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Hvor skal vi hen?

Af Helle Rørbech

Konferencen Hvor skal vi hen?om fremtidens danskdidaktiske forskning og udvik-
ling blev afholdt på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 
10. og 11. januar 2013. I konferenceoplægget stod blandt andet:

Danskfagene står – som altid – i et vadested. Læreruddannelsen er under omvælt-
ning, universiteterne op- og nedruster, dansk som andetsprog bliver nedprioriteret( 
…). Det er på tide at mødes for at diskutere og inspirere fagdidaktikken. Hvor skal 
vi gå hen? Hvad er vigtigst?1

Artiklerne i dette nummer af CURSIV om danskfagets didaktikker er omskrevne 
papers2 fra konferencen. De besvarer spørgsmålet: ”Hvor skal vi hen?” med en 
række forslag til fornyelse af fagdidaktikken og giver samtidig en diagnose af 
danskfaget nu. Skribenterne udpeger således en retning og en destination for faget 
og beskriver i samme bevægelse et ’sted’, det er på tide at bryde op fra. Der er dog 
hverken tale om én samlet kritik af danskfagets didaktikker og praksisser eller om 
ét samlet bud på, hvad der er ’vigtigst’ eller på ’hvor vi skal hen’. 

Der tegner sig imidlertid nogle mønstre på tværs af artiklerne. Et element, 
som går igen i flere artiklers karakteristik af et danskfagligt dødvande, er en for-
malistisk opfattelse af tekst og analysepraksis. Skribenterne udpeger en ”forma-
listisk bindgyde” (Hansen), som præger forståelsen af tekster, opgaver og genrer 
i en række læremidler (Hansen, Oksbjerg, Molbæk), medfører en atomisering af 
tekstarbejdet og retter fokus mod analytiske begreber og -modeller snarere end 
mod refleksion og udvikling af kritisk bevidsthed (Bundsgaard). 
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Som et modtræk til den formalistiske tendens i fagets tekstbegreber og 
tekstpraksisser retter forfatterne blikket mod konteksten. Konteksten forstås med 
afsæt i socialsemiotiske og kognitive (Molbæk, Hansen) og i fænomenologiske 
perspektiver (Hansen), forbindes fx med et kritisk genrebegreb (Molbæk) og 
med en holistisk teksttypologi (Hansen). Konteksten spiller også en vigtig rolle i 
en opgavedidaktik (Slot), der vil sikre, at eleverne møder meningsfulde opgaver, 
samt i bestræbelserne på at bygge bro over kløften mellem teorier og praksis for 
studerende på læreruddannelsen (Nielsen).

Et andet gennemgående mønster i kritikken af danskfagets didaktikker er 
centreret omkring organiseringen og struktureringen af undervisning i og med 
it. It forbindes med fagets begrundelse og formål, idet ”digital dannelse” foreslås 
som en måde at imødekomme informations- og videnssamfundets udfordringer 
på (Lorentzen), it integreres i en situationsdidaktik, som skal udgøre et korrektiv 
til traditionelle kommunikations- og faglighedsformer (Fougt), og it og medier 
præsenteres som didaktiske grænseobjekter, der udfordrer den fagdidaktiske 
tænkning og dermed tilbyder nye perspektiver på indhold, metoder og organisa-
tionsformer i faget (Hanghøj).

Tre artikler med forskellige perspektiver på litteraturundervisning og 
tekstlæsning udgør et tredje mønster. Forfatterne retter blikket mod faglige 
’naturaliseringer’ og ’selvfølgeligheder’ og udpeger derved nye veje gennem va-
destedet. Artiklerne rummer bl.a. overvejelser over fagdidaktikkens begrundelser 
(Davidsen), en diskussion af tekstbegrebet på mellemtrinnet (Skyggebjerg) og en 
problematisering af biologiske kønskategorier som afsæt for didaktiske interven-
tioner, der skal fremme elevernes motivation og læselyst (Vittrup). 

Men forfatterne er også i dialog med hinanden på tværs af de beskrevne 
mønstre, som det vil fremgå af den følgende præsentation af artiklerne:

I artiklen ”Mellem hermeneutik og kommunikation – Et bud på en holistisk fortolk-
ning	af	tekst,	genrer,	teksttyper	og	tekstkompetencer	i	dansk” argumenterer Thomas 
Illum Hansen for et dobbeltperspektiv, som retter fokus mod både teksters 
konnektionsmønstre og kognitive komposition og mod deres funktion og formål 
som teksthandlinger i en social kontekst. Artiklen præsenterer i forlængelse heraf 
en teksttypologi, der også kan fungere som et didaktisk redskab til vurdering af 
bredden i fx læremidlers mål, tekst- og metodevalg. Dermed ønsker artiklen at 
imødegå ”en formalistisk blindgyde” i fagets analysepraksis og tekstbegreber og 
berede vejen for både flere typer tekster i danskfaget og for mål og metoder, der 
forstår tekster i en kommunikationskontekst.

Artiklen ”Iscenesættelse	af	genre	–	Om	kritisk	genredidaktik	og	repræsentationen	
af genre i to læremidler” argumenterer for et tredelt genrebegreb, som består af 
den fysiske tekst, aktører og kontekster. Louise Molbæks formål er dobbelt - dels 

Helle Rørbech
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at præsentere et socialsemiotisk genrebegreb, der medtænker aspekter, som 
ikke rummes i mere formalistiske tilgange til genre, dels at vise, hvordan dette 
genrebegreb kan fungere som et pejlemærke for arbejdet med genredidaktik og 
udvikling af kritisk genrebevidsthed. Artiklen præsenterer en cirkelmodel, der 
illustrerer forfatterens bud på et kritisk genrebegreb og samtidig fungerer som 
redskab i analysen af to læremidler. Dermed giver artiklen læseren et indblik i 
potentialerne i et kritisk genrebegreb samtidig med, at den stiller et didaktisk og 
analytisk værktøj til rådighed. 

Jeppe Bundsgaard argumenterer i artiklen ”Kommunikationskritik i skolen – Et 
historisk perspektiv med fremtidsperspektiver” for, at arbejdet med offentlige tekster 
i danskfaget bør have et kritisk sigte. Artiklen bygger på et litteraturstudie, hvis 
hensigt har været at kortlægge, hvordan begrebet ”kommunikationskritik” er 
blevet ”opfattet, diskuteret og undervist i” i perioden fra 1960’erne og frem til i 
dag i. Bundsgaard præsenterer i artiklen de otte tilgange til arbejdet med ”medier 
og massekommunikation”, han har læst frem af materialet, og analyserer derpå 
fire værkers tilgange til offentlige tekster. Artiklen opfordrer på baggrund heraf 
læseren til at overveje om tekstanalyse er danskfagets formål og begrundelse.

Artiklen ”Opgavedidaktik i dansk – Elevopgavens stilladserende funktion” ar-
gumenterer for, at refleksioner over elevopgaver må sammentænkes med de 
grundlæggende didaktiske spørgsmål vedrørende undervisningens formål, mål 
og genstandsfelt. Alt for mange opgaver er eksplicitte om, hvad eleverne skal lave, 
men ikke om, hvad de skal lære, skriver Marie Falkesgaard Slot og præsenterer 
en opgavedidaktisk model, som prioriterer opgaver, der stilladserer elevernes 
deltagende processer, arbejdet med multimodalitet samt arbejdet med at udvikle 
begreber på et begrebsligt mellemniveau. Dermed giver artiklen læseren et værk-
tøj til design og analyse af opgaver i danskfaget.

I artiklen ”Læremidler	og	kommunikationskritik	-Tendenser	i	litteraturundervisnin-
gen i et læremiddelperspektiv” spørger Marianne Oksbjerg, hvordan danskfagets 
litteraturundervisning bidrager til elevernes demokratiske dannelse. Hun belyser 
spørgsmålet med afsæt i en undersøgelse af læremidler til grundskolens littera-
turundervisning udgivet i perioden 2009 -2011. I artiklen diskuterer Oksbjerg 
de vurderingskriterier, som hun udviklede til analyse af hvorvidt læremidlerne 
kunne udvikle elevernes kommunikationskritiske kompetence samt det teoretiske 
grundlag, de hviler på.

Rasmus Fink Lorentzen peger i artiklen ”Nye veje med it i dansk - Hvordan kan 
danskfaget bidrage til at overkomme nogle af de udfordringer, børn i dag står overfor 
i det moderne informations- og videnssamfund? Og hvordan kan it i undervisningen 
understøtte	dette	arbejde?” på seks kompetencemål, som ruster eleverne til et digi-
taliseret samfunds kommunikationsformer, samarbejdsformer og multimodale 

Hvor skal vi hen?
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tekstformer. Ét er imidlertid at definere digital dannelse, noget andet er, hvordan 
kompetencemålene kan transformeres til praksis. Lorentzen definerer innovativ 
undervisning som undervisning, ”der fokuserer på elevaktiviteter, er problem-
baseret, udnytter it-understøttende læreprocesser samt faciliterer samarbejde og 
kommunikation”. Med afsæt i denne forståelse af innovativ undervisning viser 
han potentialer og udfordringer i tre cases, hvor it søges integreret i danskunder-
visningen. 

I artiklen ”It og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfaget – Med computer-
spil som eksempel” præsenterer Thorkild Hanghøj fire fagdidaktiske perspektiver 
på it og medier. Artiklen viser bredden i feltet ved at pege på de fire perspektivers 
vidt forskellige faglige målsætninger og videnskabelige forankringer, samtidig 
med at perspektivernes potentialer og begrænsninger diskuteres. Med compu-
terspil som eksempel viser Hanghøj, hvordan de fire perspektiver konkret kan 
forbindes med fem didaktiske tilgange. Artiklen argumenterer for, at denne 
flerhed af perspektiver og tilgange betyder, at vi må forstå it og medier som fag-
didaktiske grænseobjekter, som læses og forstås forskelligt, afhængigt af hvorfra 
vi ser dem, og hvilket didaktisk fokus vi anlægger. Artiklen leverer et bud på en 
kortlægning af ’grænseobjekterne’ set gennem de fire perspektiver og fem tilgange 
og videregiver dermed et refleksions- og planlægningsværktøj til læseren. 

Simon Skov Fougt definerer i artiklen ”Situationsdidaktik: Fra teori til praksis 
– Et casestudie med en intervention” god undervisning som en didaktik, der tager 
udgangspunkt i et meningsfyldt problem i en social situation og anvender faglig-
heden udforskende. Med dette afsæt for interventionen retter Fougt et kritisk blik 
mod den deltagende lærers kommunikations- og faglighedsformer og beskriver, 
hvordan han i samarbejde med læreren i casen udvikler et undervisningsforløb, 
der integrerer projektarbejde og er baseret på situationsdidaktik. Artiklen giver 
dermed et bud på, hvordan didaktisk teori om god undervisning kan omsættes 
til praksis.

I artiklen ”Prototypiske situationer” peger Lise Overgaard Nielsen på, at proto-
typiske situationer i fiktionsundervisningen kan bygge bro over kløften mellem 
undervisning i litteraturpædagogik på læreruddannelsen og den praksis i grund-
skolen, som de studerende skal uddannes til at kunne håndtere. Artiklen tager 
udgangspunkt i erfaringer fra et 2-årigt udviklingsprojekt på læreruddannelsen 
i Vordingborg, University College Sjælland, og konkluderer på denne baggrund, 
at arbejdet med de prototypiske situationer ændrer undervisningens fokus. Frem 
for at udvikle de lærerstuderendes viden om litteraturpædagogik bliver målet 
med undervisningen, at de studerende reflekterer over, hvordan de kan udvikle 
elevernes fortolkningskompetence.

Helle Rørbech
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Helle Munkholm Davidsen retter i artiklen ”Fagdidaktikkens forsknings-
forankring	–	Kognitiv	litteraturdidaktik	som	eksempel ” skytset mod en fagdidaktik, 
der ikke er forankret i videnskabelige teorier, og som ikke medtænker den 
didaktiske diversitet, som forskellige teoretiske forankringer potentielt giver faget. 
I artiklen tegner hun en forbindelse mellem kognitiv semantik, kognitiv litteratur-
didaktik og tekstanalyse, som et eksempel på hvordan en teoretisk forankring af 
fagdidaktikken vedrører såvel fagets begrundelser som de læringsmål, som sættes 
i praksis. Dermed plæderer artiklen for en teoretisk funderet helhedstænkning, 
der sikrer en sammenhæng mellem didaktiske begrundelser, indholdsvalg og 
læringsmål.

I artiklen ”Kønskonstruktioner i komparative undersøgelser - Og kønsdidaktiske 
interventioner” diskuterer Bonnie Vittrup de biologisk funderede kønskategorier 
i internationale komparative undersøgelser og deres mulige konsekvenser for 
bl.a. danskfagets elever. Artiklen præsenterer et sociokulturelt og performativt 
perspektiv på køn som alternativ til det biologiske perspektiv og belyser med 
afsæt heri de biologiske kønskategoriers betydning for fortolkningen af undersø-
gelsernes resultater. Vittrup påpeger bl.a., at didaktiske interventioner, der bygger 
på de antagelser om køn, som ligger til grund for fx PISA undersøgelserne, kan 
have en række utilsigtede konsekvenser for elevernes identifikationsmuligheder 
og dermed for deres muligheder for at udvikle sig som læsere.

”Et	snævert	børnelitteraturbegreb	i	et	bredt	danskfag?	-	Tekstbegreber	i	og	uden	for	
mellemtrinnets	litteraturundervisning” problematiserer det forhold, at senmoderne 
og kompleks børnelitteratur dominerer litteraturundervisningen på mellemtrin-
net, mens børn ofte vælger andre typer litteratur til deres fritidslæsning. Anna 
Karlskov Skyggebjerg peger i artiklen på, at elevernes læselyst og motivation 
for arbejdet med litteratur potentielt øges, hvis der skabes større synergi mellem 
skole og fritid, og afstanden mellem de tekstverdener, børnene møder i og uden 
for skolen, mindskes. Det kræver imidlertid, at skolens tekstbegreb kan rumme 
de tekster, børnene læser i fritiden. I artiklen demonstrerer Skyggebjerg, hvordan 
en fodboldbiografi kan gøres til genstand for litteraturundervisningen. 

Skribenterne giver tilsammen et facetteret billede af danskfagets udfordringer 
og muligheder. Heldigvis er der divergerende syn på, hvordan faget skal begrun-
des, hvad der skal undervises i, hvordan der skal undervises, og på mod hvilke 
destinationer danskfaget skal bevæge sig.

Noter
1 http://edu.au.dk/forskning/omraader/fagdidaktik/konferencer/aarets-danskdidaktik-konference-

2013-hvor-skal-vi-hen/
2 Samt en keynote-forelæsning af Thomas Illum Hansen.

