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SÅ ER DET NU DU SKAL TILMELDE DIG:  

ÅRETS DANSKDIDAKTIK-KONFERENCE: HVOR 

SKAL VI HEN?  
 
En forsknings- og udviklingskonference om fremtidens 
danskdidaktiske forskning & udvikling, 10. og 11. januar 
på Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet. 

HVAD
Danskfagene står – som altid – i et vadested. Læreruddannelsen 
er under omvæltning, universiteterne op- og nedruster, dansk 
som andetsprog bliver nedprioriteret, danskfagenes folk disku-
terer danskfagenes identitet, nogen kæmper, andre rider på en 
bølge af medvind. Det er på tide at mødes for at diskutere og 
inspirere fagdidaktikken. Hvor skal vi gå hen? Hvad er vigtigst? 
Hvad trænger vi til at vide, og hvad skal vi i det hele taget med 
det hele?

Torsdag den 10.01.13
10.00-10.30 
10.30-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.30 
14.30-14.45 
14.45-16.15 
16.15-16.30 
16.30-18.00 

19.00-... 

Fredag den 11.01.13
9.00-9.05 
9.05-10.05
 
10.05-10.30 
10.30-12.00 

Kaffe, brød og registrering
Velkomst ved Mads Haugsted
Keynote ved prof. Kjell Lars Berge (Oslo)
Frokost
Første workshopsession
Kaffe og frugt
Anden workshopsession
Pause
Plenumdebat ved Niels Mølgaard, Charlotte 
Rytter og Jens Raahauge. Hvor skal vi hen? 
Ordstyrer: Vibeke Hetmar
Konferencemiddag

Velkomst til andendagen ved Mads Haugsted
Keynote ved centerleder Thomas Illum Hansen: 
Det rokkende turbobrev
Pause med kaffe
Tredje workshopsession

https://auws.au.dk/danskdidaktik
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12.00-13.00 
13.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-16.00 

Workshops:
I de planlagte workshops er bl.a. følgende emner til diskussion: 

• It og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfagene, 
• It og en re-didaktisering af danskfaget, 
• Fortællerstudier i talesproget, 
• Lokal diversitet, global sammenhæng og literacyundervis-

ning, 
• Prototypiske situationer, 
• Situationsdidaktik, 
• Genredidaktik, 
• Tekstbegreber i og uden for fiktionsundervisningen, 
• Kønskategorien i standardiserede undersøgelser, 
• Kommunikationskritik i skolen, 
• Vurdering af litteraturundervisningslæremidler, 
• Kognition, læseforståelse og litteraturundervisning, 
• Didaktiske diskurser og dilemmaer – med særlig fokus på 

medier og modaliteter, 
• De digitale medier i dansk, 
• Litteraturhistorieundervisning i globaliseringens tidsalder, 
• Kultur og kulturforskelle i danskfagets litteraturdidaktik

HVORNÅR
Seneste tilmelding: 9.1. 2013 gennem konferencens webshop.
Afholdelse af konference på DPU: 10. og 11. januar 2013

HVEM 
Du vil bl.a. møde:
Vibeke Hetmar, Jens Raahauge, Thorkild Hanghøj, Rasmus 
Fink Lorentzen, Tina Høegh, Helle Pia Laursen, Lise Overgaard 
Nielsen, Simon Fougt, Louise Molbæk, Niels Mølgaard, Charlotte 
Rytter, Anna Skyggebjerg, Bonnie Vittrup, Jeppe Bundsgaard, 
Marianne Oksbjerg, Helle Munkholm Davidsen, Nikolaj Frydens-
bjerg Elf, Sune Weile, Elna Mortensen, Mads Haugsted og Helle 
Rørbech.

Frokost
Fjerde workshopsession
Pause med kaffe og frugt
Plenumdebat med skarpe indlæg fra workshops. 
Hvorfor vil I derhen?

https://auws.au.dk/danskdidaktik
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Deltagere i øvrigt: fagdidaktiske forskere, undervisere fra UC-er,  
fagkonsulenter, cfu-konsulenter, læringscentermedarbejdere, 
dansk- og didaktik-studerende, forlagsfolk –og dig! 

Form: Workshopdebatter: 2x20 min. indlæg. Diskussion: 
grundspørgsmål: Hvad er status for danskfagene i folkeskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelsen? Hvad er 
status for fagdidaktikken? Hvad skal der forskes i?

• Plenumdebatter: Korte skarpe indlæg fra selvudvalgte 
workshops. Fælles debat.

• Udvalgte og gennemarbejdede papers offentliggøres i en 
efterfølgende artikelsamling; som et nummer i instituttets 
skriftserie Cursiv.

Øvrige oplysninger
Pris: 1000 kr. for deltagelse og forplejning 460 kr. for studerende 
og arbejdsløse 

Konferencearrangører: Mads Haugsted, mads@dpu.dk og Jeppe 
Bundsgaard, jebu@dpu.dk 

Abstracts Mail

Opgavedidaktik i 
danskfagene

Marie Falkesgaard 
Slot

mfs@ucsj.dk

De Digitale medier 
i dansk

Sune Welle weile@galnet.dk

Morsmålfaget og de 
grunnleggende fer-
dighetene lesning, 
skriving og muntlighet

Kjell Lars Berge k.l.berge@iln.uio.no

Stemme og synsvin-
kel. Fortællerstudier i 
talesproget

Tina Høegh thoegh@sdu.dk

Genredidaktik Louise Molbæk loumolle@hotmail.
com

Didaktiske diskurser 
og dilemmaer – med 
særlig fokus på me-
dier og modaliteter

Nikolaj Frydensbjerg 
Elf

nfe@sdu.dk
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”Hvordan kan for-
skelle i skolen forstås 
og håndteres?”

