrebers domæ-
netilhørsforhold end i deres abstraktionsgrad. Dette giver nye muligheder for at undersøge 
begreber i tekster og nye kategoriseringer, der i højere grad bidrager til at analysere og forstå 
tekster fra blandt andet erhvervsuddannelserne.

modeltekster spiller en væsentlig rolle
Undersøgelsen viser, at når elever i grundskolen skal producere tekster, er modelteksten 
en væsentlig inspirationskilde og dette peger på, at modeltekster bør vælges med omhu.

konklusion
I afhandlingen konkluderes det, at tekster og genrer på erhvervsuddannelserne er komplekse 
og mangeartede og med en specialiseret begrebsbrug. Det konkluderes endvidere, at elever 
i grundskolen kan udvikle situationskontekstuel parathed, og bruge dette, samt modeltekstens 
genretræk, til at producere nye tekster. På den måde kan man forberede elever i grundskolen 
på erhvervsuddannelsernes komplekse tekstunivers.

perspektiver
studiet peger på, at literacy på erhvervsuddannelserne og overgangsudfordringer er et 
komplekst område, der endnu kan undersøges fra mange perspektiver. hvilke tekster og 
genrer anser eleverne selv for relevante? er der forskel på tekster og genrer på skolerne og 
på praktikpladserne? hvilke tekster og genrer læses egentlig i grundskolen og i hvor høj grad 
er det relevant at introducere nye genrer her?

fakta om undersøgelsesområdet
frafald fra erhvervsuddannelserne er stort og søgningen til uddannelserne faldende. Der 
savnes forskning i feltet, og afhandlingen her er et bidrag til en bedre indsigt i området.

TeksTer og genrer på 
erhvervsuddannelserne 
– meD særlIgT heNblIK På 
oVergANgeN frA grUND-
sKole TIl erhVerVsUDDAN-
Nelser

Opsummering af hovedpointer fra ph.d. afhandlingen ” Tekster og genrer på erhvervs-
uddannelserne – med særligt henblik på overgangen fra grundskole til erhvervsud-
dannelser”, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Afhandlingen undersøger tekster og genrer på udvalgte erhvervsuddannelser mhp. 
at afdække udfordringer og potentialer i forhold til at give elever i grundskolen et 
større kendskab til netop disse tekster .

Tekst- og genrekendskab er vigtige viden
erhvervsuddannelsernes tekster og genrer er multimodale og komplekse, og der argumen-
teres i afhandlingen for, at et kendskab til og en forståelse for disse tekster må introduceres 
allerede i grundskolen for at styrke elevers mulighed for både at vælge og fastholdes på en 
erhvervsuddannelse.

situationskontekstuel parathed
I afhandlingen argumenteres for, at elever, som en central literacykompetence, skal udvikle 
situationskontekstuel parathed, der defineres som en analytisk evne til at forudsige situati-
onskontekster eller genkende dem og fremstille passende tekster til dem.
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