Hvor skal vi hen?
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Mellem hermeneutik og  
kommunikation
-  Et bud på en holistisk fortolkning af tekst, genrer,  
 teksttyper og tekstkompetencer i dansk

Af Thomas Illum Hansen

Artiklens udgangspunkt er, at danskfaget alt for ofte lader sig fange i en forma-
listisk blindgyde, fordi det er nemmest at operationalisere fagets mål, indhold og 
metoder, hvis man arbejder med fx ordklasser, syntaks og genretræk som formelle 
størrelser. Formalismen viser sig både på et mikrostrukturelt og et makrostruktu-
relt	niveau	i	forhold	til	tekster.	På	et	mikrostrukturelt	niveau	finder	man	læremid-
ler som fx Grammatikrytteren (ps-forlag.dk), Stavevejen (Alinea) og Dansk 
direkte (Gyldendal). Fælles for dem er, at de atomiserer faget og fokuserer på fx 
stil, genstandsled, biord, argumenter eller komma som isolerede størrelser, man 
kan tilegne sig viden om via lukkede opgaver på et lavt taksonomisk niveau, hvor 
der kun gives ét rigtigt svar. På det makrostrukturelle niveau vidner læremidler 
som fx Danskfaget.dk (Clio Online), dansk.gyldendal.dk (Gyldendal) og Sæt 
skrivespor (Dansklærerforeningens Forlag) om, at genrer og fremstillingsformer 
bliver	opfattet	som	en	sum	af	formelle	træk	og	egenskaber,	man	ligeledes	kan	arbejde	
med som isolerede størrelser. Problemet er, at man herved løsriver sprog og tekster 
fra den kontekst, der gør arbejdet med dem meningsfuldt. Artiklen præsenterer et 
holistisk alternativ, der skelner mellem typer af tekster ud fra deres forankring i 
kommunikationssituationen.	Resultatet	er	en	udvidet	teksttypologi,	der	tydeliggør	
det didaktiske spændingsfelt i danskfaget mellem æstetiske tekster og hermeneutisk 
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kompetence på den ene side og praktiske tekster og kommunikationskompetence på 
den anden. 

Indledning 

Danskfaget er et tekstfag.1 Umiddelbart er det et noget forkølet udsagn at indlede 
en artikel med, men en semiotisk refleksion over, hvad en tekst er for en størrelse, 
kan føre nyt liv til udsagnet og mere generelt til danskfagets didaktik. Påstanden 
er, at det er utilstrækkeligt enten at bestemme dansk som et kommunikationsfag 
eller som et hermeneutisk fag, fordi der knytter sig forskellige typer af tekster og 
metoder til de to bestemmelser. I stedet bør man bestemme danskfaget som et 
tekstfag, der rummer forskellige typer af tekster og, som følge heraf, bør kombi-
nere forskellige fagtraditioner. 

En hverdagssproglig forståelse af en tekst er, at det er en skriftlig verbalsprog-
lig størrelse, der består af flere sætninger, som tilsammen danner en meningsfuld 
helhed. Med inspiration fra især semiotikken er denne forståelse blevet udvidet, 
så tekstbegrebet også omfatter bl.a. talt sprog, reklamer, film, musikvideoer 
og computerspil. I Danmark blev det udvidede tekstbegreb introduceret med 
Bekendtgørelse om undervisningen i gymnasiet af 16. juni 1971, og det har sidenhen 
bredt sig til hele uddannelsessystemet. 

Udvidelsen af tekstbegrebet skærper kravene til en både præcis og anvendelig 
definition af begrebet, så vi kan udvide det uden at udvande det. I min optik 
kræver det bl.a., at man kan skelne mellem tekst og tegnhandling, genre og 
fremstillingsform og redegøre for de sammenhænge mellem tegn, der gør teksten 
til en tekst.

Hvad er en tekst?
Tekstbegrebet forklares ofte med henvisning til ordets latinske oprindelse og 
metaforiske betydning. Det latinske ord ”textus” betyder væv, vævning eller sam-
menhæng. Allerede Homer lod Penelope væve om dagen og optrævle sit arbejde 
om nattet som metafor for teksten og fortællingen, der bliver forlænget, fordi hun 
ikke skal giftes, førend hun har vævet ligklædet til sin svigerfar færdigt. Som trå-
dene i et stykke stof er vævet sammen, opfattes teksten som en sammenvævning. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der væves sammen? Er det primært sproglige 
træk og tekstbånd mellem ord og sætninger? Er det semantiske sammenhænge i 
de fremstillede sagsforhold? Mange vil nok sige, at det er en kombination, men 
det svar kalder på en præcisering af forholdet mellem de sproglige mønstre på 
tekstens overflade og de semantiske sammenhænge, der henvises til. 
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Ifølge den system-funktionelle lingvistik, der har haft stor indflydelse på 
sprogundervisning i dansk i folkeskolen og i de gymnasiale ungdomsuddannel-
ser, er svaret at finde inden for teksten i de grammatiske og leksikalske tekstbånd, 
de betegner ”kohæsion” (Hasan & Halliday, 1976: 2). Som alternativ vil jeg 
præsentere en tekstforståelse, der udspringer af pragmatisk og fænomenologisk 
semiotik (Peirce 1994, Ingarden 1931, Ricoeur 1983, Givon 1989, Borchmann 2005, 
Togeby i.p.). En tekstforståelse der er blevet revitaliseret og videreudviklet med 
de seneste årtiers undersøgelser af kognitive skemaers betydning for sprogbrug 
og tekstforståelse (Carrel 1982, Garrod 1985, Lakoff 1989, Mandler 2004, Hansen 
2011a, Hansen 2011b). 

Med afsæt i denne tradition definerer jeg en tekst som en funktionel-
intentionel helhed af flere tegnhandlinger, der ytres som sammenhængende 
teksthandling. Tegnhandlinger bruges her som et begreb, der er beslægtet med 
talehandlinger, men samtidig udvides til at omfatte tilsvarende handlinger med 
andre tegntyper end verbalsprog. Eksempelvis anvendes billeder og ikoner til 
både illustration og handleanvisninger svarende til forskellige typer af talehand-
linger, fx konstativer (”fuglen er gul, grøn og lilla”) og regulativer (”I skal lægge 
godt mærke til farverne”). 

Denne udvidelse fra tale- til tegnhandlinger præciserer, hvorfor og hvordan 
tekstbegrebet kan omfatte fx film, reklamer og hjemmesider, hvis de udgør en 
funktionel-intentionel helhed. Det betyder mere præcist, at de fungerer som tekst, 
hvis de er:

• en komposition af flere tegn og semantiske sammenhænge

• situeret og samlet af en hensigt og en funktion

• en ytring om et emne/genstandsområde

• medieret og afgrænset som distributionsenhed.

Disse fire bullits udgør en prototypisk bestemmelse af, hvad en tekst er. En 
prototype er en radialt struktureret kategori med et centrum og en periferi, der er 
kendetegnet ved en række prototypiske egenskaber (Rosch 1978, Lakoff 1987). Det 
betyder, at tekster, der besidder de prototypiske egenskaber, vil blive opfattet som 
gode eksempler på en tekst. Omvendt vil fx usammenhængende, selvmodsigende 
eller uafgrænsede tekster blive opfattet som mindre gode eksempler, fordi der er 
tale om en uklar eller dårlig vævning. Tekst der mangler tekstur. 

Teksteksperimenter og nye typer af webtekster synes at udfordre denne proto-
type, fx hvis de eksperimenterer med værkbegreb, afgrænsning og sammenhæng, 
men man kan også se dem som en tydeliggørelse af de prototypiske egenskaber. 
Teksteksperimenter som fx Per Højholt digtsamling Turbo (1968) er typisk båret 
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af en æstetisk intention, der både kan handle om at provokere, pirre sanserne og 
skabe ny betydning. 

En del webtekster vil tilsvarende være grænsetilfælde. Ofte er der tale om 
skrifthandlinger på niveau med talehandlinger, der indgår som replikker og 
udsagn i en uafgrænset webbåret kommunikationsstrøm. Skrevet sprog minder til 
forveksling om tekst, men bliver det først i det øjeblik, at de enkeltstående udsagn 
bliver vævet sammen. 

Afgrænsningen af teksten som distributionsenhed er vigtig for opfattelsen 
af teksten som tekst. Det kan være blankvers omkring et digt, en pause efter et 
foredrag, en indramning af en klumme eller et kommentarfelt på en blog. Ved 
uklar afgrænsning vanskeliggøres det kommunikative skift mellem afsender og 
modtager, fx når man ikke kan vurdere, hvornår man skal klappe af en foredrags-
holder, fordi afslutningen er en mumlende overgang fra tale til tavshed. 

Kognitiv komposition
Det kognitive alternativ til den system-funktionelle lingvistik er, at en tekst er 
en komposition, der er bundet sammen af kognitive skemaer og konnektions-
mønstre. Disse er ikke i sig selv sproglige, men kan være sprogliggjorte, som det 
fremgår af følgende eksempel, der er en tilpasset oversættelse fra et tekstforståel-
sesforsøg gennemført af Garrod og Sanford (1990): 

John var på vej til skolen. Han var ængstelig for matematiktimen. Han håbede, han 
havde klassen under kontrol i dag. 

Garrod og Sanford dokumenterer, at de fleste læsere har problemer med den 
tredje sætning, og at der sker et signifikant fald i læsehastigheden. Denne læse-
vanskelighed øges, hvis man tilføjer en fjerde sætning: ”Undervisning var ikke 
en normal del af en pedels job”.

Eksemplet er tilpasset, fordi Garrod og Sanford bruger præpositionsforbin-
delsen “to school”, der uhensigtsmæssigt indikerer, at John er en skoledreng. På 
dansk anvender vi ligeledes præpositioner til at indikere prototypiske aktører. 
Elever går i skole, mens lærere går på arbejde. Til sammenligning er oversættelsen 
”på vej til skolen” mere neutral, da den både kan bruges om elever og lærere. Ikke 
desto mindre reagerer de fleste stadig med overraskelse, når man præsenterer 
dem for eksemplet. 

Den kognitive forklaring er, at læseren aktiverer bestemte kognitive skemaer 
og danner prototypiske forestillingsbilleder, som løbende må revideres under 
læsningen. Ordene skole, ængstelig og matematik optræder ofte i sammen-
hæng med en prototypisk problematik, der handler om at have vanskeligt ved 
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matematik. Derfor opfattes de som signalord, der får læseren til at foretage en 
forlæns konkretiserende inferens og aktivere bestemte kognitive skemaer for rol-
lefordeling (ængstelig elev og autoritær matematiklærer) og kausalitet (har man 
ikke løst sine hjemmeopgaver i matematik tilfredsstillende, kan man få problemer 
i undervisningen, og den risiko medfører ængstelighed). 

På den baggrund er overraskelsen, over at John er lærer, en prototypeeffekt, 
der viser, at det ikke primært er sproglige tekstbånd, men de kognitive skemaer 
og den forestillede situation, der får teksten til at hænge sammen. Det bliver 
tydeligt, hvis vi kaster et kritisk blik på Hasan og Hallidays teori om tekstsam-
menhænge. 

Kohæsion, kotekst, koreference og kontekst

I Cohesion in English (1976) foretager Halliday og Hasan en grundig undersøgelse 
af de sproglige træk, der giver tekster deres tekstur (Halliday & Hasan, 1976: 2). 
Særligt fokus har de på kohæsive bånd mellem sætninger, der angiveligt skulle 
være den eneste kilde til tekstur (Halliday & Hasan, 1976: 9). Et eksempel på 
kohæsion i skoleeksemplet ovenfor er sammenhængen mellem de tre sætningers 
subjekt: ”John”, ”Han” og ”Han”, der kan analyseres som henholdsvis anafor 
(”Han” erstatter og viser tilbage til ”John”) og morfologisk identitet mellem de 
to pronominer. Halliday har sidenhen analyseret denne form for anaforik på 
beslægtet vis som ”koreference”, der bygger på ”kotekst”, dvs. den tekst der 
umiddelbart går forud for (Halliday 1994: 312). 

Problemet er, at Hasan og Hallidays analyse reducerer tekstsammenhænge 
til sproglige tekstbånd mellem ord og sætninger, der ikke kan redegøre for det 
forhold, at læseren reviderer sit billede af John i løbet af de fire sætninger og 
erstatter skoledreng med henholdsvis matematiklærer og pedel. Den kognitive 
pointe er, at ord og sætninger ikke primært refererer til forudgående kotekst, 
men derimod til den forestillede situation og kontekst, der danner grundlag for 
koreference og en fortløbende revidering af forestillingen.

Hasan og Halliday nuancerer selv deres forståelse i løbet af Cohesion in Eng-
lish og understreger sidst i bogen, at tekstur er meget mere end blot kohæsion. 
Begrebet omfatter også interne tekststrukturer inden for den enkelte sætning og 
tekstens makrostruktur, der gør den til en tekst af en bestemt type (Hasan og 
Halliday, 1976: 324). Hasan har sidenhen nuanceret yderligere i retning af en 
mere kognitiv forståelse (Hasan 1984 og 1985). Det ændrer imidlertid ikke ved, 
at det er den snævre forståelse af kohæsion som kilde til tekstur, der har vundet 
udbredelse og står tilbage, når man læser om ”Cohesion” på Wikipedia i 2013. 
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Social funktion 
Teorien om kognitiv komposition gør ikke rede for det andet aspekt Hasan og 
Halliday fremhæver, nemlig makrostrukturens betydning for tekstur. Derfor bør 
man anlægge et dobbeltperspektiv på tekster. På den ene side kan de bestemmes 
som kognitiv komposition, der analyseres nedefra og op med henblik på at forstå 
den sproglige aktivering af kognitive skemaer og konnektionsmønstre. På den 
anden side kan de bestemmes som typer af teksthandlinger i en samfundsmæssig 
kontekst, der kalder på en analyse oppefra og ned. 

Det kognitive og fænomenologiske perspektiv bør med andre ord suppleres 
med et sociologisk, som fx det Mikhail M. Bakhtin anlægger, når han bestemmer 
genrer ud fra socialt formål og funktion (Bakhtin, 1979/2009: 179 ff.). Svarende 
til den kognitive analyse bør man således analysere, hvordan genretræk og pa-
ratekster (fx titler, rubrikker, manchetter, flaptekst og lignende) får læseren til 
at aktivere bestemte tekstskemaer, der ligeledes er med til at styre læserens 
forventninger og inferenser på et makrostrukturelt niveau. 