Helle Rørbæk hero@dpu.dk

Mind the Gap Anna Karlskov Skyg-
gebjerg

aks@dpu.dk

Prototypiske situa-
tioner

Lise Overgaard Niel-
sen

lon@ucsj.dk

Situationsdidaktik – 
et casestudie

Simon Skov Fougt sifo@dpu.dk

Vurdering af littera-
turundervisningslæ-
remidler

Marianne Oksbjerg marianne.oksbjerg@
webspeed.dk

Lokal diversitet, glo-
bal sammenhæng 
og literacyundervis-
ning

Helle Pia Lauersen heen@dpu.dk

It og medier som di-
daktiske grænseob-
jekter i danskfagene

Thorkild Hanghøj thorkild@hum.aau.
dk

Om kønskategorien 
i standardiserede 
undersøgelser – og  
i videreformidling af 
resultaterne

Bonnie Vittrup boha@dpu.dk

Kommunikationskri-
tik i skolen – et histo-
risk perspektiv med
fremtidsperspektiver

Jeppe Bundsgaard jebu@dpu.dk

It og en re-didakti-
sering af danskfaget

Rasmus Fink Lorent-
zen

Kognition, læsefor-
ståelse og litteratu-
rundervisning

Helle Munkholm Da-
vidsen

heda@ucl.dk

”det rokkende tur-
bobrev”

Thomas Illum Han-
sen
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Her følger de abstracts som danner grundlag for oplæg: 

Opgavedidaktik i danskfagene  
Ph.d. Marie Falkesgaard Slot 

Opgaver er vigtige tekster i elevers arbejde med danskfag(ene) i 
både grundskolen og i ungdomsuddannelserne. I opgavetekster 
møder elever individuelt eller i grupper et fagligt stof, som de 
skal forstå og bearbejde (ofte) frem mod et mundtligt el. skriftligt 
produkt.  

Den gode opgave etablerer en skarp og præcis forforståelse og 
struktur, så elever kender den kontekst og de faglige forventnin-
ger, som stilles til opgavearbejdet. Den gode opgave markerer 
en tydelig læsestrategi, som henviser til hvordan elever kan op-
bygge viden i danskfaget og dermed få en sikker opfattelse af, 
hvad viden er i dansk og hvordan viden kan bearbejdes i faget. 
Endelig har den gode opgave et metarefleksivt udfaldsrum, som 
tydeliggør sammenhængen mellem elevens mulighed for at 
tænke over hvorfor opgaven stilles, som den gør og hvad udbyt-
tet af opgaveløsningen kan være (Hedeboe, 2002). 

Som det fremgår, kræver arbejdet med opgaver at ”opgavestil-
leren” arbejder ud fra en didaktisk model. Et udkast til en sådan 
”mini-opgavedidaktik” må indeholde følgende spørgsmål:

1. Hvad er formålet og målet med opgaven, og hvilken sam-
menhæng skal opgaven ses ind i? 

2. Hvilke værktøjer kan anvendes for at søge viden i arbejdet 
med opgaven 

3. Hvilke spørgsmål og niveauer er de vigtigste i opgaven, og 
hvad skal der konkret gøres for at opgaveløsningen bliver 
god? 

4. Hvordan kan der arbejdes med fagets metodiske dele i 
opgaven? 

5. Hvem forventes det at opgaven løses sammen med? 

Med afsæt i følg. model har jeg udarbejdet et bud på en 
opgavedidaktisk tænkning, som jeg afprøver på forskellige 
opgavetyper i danske og britiske læremidler.
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De Digitale medier i dansk
Sune Weile 

Lektor Sct. Knuds Gymnasium, dansk og historie
Blog: http://suneweile.wordpress.com/
Dansklærerforeningens bestyrelse
Opgavekommissionen for IT-forsøget i dansk STX
Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn

De digitale medier står på spring i vores læringsrum. Men 
hvordan skal vi reagere? Størstedelen af de digitale medier har 
et stort potentiale i elevaktiverende arbejdsformer i danskunder-
visningen fx gennem produktion af videoer, podcasts og wikis, 
men det kræver en didaktisering. Hvilke krav stiller det til vores
lærerrolle, og hvilke krav stiller det til elevernes kompetencer? 
Og vigtigere, hvordan afspejler det sig i undervisningen, når 
eleverne mere systematisk skal trænes i anvendelse af internet-
tets ofte uoverskuelige materiale?

Gennem arbejde med Web 2.0-værktøjer opøver eleverne en 
fortrolighed med internettets ressourcer, som gør dem i stand til 
at anvende det i mange forskellige sammenhænge. Oplægget 
giver praktiske eksempler på, hvordan digitale medier kan 
understøtte og udbygge de digitale kompetencer i danskfaget.

Morsmålfaget og de grunnleggende ferdighetene lesning, 
skriving og muntlighet 
Professor Kjell Lars Berge 

Inspirert av OECDs ideer om ”basic competencies” har skriving, 
lesning og muntlighet fra og med innføring av ny læreplan 
(2006) blitt grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Alle lærere 
- uansett fagbakgrunn og fagidentitet - har nå blitt lese- og skri-
velærere, og de har ansvaret for utvikling av muntlig språkbruk. 
Hvilke utfordringer og endringer fører det til for morsmålsfaget 
i skolen - og for mormålslærerne? Og hvilke utfordringer in-
nebærer reformen for lærerutdanningen og for forskermiljøene? 
I foredraget presenterer jeg dillemaer, faglige konflikter og 
løsninger for å takle utfordringene den nye læreplanen stiller 
morsmålsdidaktikken overfor.
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Stemme og synsvinkel. Fortællerstudier i talesproget
Tina Høegh, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 

Oplægget viser eksempel på hvordan arbejde med parafrasen 
og mundtligt tekstarbejde kan hjælpe den ofte svære narrato-
logiske analyse (fortæller-analyse) i arbejdet med tekster. Det 
gælder alle undervisningsniveauer, fra grundskolens mellemtrin 
til videregående uddannelse: narratologi som tekststudie 
foregår nødvendigvis på højt abstraktionsniveau og kræver 
ikke kun gode læsere, men kendere af kultur og sprog i teksten. 
Endvidere er narratologien et stort felt hvor der foregår mange 
grundlagsdiskussioner. Man er gennem de sidste fyrre år næsten 
enedes om at skelne tekstens stemmer, herunder fortællerstem-
men, fra perspektivet der fortælles fra, men så slutter enigheden 
i forskningen også hurtigt igen. Diskussionerne af sprog og 
litteratur viser hvor kompleks vores kommunikation er, og hvor 
mange dele vi tolker, både når vi læser og lytter til sproget. Gen-
nem faglig lytning og opmærksomhed for de komplekse fortæl-
lerstrukturer, som vi også anvender hele tiden i dagligsproget 
(narrativer), kan talesproget hjælpe og fungere som nøgle ved at 
fungere som umiddelbar erfaring af betydning og mening.  

Vi kan ved let øvelse opgradere de faglige lyttekompetencer 
til analyse af mundtlighed i danskfaget og sprogfagene for 
at opdage den subtile mangestemmighed som daglig kom-
munikation bæres gennem, og oplægget viser hvor enkelt vi 
gennem mundtlig kommunikation kan vise virkelig komplekse 
skriftsproglige fortællerforhold. Multimodal observation og 
diskussion af de disse observationer er en vej til læseforståelse, 
tekstanalyse og tolkning og til øget bevidsthed for kommunika-
tion i almindelighed gennem gestik, prosodi og blikretning fx. 
Med udgangspunkt i analyse af en videooptagelse og ny multi-
modal beskrivelse diskuterer jeg mulighederne for undervisning i 
tekstarbejde i mange modaliteter og medier. 

Referencer: 
Bachtin, M. M.
• 2003. Ordet i romanen. Gyldendal, Moderne tænkere 2003.
• 1994. Speech Genres and Other Late Essays. University of 

Texas Press. Austin.
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Andersen, N.M. 
• 2002. I en verden af fremmede ord: Bachtin som sprogbrug-

steoretiker. København: Akademisk Forlag.
Adelmann, K.
• 2002. Att lyssna till röster : ett vidgat lyssnandebegrepp i ett 

didaktiskt perspektiv. Ph.d.-afhandling. Sverige: Forskarut-
bildningen i svenska med didaktisk inriktning, Området för 
lärarutbildning, Malmö högskola

• 2008. Konsten att lyssna. Didaktiskt lyssnande i skola och 
utbildning. Sverige: Studentliteratur.

Aczel, Richard
• 1998. Hearing Voices in Narrative Texts. In New Literary 

History, Vol. 29, No. 3, 467-500.
• 2001. Understanding as Over-Hearing: Towards a Dialogics 

of Voice. In New Literary History, Vol. 32, No. 3, 597-617 
Booth, W.C. 
• 1983. The Rhetoric of Fiction. USA: University of Chicago 

Press (2.ed.)
Erickson, F. 
• 2009. Musicality in talk and listening: A key element in 

classroom discourse as an environment for learning. 
Communicative Musicality: Exploring the basis of human 
companionship. Trevarthen et al. Oxford University Press, 
449-63.

Fine, E. C. 
• 1994. The Folklore Text: From Performance to Print. Indiana 

University Press.
Genette, G.:
• 1980. Narrative Discourse: An Essay in Method. Basil Black-

well. Oxford.  
• 1990. Narrative Discourse Revisited. Ithaca, New York. 

Cornell University Press. 
Haller, B. 
• 2008. Grænsebørn. [English]. Høst og Søn/Rosinante og Co. 

A/S
Hühn, P. et al (Ed.). 
• 2009. Point of View, Perspective, and Focalization: Modeling 

Mediation in Narrative. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 
Hühn, P. et al.  (Ed.). 
• 2009. Handbook of Narratology. Contributions to Narrative 

Theory. Berlin: Walter de Gruyter.
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Høegh, T. 
• 2012. Mundtlig fortolkning – kreativ praksis i litteratur- og 

sprogundervisning. I Acta Didactica Norge, Vol 6, Nr. 1 (2012). 
Ed.: Glenn Ole Hellekjær (21 sider). http://adno.no/index.
php/adno/article/view/201 

• (forthcoming)”A discussion of methodology to analyse 
multimodal communication”, in D. Duncker and B. Per-
regaard (Eds.) Creativity and Continuity. Perspectives on the 
Dynamics of Language Conventionalization, XX pages.

Jewitt, C. (Ed.) 
• 2009. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. 

London and New York: Routledge. Talor and Francis Group. 
Kendon, A. 
• 2004. Gesture: Visible Action as Utterance. UK: Cambridge 

University Press.
Kress, T. and van Leeuwen, T. 
• 2001. Multimodal Discourse: The Modes and Media of 

Contemporary Communication. UK: Hodder Arnold.
McNeill, D. 
• 1992. Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought. 

Chicago: University of Chicago Press.
Page, Ruth (Ed.). 
• 2010. New Perspectives on Narrative and Multimodality. New 

York and UK: Routledge.
Richardson, B. 
• 2006. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and 

Contemporary Fiction. The Ohio State University Press.
Streeck, J. et al. (Ed.) 
• 2011. Embodied Interaction Language and Body in the 

Material World. Cambridge University Press. 
Therkelsen, R.et al. (red) 
• 2007. Sproglig polyfoni: tekster om Bachtin og ScaPoLine. 

Århus:Aarhus Universitetsforlag.
Trevarthen, C. et al. 
• 2009. Musicality: Communicating the vitality and interests of 

life. Communicative Musicality: Exploring the basis of human 
companionship. Trevarthen et al. Oxford University Press, p. 
1-11. 
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Genredidaktik
Louise Molbæk

Der er tendens til, at genreundervisningen i folkeskolen 
overvejende beskæftiger sig med genre som formel kategori, 
dvs. genre som rubricering og mindre med genre som et social-
semiotisk fænomen. 

Et eksempel er undervisningsmaterialet ”Sæt skrivespor”. Her 
præsenteres eleverne for en lang række af genrer. Men mate-
rialet repræsenterer en næsten udelukkende formel forståelse 
af genrebegrebet. Genrebevidsthed reduceres til det at kunne 
identificere genrer og producere inden for forskellige genrer 
ved at anvende faste karakteristika. Eleverne lærer på den 
måde at reproducere konventionelle stivnede tekster inden for 
forskellige genrer men uden en større forståelse for genre som 
kommunikation og fortolkning knyttet til den kontekst, hvor de 
bliver til og læst.