Tekstskema bruges her om både overordnede teksttyper (fx æstetiske og prak-
tiske tekster), specifikke historiske genrer (fx kogebøger, noveller og nyhedsartik-
ler) og almene fremstillingsformer (fx instruerende, forklarende og beskrivende) 
ud fra en forestilling om, at indikatorer i og omkring teksterne får læseren til at 
aktivere, specificere og revidere såvel kognitive skemaer som tekstskemaer i en 
vekselvirkning, der kan sammenfattes i følgende model: 

Teksttyper 

Genrer Genrer 

Fremstillings-
former 

Fremstillings-
former 

Fremstillings-
former 

Konnektions-
mønstre 

Konnektions-
mønstre 

Tegnhandlinger 

Figur 1. Dobbeltperspektiv på tekster
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Modellen visualiserer den dobbelte tilgang og det komplekse forhold mellem 
forskellige tekstniveauer, der er blevet behandlet mere udførligt inden for de 
traditioner for tekstforståelse, som ligger til grund for denne artikel (fx Carrel 
1982, Ricoeur 1984, Rumelhart 1984, Givon 1989, Borchmann 2005, Hansen 2011 
og 2012, Hansen & Skovmand 2011 og Togeby i.p.). I denne sammenhæng er 
den væsentligste pointe, at niveauerne ikke kan reduceres til hinanden. Den 
formalistiske blindgyde, der blev nævnt i artiklens indledning, er netop kende-
tegnet ved at begrænse sig til at arbejde med tekster på et enkelt niveau, fx kun 
at fokusere på fremstillingsformer eller genretræk. Alternativet er en funktionel 
tilgang, hvor man arbejder med tekster på en niveauoverskridende måde i relation 
til en specifik kontekst. 

En funktionel teksttypologi
Forudsætningen for en funktionel tilgang er, at man er i stand til at begrunde 
sit valg af tekst ud fra dens prototypiske funktion og relatere den til en større 
kommunikativ sammenhæng. Til det formål kan jeg anbefale en teksttypologi 
udviklet af Ole Togeby (Togeby i.p.). Den er velegnet, fordi han på en forholdsvis 
overskuelig måde skelner mellem typer af tekster ud fra de krav om gyldighed, 
der kendetegner en hvilken som helst kommunikationssituation. Han påpeger 
således, at en tekst forventes 1) at være et ærligt udtryk for afsenderens hensigt, 2) 
har en legitim funktion i en situation og institution inden for et større kommunika-
tionsfællesskab, 3) er et sandt udsagn om et emne og 4) har en underholdnings- og 
oplevelsesmæssig kvalitet for modtageren i kraft af sin form. 

Ud fra disse basale træk ved kommunikation skelner Togeby mellem 
talehandlinger og tre typer af teksthandlinger: praktiske tekster, sagprosa og 
skønlitteratur. Opdelingen begrundes ved, at tale- og teksthandlinger kan bestem-
mes prototypisk ud fra enten hensigt, funktion, emne eller form. Spørgsmålet er 
imidlertid, om opdelingen ikke gælder mere generelt, så den også omfatter fx 
film, musikvideoer og computerspil. Kan det udvidede tekstbegreb bruges til at 
udvide teksttypologien? 

Nedenfor vil jeg argumentere for en sådan udvidelse og skelne mellem fire 
udvidede typer: 1) tegnhandlinger, 2) praktiske tekster, 3) fagtekster og 4) æste-
tiske tekster. Udvidelsen gælder både medier (fx papir, lyd og lys på skærm), 
teknologier (analoge og digitale) og repræsentationsformer (fx billedlige, diagram-
matiske, sproglige og symbolske, jf. Hansen 2012: 165ff.).
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Tegnhandlinger 

Tegnhandlinger defineres som dialogiske handlinger, hvor man anvender relativt 
få tegn til at udtrykke hensigter og opnå mål i forhold til en anden part i kommu-
nikationen. Derfor spiller fordringen om ærlighed en central rolle, da mennesker 
har brug for at udveksle hensigter med henblik på at realisere sociale formål. Be-
stiller man mad på en restaurant, forventes det, at man har tænkt sig at spise den 
og betale for den. Mange tegnhandlinger består i kropslig og mundtlig interaktion 
en-til-en, der er flygtig og bundet til en specifik situation, hvor dialogparterne 
er til stede, men den teknologiske udvikling har udvidet tegnhandlingernes tid 
og rum i kraft af telekommunikation og flere skriftlige og billedlige former for 
tegnhandlinger som fx chat, sms og mms. 

Praktiske tekster

Praktiske tekster er teksthandlinger, der defineres ud fra deres bestemte funktio-
ner i en situation, som hører til en institution eller organisation, fx en leder i en 
avis (journalistisk tekst) eller en eksamensopgave (uddannelsestekst), to typer af 
praktiske tekster, der tilhører hvert sit kommunikationsfællesskab. Fordringen 
om social legitimitet spiller en central rolle, fordi mennesker har brug for at vide, 
hvad der tæller som en legitim teksthandling inden for bestemte samfundsmæs-
sige institutioner og sfærer som fx markedet, uddannelsessystemet, retssystemet, 
den frie presse, det politiske system og kirken. Den institutionelle forankring 
afspejler sig i sociale roller, der er bestemt af magt og viden (fx rektor/lærer/elev). 

Praktiske tekster har traditionelt været mundtlige (fx forelæsning og prædi-
ken) eller skriftlige (fx nyhedsbrev eller cirkulære). I dag distribueres langt de 
fleste praktiske tekster via nettet, fordi det er mest praktisk. I takt med denne 
digitalisering af praktiske tekster er der sket en gradvis transformation af tekst-
typen, da man i stigende grad udnytter det multimodale samspil mellem lyd, 
billede og verbalsprog, men det ændrer ikke ved de prototypiske egenskaber, 
eftersom de digitaliserede praktiske tekster stadig er defineret ud fra deres 
funktion i samfundet. 

Fælles for enkeltstående tegnhandlinger og praktiske tekster (der er sam-
mensat af flere tegnhandlinger) er, at der er tale om adresseret kommunikation, 
dvs. at der er tale om en rimeligt afgrænset og veldefineret målgruppe.

Fagtekster 

Fagtekster er teksthandlinger, der tilstræber en sandfærdig fremstilling af tanker 
og viden om et emne uafhængigt af en specifik kommunikationssituation. Hvor 
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praktiske tekster (fx lærebøger og læserbreve) fungerer som midler til at nå mål 
uden for teksterne selv, dér udgør fagtekster i højere grad et mål i sig selv, nemlig 
en sandfærdig og fyldestgørende fremstilling af et emne.

Af samme grund er fagtekster hverken defineret eller genreinddelt ud fra 
funktion eller socialt formål, men ud fra sag og fag, som det er kendt fra opde-
lingen af faglitteratur på bibliotekerne. Deres selvstændige værkkarakter gør, at 
de ikke er adresserede og rollebestemte på samme måde som praktiske tekster 
og tegnhandlinger, men derimod henvender sig til et bredere publikum i det 
offentlige rum. 

Begrebet fagtekst anvendes som alternativ til Togebys sagprosa-begreb, der 
betegner en primært verbalsproglig genre. Fagtekster er et bredere begreb, der fx 
også omfatter en del fagfilm og hjemmesider. Desuden undgår man herved den 
sprogforbistring, der nemt opstår, når Togeby anvender begrebet sagprosa mere 
snævert end den gængse brug af begrebet som en bred samlebetegnelse for alle 
ikke-fiktive prosatekster.

Fagtekster betegner mere præcist den emnebestemte type, der omfatter artik-
ler, rapporter og monografier. Bogkonceptet er stadig dominerende, formentlig 
fordi den lineære, skriftbårne form understøtter koncentration og fordybelse i et 
emne, men digitaliseringen indebærer, at fx simulationer, billeddokumentation 
og hypertekststrukturer spiller en stadig større rolle. 

Æstetiske tekster

Æstetiske tekster er teksthandlinger, der tilstræber en form- og oplevelsesmæs-
sig effekt i forhold til et publikum. De er i kraft af deres æstetiske form stillet 
frem for et publikum som et mål i sig selv. Deres værkkarakter skyldes derfor 
ikke så meget et ønske om en empirisk sandfærdig, men snarere om en æstetisk 
troværdig eller effektfuld fremstilling. Æstetiske tekster vurderes således ikke 
ud fra, om de er sandfærdige i forhold til et emne men derimod ud fra deres 
oplevelsesmæssige kvalitet i forhold til et publikum. Æstetiske tekster forventes 
at behage, underholde, provokere, skabe refleksion og æstetiske oplevelser og kan 
således både være anledning til selvforglemmelse og til nye tilværelsestolkninger. 

Genreklassifikation af æstetiske tekster sker sjældent ud fra sociale formål, 
funktion eller emne, men derimod ud fra formmæssige træk, der nemt fører til 
vildtvoksende genretræer med hyppige knopskydninger. Kendte eksempler er 
skønlitterære tekster og spillefilm, men man kan også kategorisere fx musikvi-
deoer og computerspil som æstetiske tekster, der ikke tjener andre formål end at 
behage, pirre, provokere og/eller udfordre sin modtager. 
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En del æstetiske tekster er sublime fiktive værker, men de kan lige såvel 
fremstille faktiske forhold og være af svingende kunstnerisk kvalitet. Der ligger 
ikke en dom om fiktion eller kunstnerisk kvalitet til grund for kategoriseringen, 
men derimod den æstetiske oplevelse, der både kan have kvalitet som sansning, 
stemning og underholdning. 

Et danskfag spændt ud mellem forskellige  
tekstkompetencer
De fire teksttyper kan fremstilles i en model, der tydeliggør, at teksterne, og med 
dem danskfaget, er spændt ud mellem to forskellige tekstkompetencer:

 
 

Tegnhandlinger Praktiske tekster Fagtekster Æstetiske tekster 

Kommunikations-
kompetence 
Afsender/modtager 

Hermeneutisk 
kompetence 
Værk/publikum 
 

Eksempler:  
Antagelse, 
påstand, 

kvalitetsdom, 
illustration, 
løfte, ordre, 
aftale, regel, 

forbud, påbud… 

Eksempler:  
Kontrakt, leder, 
lærebog, valg-

video, annonce, 
nyhedsbrev, 
modeblog, 

bekendtgørelse, 
prædiken… 

Eksempler:  
tidskriftsartikel, 

monografi, 
review, rapport, 
essay, afhand-
ling, foredrag, 

naturfilm, faglig 
hjemmeside… 

Eksempler:  
Roman, digt, 
novelle, film, 

billedbog, 
musikvideo,  

tv-serie, 
computerspil, 

radiomontage… 

Hensigt Funktion Emne Form 

Figur	2.	Udvidet	teksttypologi

Modellen kan læses fra venstre mod højre som en fremstilling af tegn- og 
teksthandlinger, der bliver stadigt mere selvstændige og uafhængige af den 
specifikke kommunikationssituation. Tegnhandlinger og praktiske tekster kræver 
kommunikationskompetence, mens fagtekster og æstetiske kræver hermeneutisk 
kompetence, fordi man skal forstå teksterne som værker, der rækker ud over den 
aktuelle kommunikationssituation. 

Den prototypiske bestemmelse af tekster betyder, at typerne ikke kan adskil-
les skarpt med entydige definitioner. Der findes centrale og perifere eksempler 
inden for de fire typer, gråzoner mellem typerne og grænsetilfælde. Dem kan man 
læse mere om i Dansk i serien Mål og midler (Carlsen & Hansen i.p.). 

I denne sammenhæng vil jeg begrænse mig til at pege på, hvilke konsekvenser 
en udvidet teksttypologi bør få for danskfagets didaktik. Man kan således bruge 
den til at anlægge et kritisk perspektiv på didaktiske læremidler, antologier, 
materialesamlinger, læreplaner og årsplaner. I det perspektiv er det slående, at 
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æstetiske tekster er den suverænt mest udbredte type. Det har vidtrækkende 
konsekvenser for mål, indhold og metoder i dansk. 

Studerer man nogle af de mest udbredte didaktiske læremidler til dansk, fx 
Vild med dansk, Fandango, D’dansk, Plot, gyldendal.dansk og Danskfaget.dk, står det 
klart, at det udvidede tekstbegreb typisk tolkes som en udvidelse af den æstetiske 
teksttype til også at omfatte billedkunst, computerspil, musikvideoer og anima-
tionsfilm.2 Tekstvalget minder til forveksling om et varieret indhold, men det er 
variation inden for en enkelt type, der indebærer en prioritering af hermeneutiske 
mål og metoder på bekostning af andre danskfaglige mål og metoder, som i højere 
grad sætter fokus på tekster i en kommunikationskontekst. 

Alternativet er en omprioritering ud fra den udvidede teksttypologi, så ar-
bejdet med praktiske tekster ikke udgrænses som isolerede forløb med avis- eller 
reklametekster. Fordelen ved at sammentænke et kognitivt, fænomenologisk og 
socialt perspektiv er, at man får et holistisk begreb om tekster som handlinger, der 
ikke meningsfuldt kan reduceres til en sum af formelle egenskaber. I forlængelse 
heraf kan man fx opprioritere a) semiotik, retorik og talehandlingsteori i relation 
til tegnhandlinger, b) pragmatik og diskursanalyse i relation til praktiske tekster 
og c) faglig læsning i relation til danskfagets fagtekster. Det vil kræve en omfat-
tende didaktisering af de nævnte teorier, så der ikke blot bliver tale om nedsiv-
ning, men hvis vi kan undgå flere formalistiske blindgyder, er det umagen værd. 
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English summary
The subject of Danish is too often caught in a formalistic dead-end, because it 
is easier to operationalize the subjects goals, content and methods, if you for 
instance are working with parts of speech, syntax or genres as formal entities. The 
problem is that thereby linguistic analysis and texts are detached from the context, 
and that is what makes working with the texts meaningful. This article presents 
a holistic alternative which distinguishes between different types of texts and 
their usage in a communication situation. The result is an extended text typology, 
which includes aesthetic texts and hermeneutical skills on the one hand, and 
practical texts and communication skills on the other. The texts are studied from 
an analytical double perspective. On the one hand they are analyzed as a cognitive 
composition of semantic patterns. On the other hand they are analyzed as types 
of text chunks, which have a specific function in a society context. A significant 
didactic consequence of the holistic perspective is that it is insufficient either to 
determine Danish as a communication subject or as a hermeneutic discipline. The 
two disciplines have different types of texts and methods attached to them. It is 
more adequate to determine the Danish subject as a text subject, which consists 
of different kinds of texts, and therefore should combine different academic 
traditions.
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Iscenesættelse af genre
-  Om kritisk genredidaktik og repræsentationen af genre  
 i to læremidler

Af Louise Molbæk

Genre	 er	 et	 komplekst	 begreb,	 der	 omfatter	mange	 aspekter,	 som	 er	 vigtige	 at	
gøre til genstand for undervisning, når kritisk genrebevidsthed er målet. Isce-
nesættelser	af	genre	i	læremidler	repræsenterer	forskellige	syn	på,	hvad	genre	og	
genrebevidsthed	er,	både	i	 læremidlernes	eksplicitte	hensigtserklæringer	og	i	det	
didaktiske design. Disse designs må antages at have en betydning for, hvordan 
den danskfaglige virkelighed i klasseværelserne udarter sig. I artiklen præsenteres 
en	 definition	 af	 et	 såkaldt	 kritisk	 genrebegreb	 og	 en	 cirkelmodel,	 der	 anvendes	
analytisk på to lærermidler.