I danskundervisningen bør der opereres med en udvidet 
forståelse af genrebevidsthed (Bakhtin, Miller) og dermed også 
genredidaktikken, således at genrebevidsthed som mål omfat-
ter en dybere og mere kritisk forståelse af, hvad der er på spil i 
en kommunikationssituation. En forståelse af genre der knytter 
sig til diskursbegrebet. Det er relevant med en sådan vending, 
eftersom genre udtrykker ideologier, som eleverne nødvendigvis 
må lære at forholde sig kritiske overfor i lyset af et demokratisk 
dannelsesideal. Ligeledes vil et fokus på et udvidet genrebegreb 
kunne medføre en mere dynamisk viden om kommunikative 
begivenheder, hvor genrer i højere grad bruges som redskaber 
fremfor mål i sig selv. 

En sådan vending omfatter, at der arbejdes på at bringe mere 
autenticitet ind i undervisningen, således at de kontekster, som 
tekster udspringer af, bliver tydelige og personlige for eleverne 
ved, at de fx selv er involverede i situationer, som de skal reagere 
i. Herved kan det personlige engagement og oplevelsen af 
meningsfuldhed og ejerskab øges og medvirke til, at eleverne 
kan erkende intellektuelt og følelsesmæssigt, hvad genre er, 
hvordan genrer virker og selv fungere som autentiske reagenter, 
ved at bruge egne tankerækker om form og indhold.
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Didaktiske diskurser og dilemmaer – med særlig fokus på 
medier og modaliteter
Nikolaj Frydensbjerg Elf

I dette oplæg præsenteres resultater fra forskningsprojektet 
Nordfag.net (www.nordfag.net). Projektet er foreløbig blevet 
afsluttet med udgivelsen af bogen Den nordiske skolen – fins 
den: Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske moders-
målsfag (Elf og Kaspersen, red.; Novus, 2012). 

Nordfag.net tager udgangspunkt i den såkaldte IMEN-tradition 
for kvalitative studier i modersmålsfaget. 26 lærerdagbøger og 
-interview fra dansk-, svensk- og norsklærere er blevet indsamlet 
og analyseret i et komparativt perspektiv af en gruppe af 
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forskere fra samme lande. Der analyseres primært med en 
diskursanalytisk tilgang. 

I denne sammenhæng præsenteres først projektets overordnede 
konklusioner. Dernæst fokuseres på et studie af mediedidaktiske 
perspektiver i materialet. 

Materialet tyder bl.a. overordnet på at litteraturdidaktikken, 
som traditionelt har defineret modersmålsfaget, ikke mindst på 
gymnasieniveau, er nødlidende i den forstand at vi finder meget 
få stærke markeringer inden for dette fagområde. 

Skrivedidaktikken derimod er etableret som en platform for 
modersmålslærere der manifesterer sig i anderledes klart 
manifesterede fagdidaktiske positioner hos en væsentlig gruppe 
af informanterne. 

Mediedidaktikken er italesat som en stærk teknologidiskurs 
der lægger vægt på undervisningen med medier, hvorimod 
undervisning om medier er begrænset. Samtidig viser lærernes 
dagbøger og interviewene at der er behov for nye multimodalt 
orienterede begreber til at forstå ikke kun modersmålsfagets 
medieundervisning men hele fagets didaktik med. 

”Hvordan kan forskelle i skolen forstås og håndteres?”
Helle Rørbech 

”Hvordan kan forskelle i skolen forstås og håndteres?”, spørger 
Mette Buchardt og Liv Fabrin i deres nyudkomne bog om 
interkulturel didaktik (Buchardt og Fabrin 2012) I paperet vil 
jeg rette spørgsmålet mod danskfagets litteraturdidaktik og i 
forlængelse heraf åbne en fagdidaktisk diskussion om kultur og 
kulturforskelle i folkeskolens litteraturundervisning. 

Inden for fremmedsprogdidaktikken er forbindelsen mellem 
sprog, kultur og nation gennem en årrække blevet undersøgt 
og problematiseret som grundlag for fagenes kultur- og sprog-
pædagogik (Risager 2003, Kramsch 2006). Mens danskfaget 
tilsyneladende fortsat forstås som et monokulturelt og nationalt 
fag i hvert fald, hvis vi ser på litteraturdelen af læseplanen for 
grundskolen. Det er altså ikke i Fælles Mål (Fælles Mål 2009), 
man kan finde hjælpe til at besvare spørgsmålet om, hvordan 
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forskelle skal håndteres i litteraturundervisningen eller, hvordan 
en interkulturel litteraturdidaktik kunne se ud. 

Diskussionen om interkulturel litteraturdidaktik er imidlertid ikke 
fraværende i danskfaget se bl.a. (Witzke 2003; Kjølbye 2003 
). Men diskussionen om forskelle i litteraturundervisningen bør, 
mener jeg, som det er tilfældet i fremmedsprogsdidaktikken, 
lægge vejen omkring en diskussion af kulturbegrebet (Risager 
1998; 2003). I paperet vil jeg modstille to kulturbegreber 
(Kramsch 1998; 2006) og derpå diskutere deres konsekvenser for 
interkulturel litteraturdidaktik og for mulighederne for at håndtere 
og evt. transformere forskelle i litteraturundervisningen. 
Men kan en teoretisk diskussion af grundlaget for en interkulturel 
litteraturdidaktik stå alene? Eller spurgt på en anden måde, 
hvordan kan lærerne og deres praksis bidrage i diskussionen 
om en interkulturel litteraturdidaktik? I den sidste del af paperet 
præsenteres uddrag af interview med fire dansklærere fra et 
igangværende ph.d. projekt om litteratur, kultur og identitet i 
danskfaget. Det bliver således de fire lærers strategier overfor 
forskelle i litteraturundervisningen, som i paperet kommer til at 
levere ikke ét men fire meget forskellige svar på ovenstående 
spørgsmål. 
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• (2006).”Culture in Language Teaching” In: Andersen, 

Hanne Leth; Lund, Karen og Risager, Karen (ed.) Culture in 
Language Learning, Århus: Aarhus University Press. 

Risager, Karen
• (1998) “Language teaching and the process of European 

integration” In: Byram, Michael and Fleming, Michael (ed.) 
Language Learning in intercultural Perspective, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Risager, Karen
• (2003). Det nationale Dilemma i sprog- og kulturpædago-

gikken, Kbh.: Akademisk Forlag. 
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i multietniske klasser” I: Sprogforum 27, p. 20-26.

”Mind the gap” 
Tekstbegreber i og uden for fiktionsundervisningen 
Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor, ph.d. Aarhus Universitet 

Ser man på udviklingen af tekstbegrebet i bekendtgørelserne 
for grundskolefaget dansk over de seneste 50 år, kan man først 
og fremmest pege på en udvidelse: Danskfaget inkluderer i 
dag flere medier, teksttyper og genrer end nogensinde før. 
På mellemtrinnet arbejdes der med største selvfølgelighed 
med at analysere og fortolke såvel film som billedbøger og 
formeksperimenterende børneromaner. Alligevel vil jeg vove 
den påstand, at tekstbegrebet er mindre udvidet, end vi tror. Et 
årti med stigende pres på færdighedssiden af danskfaget, med 
ændringer og specificeringer af fagformålene og indførelsen 
af en forfatterkanon har sat sit præg på valget af tekster til 
fiktionsundervisningen; men prægningen af tekstbegrebet er 
ikke kun udefrakommende: Tilsyneladende eksisterer der blandt 
dansklærere, læremiddelforfattere og konsulenter en relativ 
konsensus om, hvad gode undervisningstekster er, og især hvad 
god litteratur er. Problemet er, at denne konsensusopfattelse 
i meget ringe grad tager højde for elevernes møde med og 
engagement i tekster uden for undervisningen. 

Sammenligner man studier af børns læsevaner, fritidskultur 
og tekstpræferencer (Reinholdt Hansen 2012 samt KUMs 
undersøgelse af danskernes kulturvaner, 2012) med indholdet i 
læremidler og tilgængelige titler på diverse centre for undervis-
ningsmidler vil man få øje på kløften mellem det tekstbegreb, 
som eleverne præsenteres for i danskundervisningen, og 
det tekstbegreb, som de møder uden for undervisningen. 
Kanonlitteratur og såkaldt kompleks børnelitteratur har forrang 
i undervisningen, mens bl.a. mediekonvergente seriebøger, 
spændingslitteratur og dokumentariske tekster har forrang uden 
for undervisningen. Denne kløft er langtfra ny, og den er heller 
ikke noget isoleret dansk fænomen; senest er den grundigt 
belyst af den svenske litteraturdidaktiker Magnus Persson i 2009. 
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Spørgsmålet er naturligvis også, om det i sig selv er noget 
problem for elevernes udvikling af generelle analyse- og fortolk-
ningskompetencer, at der eksisterer flere parallelle tekstbegre-
ber i og uden for skolen. Man kan i den forbindelse overveje, om 
det eventuelt kunne gavne elevernes kompetencetilegnelse: 1)
Hvis tekstbegrebet i fiktionsundervisningen i højere grad blev 
diskuteret og reflekteret efter formål. 2) Hvis der herskede en 
større åbenhed over for teksttyper og genrer, som bryder med et 
snævert litteraturbegreb. 3) Hvis de tekst(typ)er, eleverne omgås 
med uden for skolen ville blive trukket ind i undervisningen. 

I dette paper vil jeg identificere og diskutere de forskellige 
tekstbegreber samt præsentere konkrete eksempler på tekst(typ)
er, som ikke findes repræsenteret i undervisningsmidler og i 
fællessamlinger, men som antageligvis kunne befrugte fiktions-
undervisningen

Prototypiske situationer 
Lektor Lise Overgaard Nielsen, University College Sjælland 

I dette oplæg til diskussion vil jeg udelukkende forholde mig til 
den rent teoretiske undervisning. Det vil sige den undervisning 
som ikke er direkte knyttet til praksis på den ene eller anden 
måde. Tesen som jeg har arbejdet med de sidste 2 år, er at en 
situationsorienteret kompetencetilgang til den teoretiske under-
visning kan bidrage væsentligt til at mindske afstanden mellem 
teori og praksis. 

Jeg tager udgangspunkt i Jeppe Bundsgaards begreb om 
situationsorienteret kompetence. Ydermere vil jeg tage 
udgangspunkt i de praksisforsøg, jeg selv har udført i min under-
visning i dansk i læreruddannelsens to første studieår, samt det 
udviklingsarbejde som praksisforsøgene er rundet af. 

Jeg vil i oplægget skitsere en prototypisk situation. At tage 
udgangspunkt i protypiske situationer betyder at omdrejnings-
punktet ikke bliver teori som indhold, men teori som refleksi-
onsredskab til at håndtere lærerens praksis. De prototypiske 
situationer rummer en simuleret virkelighed, som de studerende i 
høj grad er med til at skabe ved indlevelsen i fortællingens frem-
mederfaring og den kompleksitet som de studerendes indlæser. 
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Implementeringen af det situationsorienterede kompetencebe-
greb har betydet at undervisningen har fået et andet udgangs-
punkt. Fremfor at spørge hvad de studerende skal vide, bliver 
spørgsmålet ”hvad skal den studerende udvikle af kompetencer 
for at kunne håndtere den prototypiske situation?”. Det giver et 
helt andet svar og dermed en helt anden undervisning. 

Implementeringen har også betydet at fokus i undervisningen 
har flyttet sig fra den studerende som lærerstuderende til 
eleverne i skolen. Kort sagt; fremfor at undervise de studerende 
i litterære metoder for at de som kommende lærer kan skelne 
metodiske tilgange og tage stilling til deres eget litteraturpæda-
gogiske fagsyn, så har undervisningen rykket sig til at fokusere 
på hvilke elever der har brug for hvilke metodisk tilgang for at 
kunne udvikle deres fortolkningskompetence. Dette perspektiv 
har i høj grad nedbrudt nogle af barrierene mellem teori og 
praksis.

Situationsdidaktik – et casestudie 
Simon Skov Fougt, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet; Institut for Skole og Læring, 
Professionshøjskolen Metropol. sifo@dpu.dk 

Problemformulering: 
Hvordan kan lærere omsætte kompleks teori om god undervis-
ning til praksis? 