Hvad er genre og kritisk genrebevidsthed? 
Traditionelt opfattes genre som et klassifikationssystem til rubricering af tekster. 
Denne genreopfattelse kan føres tilbage til antikken og Aristoteles, som identifice-
rede tre fremstillingsformer; epik, lyrik og drama, som hver især kunne karakteri-
seres ved bestemte grundprincipper i deres måder at repræsentere handlinger på. 
Ved epik skulle derved forstås det fortællende, ved lyrik det udtrykkende og drama 
det fremstillende (Genette, 2009).

Denne noget snævre opfattelse af genre negligerer det potentiale i tekstfor-
tolkningsøjemed, som ligger i genreteorien, når genre vel at mærke forstås i et 
større mere sociokulturelt perspektiv. Hvis vi simplificerer genre til et formelt 
klassifikationssystem, overser vi den kompleksitet, som ligger i kommunikationen 
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og fortolkningen og samspillet mellem disse, og som i grunden gør, at vi over-
hovedet er i stand til at klassificere tekster. Vi får med andre ord ikke forholdt os 
til, hvordan genre virker.

Mange nyere opfattelser ser nu typisk genre som et kontekstuelt, socialse-
miotisk begreb, i den forstand at der i måden, hvorpå genrebegrebet defineres og 
tilføres betydning, fokuseres på dels den sociale og kulturelle sammenhæng og 
dels den konkrete situation, som en bestemt tekst udspringer af.

Jeg har udarbejdet en definition af det, jeg kalder et kritisk genrebegreb, 
inspireret af en række socialsemiotiske genre- og tekstteoretikere. Hensigten med 
min begrebsdefinition er at skabe en repræsentation af fænomenet, der tydelig-
gør, hvordan genrer er diskursivt betinget og selv er med til at betinge diskurser 
i vores samfund. Samtidig er hensigten, at selve definitionen kan anvendes som 
analyseredskab på forskellige didaktiske iscenesættelser af genre for derved at 
anskueliggøre, hvordan det didaktiske arbejde med genre vægtes og kan vægtes. 

Mit genrebegreb kan synes meget komplekst og næsten identisk med dis-
kursbegrebet og særdeles vanskeligt at arbejde med i folkeskolen sammenlignet 
med det snævre og formelle genrebegreb. Andre ville pege på, at genredefini-
tioner er et forkert afsæt at tale om og skrive tekster ud fra, da det kunne lægge 
begrænsninger på både tolknings- og skriveprocessen. Men genrer reproduceres, 
eksisterer i vores bevidstheder og gør noget ved vores verden og måden, hvorpå 
vi oplever verden. Netop derfor skal genrer og de samspil mellem flere aspekter, 
der forudsætter genrerne, repræsenteres og gøres til genstand for undervisning 
med målet om udviklingen af en såkaldt kritisk genrebevidsthed hos eleverne. 

Et grundigt kendskab til karakteristiske genretræk og reproduktionen af 
disse er ikke tilstrækkeligt, hvis eleven ikke lærer at bruge denne bevidsthed 
kritisk og med en fleksibilitet, der gør ham/hende til et subjekt, når situationer 
i det virkelige liv kræver eller lægger op til, at han/hun forholder sig til eller 
producerer tekster. En kritisk genrebevidsthed er karakteriseret ved evnen til både 
som konsument og producent på hensigtsmæssig vis at kunne se, søge efter og 
anvende det diskursive samspil mellem de forskellige faktorer, der er på færde i 
kommunikationskonteksten, og som resulterer i forskellige typer af tekster. 

Min definition af genrebegrebet læner sig særligt op ad den genreforståelse, 
som kommer til udtryk hos Caroline Miller (Miller, 1984), der forstår genre som 
reaktioner, i form af sociale retoriske handlinger, i typificerede situationer. Dette 
perspektiv på genre er ligeledes inspireret af Bakhtin (Bakhtin, 1995; Bakhtin, 
2000) – i særdeleshed hans dialogismebegreb. Endelig har jeg ladet mig inspirere 
af John Frows (Frow, 2006) blik på rammesætningen omkring en tekst og de 
diskurser, som præger modtagerens aktivering af dels kulturel viden og dels læ-
semåde. Nedenfor følger i punktform mit bud på en definition af genrebegrebet:

Louise Molbæk
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• Genre medvirker i produktion og konsumption af tekster i specifikke 
kontekster som forventningshorisont hos producent og konsument. 
Dette kan forstås som et såkaldt genreberedskab. 

• Genreberedskabet/forventningshorisonten afgrænses dels af den 
kulturelle forståelsesramme, som individet i kraft af sit kulturelle 
tilhørsforhold begrænses af, og dels af individets egne erfaringer i 
mødet med verden.

 • Genrer udvikles nemlig som mønstre i reaktioner/handlinger i typifi-
cerede situationer i bestemte kulturelle kontekster.

• Udviklingen foregår i samspillet mellem tekster, producent, intention 
og læseren, der, betinget af dialogen mellem den konkrete rammesæt-
tende kontekst og læserens genreberedskab, læser teksten som en 
genre.

• Derved konstrueres diskursive verdenssyn, der samtidig virker ind 
på den kontekst, der fremkaldte dem, hvorved der skabes mulige 
diskursive typificeringer af situationer.

Sammenfattende kan genre på baggrund af denne definition betragtes som en 
triadisk størrelse (en triadisk opdeling af genrebegrebet kommer ligeledes til 
udtryk hos Ongstad (Ongstad, 2004), Devitt (Devitt, 2009) og Schou (Schou, 2005)), 
nemlig som: 

• den fysiske tekst (form og indhold)

• aktørerne (de sociale og psykologiske modtagere og afsendere)

• konteksten (samfundet, diskurser)

Jeg har arbejdet på en cirkelmodel (der stadig er under udvikling), inspireret 
af den hermeneutiske cirkel. Cirkelmodellen skal illustrere det samspil, som er 
beskrevet ovenfor, mellem diskurser, individets typificering af (hvordan individet 
møder og forstår) situationer og de individuelle intentioner, som ligger bag en 
producents måde at reagere på i den typificerede situation. 

Samtidig illustrerer cirkelmodellen, hvad der sker i selve konsumptionen 
af teksten. Konsumenten registrerer bestemte mønstre, hvorved teksten læses 
som en bestemt genre, der igen udtrykker diskurser. Herefter kan turen rundt i 
cirkelmodellen gentage sig i det uendelige. Læseren af cirkelmodellen begynder 
ved boksen diskurser og bevæger sig derefter venstre om (i pilens retning, vel at 
mærke):

Iscenesættelse af genre
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Figur 1. Cirkelmodel for kritisk genrebegreb.

Cirklens venstre side illustrerer den mentale proces, der ligger bag udviklingen 
af genrer, og cirklens højre side illustrerer resultaterne af denne mentale proces, 
nemlig genrernes fysiske form, så at sige, dog med individets (konsumentens) 
identificering af mønstre i teksterne som udtryk for genrer. Den rolle, som 
producentens individuelle erfaringer spiller i samspillet med diskurserne og 
typificeringen af situationen, bliver i modellen dog ikke ekspliciteret. Disse 
erfaringer skal forstås som omfattet af, at det er individet (her den kommende 
producent) der møder og forstår bestemte situationer, hvilket fører til individuelle 
intentioner. Ej heller ekspliciterer cirkelmodellen den rolle, som genrebevidsthed 
og rammesætning spiller i forhold til konsumption af tekster. Begge aspekter skal 
igen ses som implicitte idet, det er individets (her konsumentens) identificering af 
mønstre.

Cirkelmodellen kan ligeledes fungere som et værktøj i forbindelse med plan-
lægning og analyse af undervisning i genre, i den forstand at den kan illustrere, 
i hvilken grad de forskellige aspekter ved genre vægtes. En kritisk genredidaktik 
har således som ideal, at eleven kommer hele vejen rundt i genremodellen for 
derved at opnå en forståelse af det komplekse samspil og reproduktionen af 
diskurser. Hvordan læremidler lægger op til, at elever skal bevæge sig rundt i 
cirkelmodellen, skal vi om lidt se et par eksempler på.

Louise Molbæk
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Om læremidler
Et didaktisk læremiddel må anses for at være en stor hjælp for den praktiserende 
lærers tilrettelæggelse af undervisningen. Brugen af didaktiske læremidler i 
undervisningen er ifølge Staffan Selander (Selander, 2008a, s. 81) et så udbredt 
fænomen, at han hæver læremidlerne op til at have en større magteffekt på 
skolefagenes praksis end selve læreplanerne. Det er derfor oplagt at vende blik-
ket mod læremiddellandskabet, hvis man er nysgerrig på, hvad der bl.a. præger 
danskundervisningen i skolen.

Det didaktiske læremiddel kan betragtes som en særlig genre. Reflekteres 
læremiddelgenren over på cirkelmodellen for genre, ser vi (meget forenklet) 
en forfatter/redaktør, der, på baggrund af sit kulturelle tilhørsforhold, forstår 
vidensformer og identificerer undervisningssituationer på en bestemt måde (fx 
relationen mellem en gruppe jævnaldrende børn i et klasseværelse med stole og 
borde, en voksen lærer og et bestemt undervisningsindhold). Forfatteren/redak-
tørens kulturelle tilhørsforhold vedrører i denne sammenhæng bl.a. pædagogiske 
diskurser, forestillinger om værdifuld viden og (mere konkret) love, den danske 
folkeskoles tradition for organisering af fysiske rammer og organisering af tid og 
relationer.

Den forståelse, som forfatteren/redaktøren har af vidensformer, kan forfat-
teren/redaktøren siges at have en intention om at kvalificere (og dermed repro-
ducere eller ændre). Den kommer til udtryk i læremidlet i form af valg af særlige 
måder at iscenesætte viden og aktiviteter på i bestemte mønstre. Disse mønstre 
kan virke mere eller mindre genkendelige på lærer og elever og har en videns  
(re)producerende effekt på, hvordan de involverede parter opfatter virkeligheden 
- herunder den kulturelle danskfaglige virkelighed. 

Iscenesættelse af viden og aktiviteter i læremidlet sker således på baggrund 
af bl.a. kulturelt forankrede valg og dermed også fravalg. I min analyse af to 
læremidler anskuer jeg, inspireret af Staffan Selander (Selander, 2008b, s. 34-35) og 
talehandlingsteorien (Austin, 1997), det enkelte læremiddel som et didaktisk design, 
hvor der finder kommunikative handlinger sted i form af lærervejledningens eller 
elevbogens konkrete spørgsmål og instruktioner rettet mod elevernes interaktion 
med hinanden, læreren og et indhold. 

Lærermidlerne
Jeg har udvalgt to læremidler, som begge er udgivet af dansklærerforeningen, og 
som begge har været en del af bogpakken de respektive udgivelsesår. Læremidlet 
”Sæt skrivespor” er skrevet af Yvonne Rough Andersen, Jørgen Andersen og 
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Roland Hackmann og udgivet i 2009 og målrettet udskolingen. ”En by af tekster” 
er skrevet af Anne Grethe Andersson og Camilla Gellert Nielsen (lærervejlednin-
gen alene er skrevet af Anne Grethe Andersson), udgivet i 2003 og er en del af 
Dansklærerforeningens system ”Dansk er…” til mellemtrinet. 

Sæt skrivespor

Sæt skrivespor består af en lærervejledning og to elevbøger (Elevbog 1 og Elevbog 
2). Lærervejledningen består af en kortere gennemgang af læremidlets fokus, 
struktur og mål, argumentation for valg af tekster, arbejdsformer og opgaver, en 
gennemgang af elevbøgernes grundelementer samt tjeklister og kopisider, der 
knytter sig til og uddyber kapitlerne i de to elevbøger.

Hver elevbog indledes med en velkomstside og kapitlet ”Se på genrer”, der 
præsenterer eleverne for en overordnet opdeling af tekster som enten fiktive, 
ikke fiktive eller en blanding, faktion. De efterfølgende kapitler er opdelt efter 
de fem forskellige genrer, som eleverne skal arbejde med i de enkelte elevbøger. 
De enkelte kapitler har en ensartet komposition. Hvert kapitel indledes af en 
præsentation af den aktuelle genre, hvis karakteristika findes samlet i en såkaldt 
faktaboks med overskriften ”Spot på genren”. Derefter eksemplificeres genren 
med et varierende antal tekster (typisk to) med efterfølgende opgaver samt en 
anden faktaboks med overskriften ”Spot på sprog”. Hvert kapitel rundes af 
med skriveopgaven ”Sæt skrivespor”, som knytter sig til den aktuelle genre. Til 
skriveopgaven hører en såkaldt ”procesramme”, som skal fungere som en guide 
til udarbejdelsen af opgaven. ”Procesrammen” omfatter en guide til respons, som 
eleverne kan følge, og har overskriften ”Følg sporet”.

Det eksplicitte design

I lærervejledningen lægges der vægt på, at omdrejningspunktet i Sæt skrivespor 
er samspillet mellem sprog, genrer og sprogrigtighed. Dette begrundes med, at 
netop genrekendskab og det at kunne anvende og forholde sig til sprog spiller en 
vigtig rolle i slutmålene for 9. klasse. Ifølge lærervejledningen vil Sæt skrivespor 
stort set dække hele området for det skrevne sprog:

I elevbøgerne arbejdes der således med sprog, genrer, grammatik og sproglig 
korrekthed i en vekselvirkning. Den indsigt eleverne opnår ved at arbejde med en 
teksts	genretræk	og	sprog,	kan	de	udnytte	når	de	selv	skal	skrive	tekster	i	samme	
genre. (Rough-Andersen et al, 2009a, s. 5)

Louise Molbæk
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På den måde kommer det til udtryk, at det netop er kvalificeringen af produktion 
inden for bestemte genrer, der er målet med arbejdet med læremidlet. Og ind-
holdet, som skal fungere som midlet til dette mål, er således genretræk og sprog. 
Valget af tekster, bemærkes det i lærervejledningen, er da også faldet på tekster 
med tydelige genretræk og sproglige udfordringer. 