Abstract: 
Folkeskolen står over for et paradigmeskift med øget digitali-
sering og en forholdsvist traditionelt tænkende lærergruppe, 
der foretrækker lærebøger frem for det digitale (Selander og 
Skjelbred 2004, Drotner, Duus og Dahler 2009). Lærerens fagsyn, 
fagdidaktiske kompetence og tilegnelse af it udpeges som 
centrale omdrejningspunkter (Jensen, Krøjer og Hansen 2010, 
Christiansen og Gynther 2011). 

Kvalitative interviews og klasserumsobservationer hos 21 
dansklærere i udskolingen i mit ph.d.-projekt bekræfter billedet 
af en ”traditionel” faglighedsopfattelse, præget af isolerede 
fagligheder i en overvejende IRE-domineret samtalestruktur 
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i klassen: Læreren Initierer, eleven Responderer, og læreren 
Evaluerer (Sinclair og Coulthard 1975). Ifølge Vibeke Hetmar 
”… kan den siges at konstituere undervisningsbegrebet inden 
for den skolske kulturform” (Hetmar 2004:109), og strukturen er 
problematisk i et læringsperspektiv, fordi den fjerner elevernes 
mulighed for at tænke selv: ”… the course of events is determined 
more by the teacher’s understanding of the topic than by the 
gaps in students’ understanding of it” (Mercer 1995:19). 

Samtidig er der bredt forskningsmæssigt belæg i moderne 
læringsteorier for, at den bedste måde at lære noget nyt på er at 
have et problem i en virkelig situation, som man vil løse i en so-
cial sammenhæng (Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar 2011). Denne 
situationsdidaktik, som Jeppe Bundsgaard kalder ”prototypisk si-
tuationsorienteret curriculum-logik” kræver scenariekompetence 
hos læreren (Bundsgaard 2011). 

Udfordringen består altså i at udvikle lærerens fagsyn og fagdi-
daktiske kompetence, fra den ”traditionelle” faglighedsopfattelse 
over mod en mod en fagdidaktisk reflekteret situationsdidaktik 
med it, så den faglige dialog overvejende foregår blandt 
eleverne i meningsgivende situationer, og hvor it anvendes fag-
didaktisk reflekteret. Med et casestudie, hvor jeg i en intervention 
arbejder med en dansklærers udvikling af scenariekompetence 
belyser jeg i dette abstract en række af de udfordringer, en 
ændring af faglighedsopfattelsen i dansk i folkeskolen står over 
for. 

Nøgleord 
Lærerkompetenceudvikling, Klasserumssamtale, IRE, Fagdidak-
tisk reflekteret integration af it, Situationsdidaktik, Prototypisk 
situationsorienteret curriculum-logik

Vurdering af litteraturundervisningslæremidler
Marianne Oksbjerg

Læremiddelundersøgelsens fokus er at afdække hvorledes 
didaktiske læremidler, produceret til grundskolens litteraturun-
dervisning, indeholder særlige didaktiske intentioner. De særlige
intentioner gælder elevernes demokratiske dannelse og liter-
acykompetencer i et kritisk perspektiv.
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Undersøgelsen er resultat af analyse og vurdering af næsten alle 
læremidler, som er udkommet på området i perioden 2009-2011.
Kommunikationskritisk kompetence må i dannelsessam-
menhæng opfattes som værende central, og er derfor teoretisk 
udgangspunkt for de vurderingskriterier, som er udviklet og 
anvendt i undersøgelsen. Læremiddelundersøgelsens resultater 
er fremkommet på baggrund af kvalitative analyser af læremid-
lerne. Undersøgelsesresultaterne er omsat til numeriske værdier 
efter et pointsystem og opstillet skematisk med henblik på at 
skabe et overblik over tendenser på området.

Undersøgelsen omfatter analyser efter fem udvalgte kriterier for 
elevers udvikling af kommunikationskritiske kompetence. Point 
er givet efter hvert kriterium og den gennemsnitlige værdi for 
læremidlets didaktiske intention er udregnet. Undersøgelsen 
viser, at på en pointskala fra 0-5, er de didaktiske intentioner for 
udvikling af elevernes kommunikationskritiske kompetence 1,1.

Der tages generelt ikke udgangspunkt i en forståelse af literacy 
som forankret i elevernes sociale kontekst, men indebærer 
derimod undervisning, hvor der er tendens til kontekstuafhængig 
træning af færdigheder. Kun i forholdsvis ringe grad skal 
eleverne analysere og undersøge teksters værdiudsagn sådan 
som de læser og forstår dem. Didaktiske intentioner, der retter sig 
mod at lære eleverne at sammenholde egne og andres værdier, 
at forholde sig kommunikationskritisk og ytre selvstændige 
holdninger, må generelt set betegnes som svage i læremidlerne.

Undersøgelsens konklusioner viser, at der med fordel kan iværk-
sættes forskning og udvikling i hvordan skolens demokratiske 
dannelsesopgave kan kobles tættere til fagdidaktikken på dette
område. Ligeledes mangler vi undersøgelser, der kan dokumen-
tere didaktiske læremidlers udbredelse, anvendelse og rolle 
i forbindelse med elevernes læringsprocesser i grundskolens 
litteraturundervisning.

Lokal diversitet, global sammenhæng og literacyundervisning
Af Pia Helle Laursen

I 1990’erne stillede den såkaldte New London Group, der bestod 
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af en gruppe af forskere med interesse for literacy, spørgsmålet: 
Hvordan ser en relevant literacyundervisning ud i en kontekst, 
der er præget af lokal diversitet og global sammenhæng (Cope 
& Kalantzis 2000)? Denne udfordring beskrev de som todelt. Den 
ene del af denne udfordring knyttede sig til kulturel og sproglig 
diversitet; den anden til den multimediale og -modale udvikling. 
Inden for den pædagogiske forskning har mange siden især 
taget den sidstnævnte del af udfordringen op og med rette fået 
sat den multimodale udfordring i tilknytning til literacy højt på 
dagsordenen. Den førstnævnte udfordring, der også optager 
betragtelig mindre plads i New London gruppens samlede 
refleksioner i bogen fra 2000, er derimod ikke i samme omfang 
blevet taget forskningsmæssigt op, på trods af at sproglig diver-
sitet er et vilkår i den danske skole og et tema, der synes også at 
fylde meget i den offentlige debat om literacy. Den udfordring, 
der knytter sig til sproglig diversitet, er ikke blevet mindre siden 
1990’erne, så der er god grund til at genoptage den dimension 
af New London gruppens spørgsmål og altså spørge, hvordan 
en relevant literacyundervisning ser ud i en aktuel kontekst, der 
er præget af lokal sproglig diversitet og global sammenhæng. I 
dette paper diskuteres denne udfordring med afsæt i forsknings-
projektet Tegn på sprog.

It og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfagene
Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Institut for Kommunikation, AAU 
København

Gennem de seneste år har der været en række forsøg på at 
undersøge og reformulere danskfagenes didaktik i lyset af 
den stigende brug af digitale teknologier og multimodale 
udtryksformer i undervisningen (Henningsen, 2004; Bundsgaard, 
2005; Elf, 2009; Slot, 2010; Thinggaard, 2012). Fælles for disse 
ph.d.-afhandlinger er, at de alle diskuterer problemer med at 
begrebsliggøre brugen af digitale teknologier og (nye) medier i 
forhold til danskfagets didaktik. 

På baggrund heraf og med henvisning til egne forskningspro-
jekter, vil jeg hævde, at forskningen i danskfagets medie- og 
it-didaktik i høj grad må forholde sig til to overordnede problem-
stillinger. Først og fremmest er der behov for en mere nuanceret 
forståelse af de didaktiske muligheder og udfordringer, som er 
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knyttet til brugen af it og medier i fagets praksis. Jeg vil derfor 
hævde, at det er nødvendigt at fokusere mere på, hvordan be-
tydningen af digitale teknologier i høj grad udfoldes og forhand-
les gennem brug i praksis. For at kunne levere mere nuancerede 
beskrivelser af praksis, vil jeg begrebsliggøre digitale teknologier 
som didaktiske grænseobjekter (jf. Star & Griesemer, 1989) i 
danskfagene, idet teknologierne alt efter fagopfattelse kan ses 
som redskaber til organisering af undervisningen, som bærere 
af multimodale udtryksformer og/eller som aktører i et globalt 
netværkssamfund. Samtidig er digitale teknologier også didak-
tiske grænseobjekter i den forstand, at de muliggør koblinger 
mellem forskellige domæner: faglige domæner, pædagogiske 
domæner, hverdagsdomæner samt scenariebaserede domæ-
ner, der kobler undervisningen til specialiserede domæner som 
f.eks. journalistik eller spildesign, der eksisterer udenfor skolens 
og danskfagenes institutionaliserede domæner.

Den anden problemstilling, der følger af den første, handler om 
behovet for at udvikle en fagdidaktik og en fagdidaktisk praksis, 
der kan skabe relevante koblinger eller oversættelser mellem 
faglige, pædagogiske og hverdagslige aspekter af digitale 
teknologier – f.eks. gennem organiseringen af scenariebaserede 
undervisningsforløb (Hanghøj, 2011, 2012). 

Om kønskategorien i standardiserede undersøgelser - og i
videreformidling af resultaterne
Bonnie Vittrup, Cand.pæd.didak og videnskabelig assistent

Danske elevers resultater i de internationale komparative 
undersøgelser og i mindre nationale undersøgelser spiller en 
betydelig rolle i den pædagogiske debat og får indflydelse på 
beslutningsprocesserne i uddannelsessystemet.

Men sammenligninger og rankings giver ikke blot dokumenteret 
viden og facts. Standardiserede undersøgelser bygger på og 
fremprovokerer også særlige former for
kønsforståelser:

Kønsopdelt statistik er med til at præcisere billedet af målgrup-
pen. Ældre, unge, etniske minoriteter, syge, raske, byboere, 
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landboere osv. Alle mennesker har et køn (ligestillingidanmark.
dk).

Køn er en af flere baggrundsvariable i undersøgelserne, som 
oplyses af eleverne ved afkrydsning. Man kan vælge to svar-
kategorier: Dreng eller Pige. Derudover kan større eller mindre 
kønsforskelle i resultaterne iagttages empirisk. Tallene viser 
således, hvordan drenge og piger gennemsnitligt fordeler sig 
forskelligt. Oftest reduceres disse procenttal til binære relationer: 
Piger læser mere varieret litteratur end drenge, mens drenge 
oftere læser tegneserier (PISA København 2010).

Dette oplæg anlægger et perspektiv på køn som performativt, 
dvs. køn opfattes ikke kun som en indre essens, men som en 
kategori der kontinuerligt gøres og skabes i relationer og samspil, 
dvs. performer (bl.a. Butler, 1990). Performativitetsbegrebet
henleder således opmærksomhed på kønskategoriens foran-
dringsmæssige potentiale.

Med afsæt i nyere kønsstudier (bl.a. Davies & Harré, 2000; 
Staunæs & Søndergaard, 2006; Søndergaard, 2005) undersøger 
oplægget, hvordan kønskategorierne, piger og drenge, bliver til i 
testdesigns som TIMSS, PIRLS, PISA og ICILS.

Endvidere diskuterer oplægget, hvordan køn i resultaterne læses 
som årsag og ikke som effekter af de rammer, som forskellige 
kontekster producerer.

Undervejs præsenteres alternative læsninger af de kønnede 
gennemsnit, som i stedet for at reproducere forståelsen af køn 
som modsatte, afgrænsede helheder, nuancerer procenttallene 
og åbner for andre mulige måder at tænke, skrive og gøre køn i 
undersøgelserne.

Kommunikationskritik i skolen – et historisk perspektiv med
fremtidsperspektiver
Jeppe Bundsgaard, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet, jebu@dpu.dk

En kritisk tilgang til kommunikation har levet et skyggeliv i skolen 
i de seneste årtier. Det kan have mange årsager, men der er 
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gode grunde til at få det kritiske perspektiv frem i lyset igen i en 
tid hvor måden vi kommunikerer på ved brug af informations-
teknologier, og måden der kommunikeres på fra virksomheder, 
medieinstitutioner og politikere, er under forandring.

I foredraget præsenteres et litteraturstudie af læremidler og teo-
retiske tekster om undervisning i massemedier, massekommu-
nikation, reklamer og kommunikationskritik fra 60-erne og frem 
med henblik på at fremanalysere hvordan (om overhovedet) 
kommunikationskritik er blevet opfattet, diskuteret og undervist i 
i perioden.