I lærervejledningen fremhæves det mål at oparbejde et fælles fagsprog. Dette 
er særligt tilfældet med bøgernes indledende kapitler, som desuden betegnes som

(…) en art sproglig værktøjskasse, som eleverne kan gå tilbage til igen og igen i de-
res arbejde med de enkelte genrer, ikke mindst når de selv skal skrive genretekster. 
(Rough-Andersen et al, 2009a, s. 14)

Der er her tale om en repræsentation af et formelt genrebegreb, der kategoriserer 
tekster efter deres interne træk, som kan træde frem i forskellige former. Ligeledes 
betegnes sprog og genretræk som værktøjer, der kan tages i brug, afhængig af 
hvilken genretekst der skal arbejdes med eller skrives. Fokus ligger med andre ord 
på, at eleverne skal vide, hvilke sprog- og genretræk der passer til hvilke genrer, 
for derved på formel vis at imitere disse. 

Skriveopgaverne indeholder en responsdel, hvorigennem eleverne ved at 
give og modtage respons (med fokus på netop det sproglige og genremæssige) 
ønskes bevidstgjort om typiske træk ved genrer og sprog. 

I elevernes respons skal vægten være på indholdet og overholdelse af genre, sprog 
og tekstens opsætning, ikke stave- og tegnfejl. Her kan de bruge hinandens viden 
om genretræk og sprog. (Rough-Andersen et al, 2009a, s. 16)

Genre repræsenteres hermed som noget, der har bestemte træk og en særlig 
opbygning, som kan og i skriveopgaverne bør overholdes. Lidt senere tilføjes 
det dog, at det er tilladt at bryde med en genre, men at eleven skal gøre dette 
konsekvent og kunne argumentere for sine valg. Endvidere betones elevernes 
selvstændighed; at de kan tænke selvstændigt i forhold til deres egen tekst og selv 
tage ansvar for, hvordan/om den respons, de modtager, bruges. Alligevel findes 
der i forbindelse med responsarbejdet (i ”Følg sporet”) tilhørende kopiark med 
spørgsmål til de enkelte genrer. Kopiarkene er dels tænkt som en støtte til eleven 
i forbindelse med at modtage og give respons, og dels er de med til at omsætte 
de faktuelle oplysninger fra de tidligere omtalte faktabokse, ”Spot på genre” og 
”Spot på sprog”, til viden, som eleverne kan bruge i praksis.

Eleverne tilbydes på denne måde ledetråde bestående af beskrivelser af 
særlige genrekarakteristiske træk i deres arbejde med de forskellige genrer. 
Trods åbenheden over for elevernes eventuelle brud med disse karakteristiske 
træk er det stadig repræsentationen af det formelle genrebegreb, der dominerer 
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i læremidlets eksplicitte vidensdesign. Genrebevidsthed designes/repræsenteres 
således som en viden om forskellige genretræks udtryksformer, der gør eleverne 
i stand til at genkende og dermed identificere og skrive i genrer.

Det didaktiske design

Forholdet mellem sprog og genre bliver i høj grad repræsenteret i det didaktiske 
design. Under overskriften ”Velkommen” på en af Sæt skrivespors første sider 
præsenteres eleverne eksplicit for formålet med bogen. Og ligesom vi så det i det 
eksplicitte vidensdesign i lærevejledningen, forklares det i Elevbog 1:

Når	du	er	færdig	med	at	sætte	skrivespor	har	du	kendskab	til	de	fem	forskellige	
genrer og det sprog der bruges indenfor disse genrer. Denne viden kan du bruge 
når du selv støder på fagtekster uden for klassen. (Rough-Andersen et al, 2009b, 
s. 4)

Og i ”Elevbog 2” er den sidste sætning i ovenstående citat udskiftet med: ”Denne 
viden kan du bruge, når du selv skal skrive.” (Rough-Andersen et al, 2009c, s. 4)

Den viden, der ønskes aktualiseret hos eleverne, er med andre ord en viden 
til brug i forbindelse med både konsumption og produktion af tekster inden for 
forskellige genrer. I bestræbelserne på at nærme sig dette overordnede formål 
gives der i begge bøger udtryk for, at der lægges stor vægt på, at eleverne lærer at 
genkende de typiske kendetegn ved de enkelte genrer, som præsenteres i bogen.

Med hensyn til dels produktion og dels kategorisering af tekster gør ”Elevbog 
1” derudover opmærksom på, at:

Hver gang du skriver en tekst, afstemmer du teksten efter formål og hensigt – du 
skriver	i	en	genre.	(...)	Tekster	tilhører	samme	genre,	hvis	de	har	flere	fælles	træk,	
enten i deres form, sprog eller på grund af deres indhold. (Rough-Andersen et 
al, 2009b, s. 6)

Her berøres kort et mere funktionelt syn på sprog, idet afstemningen af teksten 
sker efter formålet. Formålet spiller altså en rolle for, hvordan vi skriver. Men 
læremidlet holder alligevel fast i, at selve kategoriseringen af en tekst skal holde 
sig til ligheder i form, sprog og indhold og ikke funktion/formål. Her knyttes der 
altså ikke an til, hvordan ligheder i form, sprog og indhold kunne hænge sammen 
med formål/funktion. 

Det formelle syn på genre og fokus på kategorisering ser jeg repræsenteret 
løbende i forskellige sammenhænge i samtlige genrekapitler. Alene de enkelte 
kapitlers struktur repræsenterer genrer som bestemte kategorier, som tekster skal 
passe ind i. Hvert genrekapitel indledes nemlig med en præsentation af genren; 
indholdsmæssige træk og sproglige træk, og kun i begrænset omfang præsenteres 
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genrerne som styret af formål. I faktaboksen ”Spot på genre” fremhæves derefter 
genrens hovedtræk efterfulgt af opgaver, der typisk fokuserer på, at eleverne med 
hjælp fra faktaboksen skal få elevbogens tekster til at passe ind i kategorien ved at 
identificere forskellige indholdsmæssige og strukturelle træk. Som for eksempel 
i nedenstående tilfælde omhandlende portrætgenren i ”Elevbog 1”: ”Hvilke 
genretræk	 rummer	 portrættet	 af	Paris	Hilton?	 I	 kan	 hente	 hjælp	 i	 Spot	 på	 genren.” 
(Rough-Andersen et al, 2009b, s. 26)

Denne type opgaver og afarter heraf er typisk for det didaktiske design i Sæt 
skrivespor. De kommunikative handlinger koncentrerer elevernes interaktion med 
teksterne til at handle om, hvordan sproget, indholdet og strukturerne i teksterne 
får teksten til at passe ind i en bestemt genrekategori. Eleverne skal altså ikke selv 
komme frem til, hvad der kendetegner en bestemt tekst, men derimod finde frem 
til, hvordan en bestemt tekst tilhører netop portrætgenren ud fra undersøgelsen af 
fastlagte principper for denne genre.

Dog er der også i det didaktiske design eksempler på kommunikative hand-
linger, der kommer lidt dybere ned i, hvad en bestemt genre er, og hvordan sprog 
virker. I ét kapitel skal eleverne arbejde med en debatartikel/ et sagsinterview, 
hvor der medvirker flere interviewpersoner, og hvor journalistens spørgsmål ikke 
fremgår af teksten. Her bedes eleverne om at tænke bag om den konkrete tekst: 
”Skriv de spørgsmål, som I tror journalisten har stillet til personerne i sagsinterviewet.” 
(Rough-Andersen et al, 2009b, s. 80)

Jeg ser her igen et mere nuanceret genrebegreb repræsenteret, idet den 
konkrete tekst gøres til resultatet af bestemte valg, en journalist har truffet ved 
at stille bestemte spørgsmål og udelade andre. Jeg vil derfor hævde, at denne 
kommunikative handling udtrykker en opmærksomhed på dels den sociale og 
kulturelle sammenhæng og dels den konkrete situation, som en bestemt tekst 
udspringer af.
Et andet eksempel på et mere nuanceret genrebegreb ses i genrekapitlet ”Repor-
tage”, hvori der lægges op til, at eleverne selv tænker over, hvordan en særlig 
detaljeret skrivemåde virker: ”Diskuter, hvad journalisten opnår ved at ’zoome ind’ på 
en mand i en reportage, der handler om Berlinmurens fald?” (Rough-Andersen et al, 
2009c. s. 64). En detaljeret besvarelse af opgaven kræver, at eleverne lever sig ind 
i teksten og mærker den effekt, en sådan detaljerigdom (for at bruge elevbogens 
udtryk) har på dem, det vil sige, hvad teksten gør – dens funktion.

Produktion af tekster

Når det kommer til elevernes produktion af tekster, er der ikke nær så mange 
spor at finde af repræsentationer af det funktionelle/semiotiske genrebegreb. 
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Rammesætningen (dvs. i hvilken grad indeholder en opgaveinstruktion rammer 
eller betingelser for, hvordan eleven skal besvare opgaven, og hvad de kan svare) 
for tekstproduktion er i de fleste tilfælde høj. Selvom eleverne sommetider skal 
tage udgangspunkt i egne oplevelser (hvilket giver en større åbenhed over for 
svarmuligheder), fastholdes deres koncentration typisk stadigvæk om inddragel-
sen og overholdelsen af genretræk, hvilket har en begrænsende virkning

I samtlige opgaver, der (som nævnt) afslutter hvert genrekapitel i Sæt skrive-
spor, ser jeg i høj grad det formelle genrebegreb repræsenteret. Typisk har eleverne 
i udgangspunktet selv indflydelse på opgaven. Dette ses for eksempel nedenfor, 
hvor eleverne selv må bestemme, hvem de vil skrive et portræt af, men derudover 
fastholdes de af de genretræk, som på den måde kommer til at udgøre rammerne 
for genreskrivningen:

Skriv	et	portræt	af	en	kendt	person.	Du	vælger	selv,	om	det	skal	være	en	fiktiv	
eller	en	ikke-fiktiv	person.	Husk	at	overholde	genrekravene	og	de	sproglige	træk	for	
portrætgenren. (Rough-Andersen et al, 2009b, s. 30)

Som en hjælp til procesforløbet omkring tekstproduktionen (inklusiv det at 
modtage og give respons) kan eleverne få hjælp fra et kopiark i lærervejledningen, 
”Følg sporet”, som netop har fokus på det indholdsmæssige ved genren og 
sprogbrugen. Og i forbindelse med dagbogsskrivning bliver eleverne her bedt 
om at leve sig ind i deres person og være opmærksomme på at gøre sproget 
personligt ved hjælp af fastlagte sproglige træk som ufuldstændige sætninger, udbrud 
og lydmalende ord. Læremidlet ønsker, at den forestillede afsenders personlighed 
sætter sine ”spor” i teksten, men hvorvidt dette personlige spor manifesterer sig 
som ufuldstændige sætninger, udbrud og lydmalende ord, står ifølge elevbogen 
og kopiarket i lærervejledningen ikke til diskussion; disse sproglige træk repræ-
senterer i dette konkrete eksempel snarere en forudsætning.

I samtlige opgaver opfordres eleverne til at offentliggøre de tekster, de skri-
ver – enten på (intra)nettet eller i klasseværelset. I forbindelse med genrekapitlet 
”Kommentar” opfordres eleverne for eksempel til at skrive indlæg til nettet. 
Indlæggene sendes enten til ”www.pegefingeren.dk” eller oprettes som blog og 
offentliggøres på skolens intranet. Dette fokus på offentliggørelsen af elevernes 
tekster repræsenterer tekstproduktion som det at skrive til nogen om noget og vil, 
antager jeg, forstærke elevernes opmærksomhed på modtagerne af teksterne; 
hvordan skal modtageren overbevises om et sagsforhold? Men selve denne dialog 
mellem afsender, modtager og situation gøres ikke til genstand for undervisning. 

Selvom der er spor af et mere nuanceret funktionelt og socialsemiotisk 
genrebegreb i Sæt skrivespor, er der som vist altså en tilbøjelighed til, at 
dette genrebegreb ofte ikke prioriteres i elevopgaverne. I stedet bliver det 
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læremiddelforfatterne, der i præsentationerne af de forskellige genrer og de der-
tilhørende faktabokse, forklarer eleverne, hvad de bestemte genre- og sprogtræk 
er motiveret af, og hvilken effekt de har på modtageren. Hensigt og modtagerbe-
vidsthed i produktionen af tekster bliver med andre ord ikke gjort til genstand 
for elevernes overvejelse, men ligger snarere som en slags indforståethed, der 
automatisk bliver en del af teksten, så længe afsenderen overholder de formelle 
genretræk. Læremiddelforfatternes beskrivelser og forklaringer forekommer des-
uden ofte flygtige, og den særlige diskursive betydningsskabelse, som en bestemt 
sprogbrug og skrivemåde afstedkommer, er der en tendens til at negligere og 
undlade at problematisere tilstrækkeligt. 

Med andre ord er det primært den stivnede udgave af genre som konventio-
ner for teksters form og indhold, eleverne skal beskæftige sig med i Sæt skrivespor, 
hvormed den kontekstafhængige og kommunikative karakter ved genre under-
betones. Og det bliver på den måde primært blot et hjørne af cirkelmodellen, som 
eleverne kommer til at beskæftige sig med, nemlig genre som fysisk tekst.

Rød: Markerer, at aspektet vægtes højt
Blå: Markerer, at aspektet vægtes i mindre grad
Grøn: Markerer, at aspektet ikke vægtes

 

Figur 2. Cirkelmodellen illustrerer læremidlet Sæt skrivespors repræsentation af genre. 
Genre forstås primært som fysisk tekst, da det kun er nogle af aspekterne ved det kritiske 
genrebegreb, som eleverne skal arbejde med.
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Når jeg i cirkelmodellen har blåmarkereret de tre bokse, der vedrører tekster som 
intentioner og reaktioner, er det udelukkende, fordi disse sammenhænge bliver 
formidlet af læremiddelforfatterne. Blåmarkeringen er med andre ord ikke udtryk 
for, at eleverne i nævneværdig grad selv arbejder med disse sammenhænge. 
Eftersom jeg ønsker at betone læremidlets vægtning af mønstre som udgørende 
genre, har jeg valgt at rødmarkere boksen vedrørende organiseringen af mønstre i 
bevidstheden, på trods af at den implicitte afhængighed af rammesætningen ikke 
repræsenteres som indhold i læremidlet.

En by af tekster

En by af tekster består af en lærervejledning og én elevbog. Elevbogen er inddelt 
i seks kapitler, som alle refererer til særlige lokaliteter (”Stationen”, ”Museums-
pladsen”, ”Skolekvarteret”, ”Centret”, ”Havnen” og ”Torvet”), der kunne være 
at finde i en dansk by. Elevbogen er da også tænkt som en fiktiv by kaldet Trier, 
som eleverne så at sige ”besøger”, idet de ser på de billeder og læser de tekster, 
der er tilknyttet hvert enkelt kapitel/lokalitet. Elevbogen indeholder ingen kom-
munikative handlinger i form af opgaver og instruktioner. Disse findes alene i 
lærervejledningen.