Der viser sig i hvert fald tre tilgange eller faser (som ikke er 
strengt historisk opdelt) til arbejdet med kommunikation og mas-
sekommunikation i skolen:

• en medie-/ideologikritisk tilgang
• en elevaktiv tilgang
• en analytisk/ukritisk tilgang

Det historiske blik på kommunikationskritik i skolen fungerer 
som udgangspunkt for en diskussion af hvilke argumenter der 
er for at genoptage et fokus på kommunikationskritik, og hvilke 
aspekter en sådan tilgang kan bestå af.

Denne diskussion tager udgangspunkt i såvel sociologiske 
analyser, demokratiske målsætninger og dannelsesteoretiske 
pointer.

It og en re-didaktisering af danskfaget 
Lektor, programkoordinator Rasmus Fink Lorentzen 

Det moderne samfund digitaliseres og præges i stigende grad 
af teknologi som nødvendiggør ansigtsløs kommunikation, 
multimodale udtryksformer, samarbejde i netværk og brug 
af nye tekstformer. Nyere sociologisk (Castells, Wellman, 
Giddens) og socialsemiotisk forskning (Kress, Løvland) såvel 
som Pisaundersøgelser (Pisa 2009) peger på at dette medfører 
en række udfordringer i forhold til at kunne kommunikere, 
samarbejde og udtrykke sig hensigtsmæssigt, og at børn i dag 
ikke af sig selv lærer strategier til at mestre disse udfordringer. 
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En af grundskolens nye opgaver er derfor at udvikle sådanne 
strategier hos eleverne ved at undervise i relevante tekstformer 
og strukturere undervisningen anderledes. Dermed bliver det 
relevant at udnytte mulighederne med it og digitale læremidler 
i undervisningen. Det fordrer dog en re-didaktisering af fagene, 
og i dansk betyder dette at læreren i sit didaktiske design må 
gentænke og begrunde sit valg af indhold, metoder og arbejds-
former. Spørgsmålet er hvordan en sådan re-didaktisering af 
faget kan udmøntes i praksis? 

Oplægget vil tage udgangspunkt i tre casestudier og komme 
med et bud på dette: 
I Odder kommune har man indført iPads til alle elever og lærere 
på syv skoler. Som følgeforsker på udviklingsprojektet, har jeg 
undersøgt mulighederne for at arbejde med kommunikative 
kompetencer og undervisningsdifferentiering i danskfaget 
gennem et kvalitativt studie af lærernes undervisning, elevernes 
produkter og skoleledernes strategier for implementering af it. 

En anden case viser hvordan tre lærerstuderende har tilrettelagt 
og gennemført en undervisning med hjemmesider og multimo-
dalitet i dansk i indskolingen. 

Professionsskoleprojektet i 4-10samarbejdet udgør den sidste 
case. Det er et tre-årigt forskningsprojekt som følger Sølystskolen 
i Aarhus og udviklingen af lærerenes faglige kompetencer i 
relation til it og læringsmiljø. 

I eksemplerne fokuseres der på tydelige faglige mål, autentiske 
læringssituationer og kollaborativ læring. Som et bud på et svar 
på spørgsmålet: Hvor skal vi gå hen? lægger casestudierne op til 
at diskutere lærerens rolle som didaktisk designer i et moderne 
danskfag.

Kognition, læseforståelse og litteraturundervisning
Af Helle Munkholm Davidsen

I en kognitiv optik hænger læseforståelse og litteraturundervis-
ning snævert sammen, fordi litteraturen træner sprogforståelsen. 
Den kognitive tilgang peger dermed ikke kun på, at litteratu-
rundervisningen er det centrale element i læseundervisningen. 
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Den peger også mere præcist på, hvad der er det centrale i 
såvel sprog- læse- og litteraturforståelse. Det er inferering og be-
grebsforståelse, og begge elementer er snævert forbundet med 
vores kulturelle baggrundsviden og vores almene kognitive og 
fænomenologiske forståelse af verden.  Læsning er derfor ikke 
en teknisk færdighed, men er grundlæggende forbundet med 
vores eksistens som mennesker i verden, i en kulturel og historisk 
betinget kontekst, fordi det er det, sprog handler om og afspejler. 
Som den kognitive litteratur- og sprogforsker Mark Turner siger i 
Reading Minds (1991):

Litteratur lever i sproget og sproget i det dagligdags liv. 
Studiet af litteratur skal leve i studiet af sprog, og studiet 
af sprog i studiet af den hverdagslige bevidsthed.

Litteraturundervisning og læseundervisning er det samme som 
”studiet af hverdagslivets bevidsthed”. Dette synspunkt vil jeg 
udfolde i mit indlæg, hvor jeg vil redegøre for, hvorfor kognitions-
forskning, litteraturforskning og almendannelse bør stå centralt 
i den fremtidige læseforskning.  Indlægget vil tage afsæt i min 
bog Kognitiv litteraturanlyse (2011), men være målrettet læsefor-
ståelsens kognitive mekanismer og den almene sprogforståelse. 
Indlægget vil også berøre mere overordnede fagdidaktiske 
spørgsmål som instrumentel målsætning af danskfærdigheder i 
modsætning til dannelsens kategoriale orientering.

”det rokkende turbobrev”
Thomas Illum Hansen, Videncenterleder, ph.d.

Per Højholt forstod en tekst som en turbo, der får fart ved at 
genbruge sin egen udstødning. Det er en rammende metafor 
også for dansk som tekstfag. Det udvidede tekstbegreb, den 
litterære kanon og genrepædagogikkens indtog i dansk vidner 
om et sammensat fag, der er spændt ud mellem vidt forskellige 
tekst- og fagforståelser. Derfor er det på tide, at vi sætter turboen 
til. Oplægget præsenterer en semiotisk turboteori om tekst og 
kompetencer, der forsøger at sammentænke de forskellige 
udfordringer, dansk står over for som henholdsvis kommunikati-
onsfag og fortolkningsfag.
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Vurderingsparametrene er udviklet og finansieret i forbindelse 
med udviklingen af it-platformen KMD Education.