Lærervejledningen består af generelle informationer om og argumentation for 
materialets opbygning, tekstsyn, tekstvalg og målsætning samt overordnede og 
mere konkrete forslag til arbejdet med de enkelte kapitler i elevbogen. 

Det eksplicitte design

I En by af tekster udtrykkes målet med undervisningen i genrer (eller teksttyper, 
som læremidlet kalder det) at være aktualiseringen af kommunikativ kompetence:

Eleverne skal således lære at bruge sproget hensigtsmæssigt i mange forskellige 
situationer, ligesom de skal lære at vurdere om sproget bruges hensigtsmæssigt 
eller ej – alt sammen med henblik på at udvikle en kommunikativ kompetence der 
sætter	dem	i	stand	til	at	agere	både	sprogligt	og	socialt	i	mangeartede	fællesskaber.	
(Andersson, 2003, s. 10)

Det er sprogets kommunikative funktioner i dets kontekst, i modsætning til sprog 
som isoleret størrelse, der lægges vægt på i En by af tekster. Dette syn på sprog 
kommer til udtryk i lærervejledningen under overskriften ”Faglige omdrejnings-
punkter”:

Sproget bestemmes af deltagerne i kommunikationen og deres forhold til hinanden, 
af indholdet i kommunikationen og af de ydre omstændigheder. Det bestemmes også 
af hvilken funktion kommunikationen har. (Andersson, 2003, s. 9)
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Sortering af tekster knytter sig, ifølge lærervejledningen, i høj grad til teksternes 
funktioner (tekster gør noget, de handler med et særligt mål for øje, fx at instruere) 
og de fremstillingsformer, som teksterne benytter sig af i den sammenhæng (i 
lærervejledningen defineres fremstillingsformer som at beskrive, forklare, instruere, 
argumentere eller fortælle). Det pointeres dog i lærervejledningen, at mange tekster 
vil falde uden for den ovenstående kategorisering, eftersom der i tekster kan gøres 
brug af flere fremstillingsformer. 

I det eksplicitte design kommer det i lærervejledningen desuden til udtryk, at 
den fagbegrebslige viden om tekster er tiltænkt læreren og ikke eleverne. Målet 
med eleverne er derimod udviklingen af en mere ”personlig” bevidsthed:

Eleverne	skal	 ikke	 lære	en	række	 faglige	benævnelser	på	dette	trin.	Men	de	skal	
udvikle en sproglig viden og bevidsthed så de efterhånden lærer at genkende forskel-
lige	slags	tekster….de	definitioner	på	de	teksttyper	der	optræder	i	bogen,	er	derfor	
til lærerens orientering, og ikke stof eleverne skal kende. (Andersson, 2003, s. 16) 

Senere i lærervejledningen (Andersson, 2003, s. 25) uddybes det, at eleverne, i 
stedet for tilegnelse af faglige begreber, igennem teksterfaringerne på længere 
sigt skal blive i stand til at sammenkæde tekstens intention med valg af læseformål og 
læseform. Dette skal blandt andet ske ved, at eleverne, i forbindelse med læsning 
af de aktuelle tekster i En by af tekster, sætter	ord	på	deres	iagttagelser.	

Det er med andre ord brugen af forskellige teksttyper som funktioner i for-
skellige situationer, som læremidlet ønsker at belyse og give eleverne en personlig 
erkendelse af. Dette anses i læremidlet i det hele taget for at være danskfagets 
omdrejningspunkt (Andersson, 2003, s. 10). Således kommer i det eksplicitte 
vidensdesign et mere funktionelt genrebegreb til udtryk.

Det didaktiske design

Den socialsemiotiske tekstforståelse kommer til udtryk i elevbogens opbygning 
i kraft af de forskellige sociale kontekster, som selve kapitlerne (fx at befinde sig 
på torvet) udgør. Disse sociale kontekster omfatter konkrete kommunikations-
situationer, som i kapitlerne repræsenteres ved forskellige tekster, man som 
besøgende på eksempelvis torvet skal interagere med. 

Helt konkret kommer den socialsemiotiske repræsentation til udtryk i de kom-
munikative handlinger i læremidlets lærervejledning. Læreren tilbydes en række 
af spørgsmål, som skal fungere som omdrejningspunkt for elevernes interaktion 
med de forskellige tekster. Der er tale om helt overordnede spørgsmål, som her i 
forbindelse med elevernes konsumption af tekster (Andersson, 2003, s. 25): 
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Hvor	finder	man	sådan	en	tekst?	
Hvem bruger sådan en tekst? 
Hvornår bruger man den? 
Hvad kan man bruge den til? 
Hvorfor mon den netop ser sådan ud? 

Spørgsmålene, den kommunikative handling, gør tilsammen tekster til resultater 
af særlige personers intentioner vedrørende et bestemt emne på et bestemt 
tidspunkt. Ergo repræsenterer de et syn på tekster, hvor situationskonteksten 
medtænkes. Læremidlet repræsenterer på denne måde genrebevidsthed som 
viden om sammenhængen mellem situation og tekstens udsagn samt evnen til at 
stille spørgsmål til tekster. 

Et konkret eksempel på det ses i forbindelse med arbejdet med kapitlet ”Hav-
nen”. Her betegnes fem udsagn, som skal forestille mundtlige udsagn (fremgår 
af citatet nedenfor), på kapitlets indgangsside alle som såkaldte ”koder”. I den 
forbindelse foreslår lærervejledningen blandt andet, at der tales om udsagnene 
ud fra spørgsmålene nedenfor. Eleverne skal forestille sig, at de kommunikative 
handlinger finder sted i henholdsvis en videoudlejningsbutik og et pizzeria (An-
dersson, 2003, s. 40): 

Hvad betyder det, når nogen siger ”Den har jeg set”?

Ytringen ”Noget at drikke til?” er også en form for kode. Hvad betyder det, og på 
hvilke andre måder kan man spørge om det samme? (evt. under hensyntagen til 
hvem man spørger)

Udsagnene får udelukkende deres respektive betydninger afhængig af de kontek-
ster, de indgår i. Uden viden eller forestillinger om konteksten ville udsagnene 
ikke give mening.

I forbindelse med elevernes forslag til andre måder at udtrykke spørgsmålet ”No-
get at drikke til?” foreslås det, at eleverne kan formulere forskellige muligheder, 
under hensyntagen til hvem de spørger. På den måde kommer eleverne til selv at 
eksperimentere med, hvad der sker med tekster, når situationens forhold ændrer 
sig. I lærervejledningen foreslås det endvidere, at eleverne kan fordybe sig i dette 
forhold ved for eksempel at producere rollespil eller små tegneserier. 

De kommunikative handlinger gør også konteksten til genstand for under-
visning ved at lægge op til, at eleverne forholder sig til og besvarer spørgsmål, 
der omhandler elevernes forestillinger om mulige andre udsagn/handlinger, som 
dels kunne have fundet sted inden det aktuelle udsagn og dels efterfølgende. I 
den sammenhæng spørges til, hvad eleverne selv tror (Andersson, 2003, s. 24):
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Hvad tror I der kommer til at ske lige efter det her er sagt?
Hvad tror I der er foregået lige inden det her blev sagt?

Jeg vil fremhæve endnu et eksempel på talehandlingens repræsentation af genre. I 
eksemplet repræsenteres genrebevidsthed som en kommunikationskritisk kompe-
tence, eftersom de spørgsmål, som stilles, vil afsløre afsenderens strategiske mål-
rettede sprogbrug. Eksemplet er fra en videoudlejningsbutik, eleverne besøger.

Hvorfor	hedder	de	fire	poser	bolsjer	noget	forskelligt,	når	det	egentlig	er	det	samme	
der er i poserne, nemlig lakridsbolsjer? 

Hvem tror I vil købe en pose bolsjer, der hedder ”Host ikke”? 

Er det de samme som vil købe ”Kloak Slam”? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvilken sodavand ville I vælge og hvorfor det? 

Eleverne skal altså reflektere kritisk over sprogbrug i relation til afsender, 
modtager og intention, og hvordan sproget virker. Samtidig berøres fænomenet 
diskurs, da de forskellige slikposetekster taler ind i bestemte diskurser, fx en 
særlig børnekultur.

Produktion af tekster

En by af tekster berører også produktionen af forskellige teksttyper. Produktion 
af tekster repræsenteres i læremidlet både som det at mime bestemte teksttyper 
samt som reaktioner i situationer. I forbindelse med længere tekstproduktioner 
foreslås det nemlig, at læreren og eleverne opdigter situationer, som netop skal 
danne udgangspunkt for, at eleverne selv skriver tekster, som på den måde bliver 
tingsliggørelsen af deres viden, og som forestiller reaktioner på de opdigtede 
situationer. Som et konkret eksempel skal eleverne producere tekster som led 
i et storyline-lignende forløb om livet i en by. Læremidlet bidrager selv med 
eksempler på en sådan opgave, som for eksempel her (Andersson, 2003, s. 30):

Xxx’s kat er blevet væk. Lav en efterlysning 
 - Hvordan lyder den? 
 - Hvor skal den vises? 

På denne måde kommer konteksten med i oplægget til tekstproduktion. Eleverne 
forpligter sig ganske vist på dén bestemte teksttype (i dette tilfælde en efterlys-
ning), som er angivet i de enkelte arbejdsopgaver, men der stilles ikke direkte krav 
til en særlig udformning af de enkelte teksttyper. 

En by af tekster er funderet i et socialsemiotisk sprogsyn. En teksttype/genre 
forstås dermed som et resultat af, at nogen/nogle har et formål med at kommu-
nikere om noget ved hjælp af en eller flere bestemte fremstillingsformer til nogle 
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bestemte personer, som befinder sig i bestemte sociale situationer, hvor de kan 
bruge netop den pågældende kommunikations indhold og form til noget. Det er 
bevidstheden om netop denne sammenhæng - at teksttyper/genrer har forskellige 
kommunikative funktioner i konkrete situationer og dermed forskellige virknin-
ger - som læremidlet ønsker at aktualisere hos eleverne. 

”En by af tekster” kommer på denne måde stort set hele vejen rundt i cirkel-
modellen, idet fokus er på tekster som intentionelle reaktioner på typificerede 
situationer. Reaktionerne udmønter sig i særlige mønstre i teksterne hvad form 
og indhold angår. Disse mønstre identificeres af modtageren afhængig af den 
kontekst, som teksten og modtageren befinder sig i. Selve diskursers indflydelse 
på genrer og genrers udtryk for diskurser bliver dog kun i mindre grad behandlet.

Figur 3. Cirkelmodellen illustrerer læremidlet En by af teksters repræsentation af genre.  
Lærermidlet kommer stort set hele vejen rundt, da eleverne i større eller mindre grad skal 
arbejde med samtlige aspekter ved det kritiske genrebegreb.

Afrunding

Alt i alt har analysen af de to læremidler, Sæt skrivespor og En by af tekster vist, at 
den intenderede viden om genre, som eleverne skal tilegne sig (gennem arbejdet 
med de to lærermidler), er meget forskellig læremidlerne imellem og repræsen-
terer vidt forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at have genrebevidsthed. I 
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En by af tekster knyttes genrebevidsthed til forståelsen af sammenhængen mellem 
især kontekst og tekstens form og indhold, hvorved der gives mulighed for, at 
eleverne kan bevæge sig stort set hele vejen rundt i modellen. I Sæt skrivespor 
derimod repræsenteres genrebevidsthed som viden om specifikke genretræk og 
knytter sig dermed overvejende til et lille lukket hjørne af cirkelmodellen. Denne 
repræsentation af genrebevidsthed befordrer ikke det helhedsblik på genre, som 
er afgørende for udvikling af kritisk genrebevidsthed.

Jeg vil understrege, at jeg i artiklen har peget på stærke tendenser i de to 
læremidler. Som nævnt i forbindelse med gennemgangen af Sæt skrivespor, er 
repræsentationen af genre ikke fuldstændig entydig. Begge læremidler vidner 
om, hvor komplekst et fænomen genre er både at begribe og afgrænse i sig selv 
og ikke mindst at skulle formidle til andre. Jeg ser med andre ord i læremidlerne 
de vanskeligheder, som er forbundet med at skulle flette de mange tråde sammen, 
som omhandler situation, afsender, modtager og den intertekstualitet, som en 
tekst er forbundet med. 

Skal den kritiske genredidaktik lykkes med at føre eleverne hele vejen rundt 
i cirkelmodellen, kunne et bud være i højere grad, end det nok ofte er tilfældet i 
den danskfaglige virkelighed i klasseværelserne, at inddrage konkrete situationer 
(virkelige situationer, som eleverne selv står i, eller simulerede situationer, som 
eleverne indlever sig i) samt en større opmærksomhed på aktørernes samspil med 
samfundet/diskurserne i situationen – både i produktionen og konsumptionen af 
tekster.
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English summary
The focus of this article is on the concept of genre and how genre is represented in 
two learning materials. The article defines genre as a socio-semiotic phenomenon 
and terms the definition critical concept of genre. This is illustrated by a graphic 
circle model, which shows the aspects of the developing process of genre and the 
effects from and toward discourses. 

The article argues (a) that the school curriculum should include critical genre 
awareness and (b) that the circle model represents an understanding of aspects of 
genre which the students should be engaged in to achieve critical genre aware-
ness. The critical genre awareness is defined as the awareness of the context of 
communication (the correlation between discourse, situation, purpose, other texts, 
author, recipient) and the ability to make use of this knowledge while consuming 
and writing generic texts. 

The article looks at the speech acts in both explicit and instructional design 
in the learning materials and shows how the concept of genre is represented. The 
results of the analysis show that there are two different approaches: a narrow 
formal representation of genre which represents only a few aspects of the model 
and another one which represents almost all the aspects.

Keywords: genre, læremidler, skrivning, genrebevidsthed, tekstdidaktik, social-
semiotik, diskurs.
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Kommunikationskritik i skolen
–  Et historisk perspektiv med fremtids per spek tiver

Af Jeppe Bundsgaard

En kritisk tilgang til kommunikation har levet et skyggeliv i skolen i de seneste 
årtier. Det kan have mange årsager, men der er gode grunde til at få det kritiske 
perspektiv frem i lyset igen i en tid hvor måden vi kommunikerer på ved brug 
af informationsteknologier, og måden der kommunikeres på fra virksomheder, 
medieinstitutioner og politikere, er under forandring.
	 I	nærværende	artikel	præsenteres	et	litteraturstudie	af	læremidler	og	teoretiske	
tekster om undervisning i massemedier, massekommunikation, reklamer og 
kommunikationskritik fra 60’erne og frem med henblik på at vise hvordan kom-
munikationskritik	er	blevet	opfattet,	diskuteret	og	undervist	i	i	perioden.	Efter	det	
historiske studie uddybes hvori ansatser til og udfoldelse af kommunikationskritik 
består,	gennem	en	næranalyse	af	fire	 repræsentative	værker	med	en	nyudviklet	
analyseramme.
	 Det	 historiske	 blik	 på	 kommunikationskritik	 i	 skolen	 og	 analysen	 af	 de	 fire	
værker fungerer som udgangspunkt for en opfordring til at genoptage et fokus på 
kommunikationskritik.

Kommunikationskritik
Danskfaget har i hvert fald siden Den Blå Betænkning (Undervisningsministeriet, 
1960) haft som mere eller mindre fremhævet formål at udvikle elevernes kritiske 
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indstilling over for offentlige tekster i bred forstand som led i deres opvækst 
til selvstændige og deltagende borgere i et demokratisk samfund. I Den Blå 
Betænkning hed det således:

På disse klassetrin [8.-9. klasse] vil det endvidere i særlig grad være af betydning, 
at	eleverne	fortsat	gennem	avislæsning,	aflytning	af	radiodiskussioner	o.l.	vænnes	
til	 en	personlig	vurdering	af	 fremsatte	påstande,	 således	at	de	 i	nogen	grad	 får	
mulighed for at skelne mellem på den ene side det sagligt underbyggede og neutralt 
oplysende og på den anden side det, der – tilsigtet eller ubevidst, men ofte i en 
besnærende og tilforladelig form – er vildledende, ligesom eleverne bør vænnes til 
at være på vagt over for fremstillinger, der ofte ved brug af særlige sproglige virke-
midler tjener propagandistiske formål. (Undervisningsministeriet, 1960, s. 65)

Det er i denne betydning jeg anvender ordet kommunikationskritik i nærværende 
artikel. Målet er at eftersøge læremidler der mere eller mindre omfattende og 
eksplicit tilstræber at understøtte at eleverne udvikler deres kompetencer til 
at undersøge en teksts kontekst, herunder producenternes forudsætninger, 
interesser og mål (Bundsgaard, 2009), tekstens implicitte og eksplicitte udsagn 
om verden, betydningen af tekstens form for dens indhold (fx brug af deiksis, 
modalitet og metafor), tekstens argumentationsstruktur mm. Og ikke mindst 
læremidler der understøtter at eleverne forholder dette til deres egne opfattelser, 
dvs. diskuterer tekstens udsagn. For at de undersøgte læremidler skal betegnes 
som kommunikationskritiske, skal de ikke nødvendigvis behandle alle de her 
nævnte aspekter af kommunikationskritiske spørgsmål.

Søgemetode
Udgangspunktet for undersøgelsen var et litteraturstudie som i første omgang 
havde som mål at finde læremidler om kommunikationskritik produceret og 
anvendt i den danske tænkning om og praksis i undervisning. Derfor afgrænsede 
jeg søgningen til at omhandle bøger på Danmarks Pædagogiske Bibliotek som 
siden 60’erne har været det absolut førende bibliotek for materialer inden for det 
pædagogiske område. DPB er i dag en del af Statsbiblioteket, og derfor søgte jeg 
på dette.

Den første søgning var på ”Kommunikationskriti*” hvilket gav tre poster (til to 
værker, det ene Frands Mortensens Kommunikationskritisk analyse af 22-Radioavisen 
fra 1972 med genoptryk adskillige gange gennem 70’erne, det andet Kompetencer 
i dansk som jeg selv er medforfatter på). Selve begrebet kommunikationskritik 
har således ikke haft den store gennemslagskraft som emneord eller ord i titler 
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og resumeer. Jeg valgte derfor at søge på to begreber som har været anvendt 
som overbegreber for området hvori der er foregået kommunikationskritiske 
undersøgelser, nemlig massemedier og massekommunikation. Disse to begreber 
gav henholdsvis 641 poster og 80 poster. Jeg gennemgik alle disse poster og 
udvalgte ca. 200 værker til yderligere undersøgelse. Værkerne blev udvalgt hvis 
de relaterede sig til undervisning eller teori om undervisning eller var fagbøger 
som ville kunne anvendes i undervisning.

Yderligere litteraturstudier ville kunne omfatte søgeord som: Mediepæda-
gogik, mediedidaktik, reklame*. Søgninger på disse ord ville give et vist overlap 
med de allerede identificerede værker.

Jeg sorterede de udvalgte bøger med en eksplorativ tilgang hvor målet var at 
udvikle kategorier og fordele bøgerne på disse. Nogle bøger var lette at fordele, 
andre krævede grundigere studier i form af læsning af forord og indholdsforteg-
nelse, skimmelæsning, nærlæsning af udvalgte dele, herunder elevopgaver, osv.
For hver bog skrev jeg en kort karakteristik i reference-værktøjet Zotero1.

Kategorisering
Jeg endte med at have udvalgt 82 værker (ca. 90 bøger). Af de øvrige var en 
del fravalgt fordi de faldt uden for selektionskriterierne, og andre var fravalgt 
foreløbigt som videnskabelige værker og didaktiske bøger som en yderligere 
undersøgelse ville kunne omfatte. Man kan betragte de udvalgte 82 værker som 
en stor stikprøve på hvad der er skrevet af fag- og undervisningstekster om 
”medier” i danskundervisningen, herunder både danske tekster der er skrevet 
med henblik på danskundervisningen og udenlandsk litteratur som er anvendt 
i en dansk kontekst. Jeg er overbevist om at mere omfattende studier ville give 
et nogenlunde sammenfaldende billede med det jeg præsenterer i det følgende, 
men det er et åbent spørgsmål.

I processen fik jeg grupperet de 82 bøger i stadig flere kategorier som jeg 
navngav. Efterfølgende sammenlagde jeg nogle af disse grupper og endte med 
følgende typer kategoriseret efter tilgang til arbejdet med medier i undervisnin-
gen:

Kommunikationskritik i skolen



48 

Tilgang Antal
Analyse af massemediegenrer, ukritisk 6
Deskriptiv evt. analytisk tilgang, ukritisk 14
Produktiv tilgang, ukritisk 12
Produktiv tilgang med kritik 3
Kommunikationskritisk tilgang (deskriptiv og analytisk) 7
Sociologisk-kritisk perspektiv på medier, evt. med analyse 9
Børn og opvækst med medier (særlig tv) 11
Mediedidaktik uden fokus på kritik 5
Mediedidaktik med fokus på kritik 11
Rapporter om modersmålsundervisning med medier 4
I alt 82

Tabel 1. Oversigt over tilgange til arbejdet med medier i undervisningen.

Kategorierne er navngivet så de nogenlunde anvender samme sprogbrug som 
værkerne selv. Det giver det problem at ordet medier bliver anvendt om meget 
forskelligartede fænomener (det kan betyde alt fra tekst og genre over ting hvori 
der sættes mærker (fx blækmærker), til teknologi hvormed der produceres 
mærker, samt institutioner der producerer offentlige tekster) – hvilket det gør i 
den såkaldte medieforskning og -didaktik (jf. Bundsgaard, 2010). Senere i artiklen 
præsenteres eksempler fra nogle af disse kategorier.

Da målet var at undersøge hvordan arbejdet med kommunikationskritik 
har udviklet sig over tid, indsatte jeg værker som beskæftigede sig fagligt el-
ler undervisningsrettet med medier (men ikke didaktiske værker, dvs. de tre 
nederste kategorier), i et regneark efter tilgang og udgivelsesår. På baggrund 
heraf producerede jeg en grafisk oversigt (Figur 1) over hvornår værker inden 
for de enkelte kategorier er udgivet. Hver cirkel repræsenterer et værk inden for 
den givne kategori det pågældende år. Større cirkler repræsenterer afhængigt af 
størrelsen to eller flere værker.
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Figur 1. Udvikling over tid i typer af tilgange

Ud fra figuren kan der gøres en række interessante iagttagelser. For det første 
kan man se at der i forskning og pædagogisk debat fra de tidligste værker frem 
til begyndelsen af 90’erne var en interesse for børns opvækst med medier, men 
at denne interesse ser ud til at forsvinde i midten af 90’erne. Interessen drejer sig 
typisk om hvordan tv påvirker børn psykologisk, socialt og kulturelt. Der er titler 
som Mass media and children (Bailyn, 1959), en tidlig videnskabelig afhandling om 
hvilken indflydelse tv har på børns liv, og Video og TV, vold mod børn??? (Halse, 
1989), en artikelsamling med nuanceret kritik af den tv-kritiske indstilling. I løbet 
af 90’erne bliver kritikken af den såkaldte mediepanik (Drotner, 1999) meget 
fremtrædende, og måske af den grund falder antallet i stikprøven af denne type 
kritik til nul efter 1994.

I den anden ende af figuren ses tre typer tilgange som er kendetegnet ved 
ikke at have et eksplicit eller fremtrædende kritisk perspektiv. Det er værker som 
beskæftiger sig med analyse af massemediegenrer og beskrivelser af massemedier 
og deres historie, og som lægger op til at eleverne selv skal producere (multimo-
dale) tekster med teknologier (”producere medier” eller ”producere med medier” 
som det typisk kaldes). Disse tre tilgange har, på nær et enkelt værk, deres 
begyndelse midt i 80’erne og bliver samlet langt den mest fremtrædende tilgang 
til arbejdet med medier frem til i dag. Der er lærerefteruddannelsesrettede analy-
setilgange i værker som Faktiske tekster: fra sagprosa til realiter (Asmussen, 2009), 
Asger Liebsts bøger om reklamer (Liebst, 1985; 2003) samt inspirationsmaterialer 
og ganske mange rapporter fra undervisningsforsøg, særligt med produktion af 
film (fx Bech, 1990; Boesen, 1993; Nilsson, 2000).
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Den fjerde gruppe, produktiv med kritik, er ganske lille og centreret omkring 
slutningen af 80’erne. Det er fx rapporter fra undervisningsforsøg som Børn med 
firkantede	 øjne	 (Hansen, 1988) og Temadage i 10. kl.: Medierne (Jørgensen, 1990). 
Nogle af værkerne fra kategorien ”produktiv tilgang, ukritisk” har også i forord 
og indledning et ønske om at bidrage til elevernes kritiske indstilling, men hvis 
ikke der i materialet er elevaktiviteter eller andet der aktualiserer dette, har jeg 
placeret dem i kategorien produktiv uden kritik.

De sidste to grupper, ”kommunikationskritisk tilgang, deskriptiv og ana-
lytisk”, samt ”sociologisk perspektiv på medier, evt. med analyse”, kan siges 
at repræsentere den kommunikationskritiske tilgang. Det er overvejende bøger 
henvendt til lærer- og universitetsstuderende (ni værker) og i mindre grad til 
gymnasieelever (fire værker (Brorholm, 2000; Granild & Haaning, 2011; Gra-
ves Sørensen, 1982; Gregersen, 2011)) og til folkeskolen (4 værker (Andersen, 
Andersen, & Greve, 1979; Bluitgen, 1997; Roholm, 1974; Sepstrup, 1983)). Den 
kommunikationskritiske tilgang kommer fx til udtryk i Det angår dig (Andersen 
et al., 1979) som er tre hæfter i plastikmapper til samfundsfag og dansk udgivet af 
Avisen i undervisningen. Serien handler om deltagelse i demokratiet – fra skolen til 
nationen. Der er mange oplæg til dialog om aviser, centrale begreber til samtaler 
og analyser. Og i bind 3 er der støtte til udvikling af elevernes kritiske indstilling 
over for avistekster og diskurser. På mange måder et ualmindeligt materiale. 
Mange af de andre værker er kendetegnet ved mere forklarende deskriptive og 
sociologiske analyser, men med tydelige mål om at eleverne/de studerende skal 
udvikle en kritisk stillingtagen til de tekster de møder. I modsætning til de værker 
jeg har kategoriseret som produktive uden kritik, slår intentionerne om udvikling 
af en kritisk indstilling igennem i værkernes valg af hvilke faglige indsigter og 
tekster der præsenteres og analyseres.

Fire værker
I det følgende vil jeg gå lidt dybere ned i fire værker som repræsenterer hver sin 
tilgang til arbejdet med offentlige tekster (i form af bl.a. aviser, reklamer og tv) 
fra to perioder, nemlig 80’erne og 00’erne.

For at kunne sammenligne de fire værker, har jeg undersøgt og karakteriseret 
dem i forhold til fire faktorer: målsætningstype, indholdstype, fremstillingsform 
og elevaktiviteter. Disse fire faktorer repræsenterer de grundlæggende aspekter 
af en undervisningssituation hvor nogen præsenterer noget (indhold) på en måde 
der etablerer en relation mellem deltagerne (fremstillingsform) for at nogen skal 
lære noget (målsætningstype) gennem at gøre noget (elevaktiviteter). For hver 
faktor kan der identificeres en række mulige karakteristikker som her opregnes:
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Målsætningstype: Vidensmål, færdighedsmål, (politisk) holdningsmål, (kritisk) 
indstillingsmål, handlekompetencemål.

Indholdstype: Faktuel viden, faglige begreber, analyseviden, analysemodeller, 
historisk viden, viden om systematiske sammenhænge, eksemplarisk viden.

Fremstillingsform: Beskrivende, instruerende, argumenterende, fortolkende, 
reflekterende, spørgende, berettende.

Elevaktiviteter: Lukkede spørgsmål, åbne spørgsmål, analyseopgaver, fortolk-
ningsopgaver, tekstproduktionsopgaver, diskussionsoplæg, projektopgaver.

Et læremiddel vil typisk kunne karakteriseres med flere begreber inden for hver 
faktor, men som det vil fremgå, vil der være aspekter som er mere fremtrædende 
end andre i det enkelte læremiddel.

Hvem påvirker os – hvordan? – hvorfor?

Hvem påvirker os … er et eksempel på den sociologisk-kritiske tilgang. Den er 
skrevet af Preben Sepstrup i 1983. Bogen er henvendt til de ældste klasser i 
folkeskolen og til gymnasiet og HF. Forsiden er et citat fremhævet med rødt fra 
bogens indledning som forklarer bogens ærinde (se Figur 2). 

Der er tale om en bog med den eksplicitte målsætning at eleverne udvikler en 
kritisk indstilling til tekster de møder.

Bogen består af seks kapitler med fokus på hen-
holdsvis aviser, ugeblade, reklamer, fjernsyn, edb 
og informationssamfundet. De sidste to adskiller sig 
lidt fra de andre fordi de mere handler om hvad man 
kan forvente der vil ske med udviklingen af den nye 
edb- og netværksteknologi. Jeg fokuserer på de første 
kapitler om aviser, ugeblade, reklamer og fjernsyn.

Hvert kapitel består af en brødtekst som både 
præsenterer problemstillinger og stiller spørgsmål 
til hvordan vi skal fortolke og forholde os til de 
præsenterede problemstillinger. Det kan fx handle 
om kriterier for valg af stof til avisen hvor brødteksten 

forklarer hvordan en redaktør må udvælge hvad der skal stå noget om i morgen-
dagens avis. Som eksempler på spørgsmål man kan stille sig selv i forsøget på at 
indkredse hvilke kriterier en redaktør anvender ved udvælgelse af stof, nævner 
Septrup fire:

Figur 2. Preben Sepstrup:  
Hvem påvirker os?
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Hvorfor skiver Berlingske Tidende næsten aldrig noget negativt om politi og 
forsvar? Hvorfor skriver Aktuelt næsten aldrig noget negativt om fagbevægelsen? 
Hvorfor skriver Land og Folk aldrig noget negativt om Sovjetunionen? Hvorfor 
står der aldrig noget om arbejdsmiljøproblemer i B.T.? (Sepstrup, 1983, s. 22)

Indholdstypen er således ”viden om systematiske sammenhænge”, og den 
præsenteres både gennem beskrivende og spørgende fremstillingsform. Der er 
desuden i vidt omfang brugt argumenterende fremstillingsform når forfatteren 
forklarer sammenhænge og begrunder at de kan opfattes som han angiver. Og 
endelig er der i hvert kapitels konklusioner overvejelser over ”Hvad kan man 
gøre ved det?” som antager karakter af instruerende (og ofte også moraliserende) 
fremstillingsform, fx: ”Luk aldrig op for lige »at se, hvad der er«. Brug en pro-
gramoversigt til at finde ud af, om der skal åbnes” (Sepstrup, 1983, s. 70).

Indholdsmæssigt er der ud over formidlingen af systematiske sammenhænge 
fokus på eksemplarisk viden, samt i mindre omfang faktuel viden og faglige 
begreber. Således fungerer Aarhus Stiftstidende som eksempel på hvordan en 
lokalavis produceres, og der præsenteres tekstuddrag, oversigter over salg af 
aviser, reklameindhold, indholdstyper osv. Disse typer af indhold præsenteres 
overvejende i tabeller og i såkaldte leksikonopslag. Ifølge lærervejledningen i 
indledningen er leksikonopslagene supplerende viden som kan læses alt efter 
hvilket klassetrin eleverne er på. Værket præsenterer kun i meget begrænset 
omfang analysemodeller, (tekst-)analyseviden og historisk viden.

Elevaktiviteterne begrænser sig i vidt omfang til åbne spørgsmål og diskussi-
onsoplæg. Enkelte af disse indledes med en opfordring til at lave en tekstanalyse, 
fx i form af en sammenligning af artikler fra en avis og et ugeblad.

Reklamedrøm

Reklamedrøm er et eksempel på den tilgang jeg har kaldt 
”Deskriptiv evt. analytisk tilgang, ukritisk”

Den er skrevet af Asger Liebst i 1985 og er udkom-
met i flere oplag og udgaver. Den seneste udgave er fra 
2003 og har titlen Reklamedrøm i det 21. århundrede. En ny 
udgave er under udarbejdelse2. Bogen repræsenterer en 
eksplicit opposition til en ”plat reklamekritik” (Liebst, 
1985, s. 4). Som det allerførste præsenteres to fløje i 
forhold til reklamer, henholdsvis reklamebranchen som 
”påpeger at reklamen blot afspejler folks behov” (Liebst, 
1985, s. 6), og ”den traditionelle fløj”. ”Den traditionelle 

Jeppe Bundsgaard

Figur 3. Asger Liebst: 
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fløj” er personificeret ved Preben Sepstrup som ”mener, at reklamen manipule-
rer”, og derfor ”alt i alt konkluderer […] at reklamen må begrænses og styres via 
statslig lovgivning” (Liebst, 1985, s. 7).

Liebsts ”standpunkt ligger mellem de to refererede [der begge] mangler en 
psykologisk – og forbrugersolidarisk – forståelse for de behov, reklamen bearbej-
der” (Liebst, 1985, s. 7). Liebsts tilgang er psykologisk fra et freudiansk perspektiv: 
”I modsætning til oplysningsværdi vil jeg derfor tale om reklamebilledernes 
drømmeværdi – det forhold at de pirrer til underbevidsthedens fantasier ved at 
give psyken et visuelt input” (Liebst, 1985, s. 9).

Målet er ikke kommunikationskritisk kompetence, omend Liebst i et enkelt 
kapitel viser at han godt kan kritisere, nemlig et trusseindlægsfirmas ”dobbelt-
moral: på én gang udvidet krops-ækelhed og – efter at varen har grebet frelsende 
ind – romantiseret krops-forherligelse” (Liebst, 1985, s. 110).

Bogen indledes med en række kapitler der ud over at præsentere det psyko-
analytiske apparat har reklamens historie og kroppens historie som omdrejnings-
punkter. Og derefter følger kapitler som tager forskellige reklametyper og deres 
behandling af kulturelle fænomener under behandling. De fremstillingsformer 
som er anvendt, er overvejende berettende og analyserende. De to fremstillings-
former flettes ud og ind mellem hinanden således at et fænomen beskrives, fx at 
reklamebranchen arbejder med målgrupper, hvorefter analyser af reklamer viser 
hvordan det kommer konkret til udtryk, hvorefter et yderligere aspekt forklares, 
fx reklamefolks arbejde med livsstilsportrætter, og nye reklamer analyseres. 
Indholdet er derfor overvejende historisk og faktuel viden samt analyseviden. 
Analysemodellen der præsenteres, er psykoanalytisk – men den præsenteres ikke 
så man kan forvente at læseren vil kunne gennemføre tilsvarende analyser selv, 
og der er ikke nogen forslag til elevaktiviteter.

På denne baggrund kan målsætningstypen for teksten karakteriseres som 
vidensmål. Den læser der har læst bogen og kan huske indholdet, vil vide rigtig 
meget om reklamer og deres psykologiske funktioner, og denne viden kan bruges 
i en udvikling af kommunikationskritisk kompetence, ligesom den kan bruges til 
at blive bedre til selv at producere reklamer som dem Liebst gennemgår. 

Reklametid

Reklametid er også udkommet i flere oplag (senest 4. oplag, 2009) og er et ek-
sempel på en moderne deskriptiv-analytisk tilgang som meget typisk for tidens 
danskfaglige læremidler har en færdighedsmålsætning. Der er i meget høj grad 
fokus på at eleverne skal kunne bruge de præsenterede redskaber til at analysere 
reklametekster:
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Materialets hensigt er at vise strategier, der kan hjælpe eleverne til et systematisk 
analysearbejde med reklamer. […] Hensigten er at bevidstgøre eleven om den 
valgte analyse-indfaldsvinkel, som tit bestemmes ud fra den enkelte reklames 
fremtrædelsesform. (Kristensen & Christensen, 2003a, s. 4)

Begrebet bevidstgøre, dvs. opfattelsen af at man skal 
kende de bagvedliggende sammenhænge for ikke at 
blive manipuleret og for at kunne handle bevidst, var 
en central del af den kritiske bevægelse i 1960’erne til 
1980’erne. Men i Reklametid har den fået en helt anden 
betydning: Eleverne skal være bevidste om hvilken 
model de skal vælge, ud fra hvad reklamen lægger op 
til. Bemærk at det er analysen der er i centrum, ikke 
fortolkningen, og slet ikke viden om systematiske sam-
menhænge, og derfor er målet ikke kritisk indstilling 
eller handlekompetence, men færdigheder. Derfor er 
det heller ikke underligt at valget af indhold i bogen 
i lærervejledningens første sætning begrundes med 

at ”Reklameanalyse er en fast ingrediens i de ældste klassers danskpensum” 
(Kristensen & Christensen, 2003b, s. 5). Her er også materialets eneste ansats 
til kritisk indstilling: ”De [eleverne] skal opleve, at de selv gennemskuer nogle 
af de virkemidler, reklamerne anvender for at sælge varer til dem” (ibid.). Men 
der er ikke understøttelse i det øvrige materiale til at eleverne udvikler en sådan 
kompetence til at gennemskue reklamer.

Bogen indledes med et kapitel om livsstil som beretter hvordan reklamebran-
chen deler forbrugerne op i seks livsstilsgrupper, og giver eksempler på hvordan 
det kommer til udtryk i reklamer. De øvrige kapitler handler om reklamers 
udformning, deres kommunikation, om kampagner og tv-reklamer. Til sidst i 
bogen er den samlede analysemodel præsenteret. I lærervejledningen kan læreren 
få inspiration til brug af modellen gennem en modelanalyse.

Analysemodellen består af otte trin på en trappe som leder frem mod vur-
dering af reklamen. Trinene omfatter spørgsmål om kommunikationssituation, 
livsstil som reklamen relateres til, analyse af repræsentationsformerne billede, 
layout og tekst, genreanalyse, fortælleanalyse, mediesammenhæng osv. Alle 
disse tilgange ville også kunne indgå i en kritisk analyse, men der er ikke noget 
kritisk mål med analysen – målet med analysen er ”sammenfatning af reklamens 
virkemidler” og en besvarelse af spørgsmålet: ”hvordan virker reklamen på dig?”

Indholdstypen i læremidlet er primært analysemodellen og dens mange 
delbegreber og trin som grundigt gennemgås. Dertil kommer i et vist omfang 
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historisk viden og analyseviden på baggrund af eksempelanalyserne. Fremstil-
lingsformen er i forlængelse heraf alt overvejende beskrivende og analyserende.

Dette nutidige deskriptive-analytiske læremiddel adskiller sig meget klart 
fra Reklamedrøm i forhold til elevaktiviteterne. Til hvert afsnit er der en række 
opgaver. Langt de fleste har en lukket karakter af analyseopgavetypen: ”Hvilke 
sproghandlinger kan du finde i reklamefilmen?” (ibid., s. 61), der lægger op til 
at eleverne skal bruge de netop præsenterede analyseredskaber, men der er også 
mere åbne spørgsmål der lægger op til sammenligning og evt. fortolkning: ”Hvad 
siger teksterne om de to varers evne til at opretholde familiesammenholdet?” 
(ibid., s. 42), og nogle der spørger til ”Hvad synes du om reklamen? Tror du 
den sælger mere mælk?” (ibid., s. 81). Nogle opgaver allerførst i læremidlet er af 
tekstproduktionstypen idet der lægges op til at eleverne selv skal udarbejde en 
livsstilsreklame (ibid., s. 12) og en skjult reklame i form af en avisartikel (ibid., s. 
15).

Medier i dansk

Det sidste læremiddel er fra 2011 og rettet mod gymnasiet 
(dette fremgår ingen steder, men formodningen støttes af 
at forfatterne er gymnasielærere). Det forekommer dog 
ikke betydeligt sværere end de andre læremidler så det vil 
givetvis kunne bruges i udskolingen også. Medier i dansk 
har jeg karakteriseret som kommunikationskritisk med 
en deskriptiv-analytisk tilgang. Men Medier i dansk har en 
noget anden tilgang til kommunikationskritik end Hvem 
påvirker os … Det hænger bl.a. sammen med at Medier 
i dansk sætter et skarpt skel mellem den dansk- og den 
samfundsfaglige opgave:

Det er vigtigt at holde sig for øje, at konteksten i denne bog er danskfaget. I relation 
til grænsen mod fx samfundsfag siger det sig selv, at danskfaget ikke er forpligtet 
på indgående viden om de ideologiske holdninger, som teksterne fremstiller, eller 
på detaljeret sociologisk viden. (Granild & Haaning, 2011, s. 9)

Bogens primære tema er selviscenesættelse som behandles fra vinkler som reality 
shows, reality game shows (Talent, X-faktor osv.), sociale netværk (Facebook), 
docu-soaps, professionelle selviscenesættere (Paris Hilton) mv. Og over for dette 
tema står det andet hovedtema, samfundsengagement, der knyttes til selviscene-
sættelse: ”Det politiske engagement er vågnet – også som en del af imageplejen” 
(Granild & Haaning, 2011, s. 8). Inden for dette tema behandles fx filmskaberen 

Figur 5. Dorte Schmidt 
Granild & Jens Haaning: 
Medier i dansk
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Michael Moore, film om politiske begivenheder og personer, valgvideoer, politik 
på nettet, valgplakater, reklamer, dokumentarprogrammer mv. Bogen kommer 
således vidt omkring både i indhold og genrer. Der er fokus på at præsentere 
faktuel og eksemplarisk viden, mens de systematiske sammenhænge er mindre i 
fokus (måske fordi det betragtes som samfundsfagligt). Det andet store indholds-
område er analysemodeller som løbende præsenteres og anvendes i forhold til 
de forskellige teksttyper og genrer. Det er modeller og begreber som Goffman 
og Meyrowitzs onstage, sidestage, backstage, Jakobsons kommunikationsmodel, 
shot-to-shot-analyse, aktant- og berettermodellen mv. Men der er ikke egentlige 
tekstnære analyseredskaber som diskursanalyse eller lignende.

Fremstillingsformen i læremidlet er overvejende beskrivende og fortolkende, 
men også mere eller mindre implicit argumenterende. Den typiske tekstpassage 
er bygget op med et analyseeksempel som sættes ind i en ramme med anvendelse 
af faglige begreber, hvorefter der fortolkes og argumenteres for denne fortolk-
ning. Brødteksten afbrydes løbende af eksempler, citater osv. og ikke mindst af 
opgaverammer. Disse udviser en meget stor variation af spørgsmålstyper. Der er 
således spørgsmål der lægger op til at anvende analysemodellerne, fortolke på 
baggrund af analyserne og reflektere over og diskutere det fortolkede, og ofte er 
alle typerne integreret i en samlet opgave der leder frem til en diskussion mellem 
eleverne i grupper, online eller på klassen. Et eksempel:

- Undersøg de vigtigste ord i Zuckerbergs tekst, der siger noget om formålet med 
Facebook. / - Hvilken metaforik bruges? / - Hvilke værdier forbindes Facebook 
med? / - Kig på de understregede ord og overvej, hvilke kommunikationsfunktioner 
Zuckerberg fremhæver ved Facebook? / - Brug Roman Jakobsons kommunikati-
onsmodel […] / - Hvordan passer de kommunikative funktioner sammen med de 
værdier I fandt frem til […] / - Skriv en kommentar til Zuckerbergs tekst på 10-20 
linjer henvendt til Facebook’s brugere. Du skal anlægge en kritisk/skeptisk vinkel 
på formålet med sitet. Publicer det på klassens blog […] / - Kommenter sagligt på 
hinandens indlæg. (Granild & Haaning, 2011)

En del opgaver har tekstproduktion i form af debatindlæg osv. som mål, men der 
forekommer ikke oplæg til produktion af fx film eller tv-indslag.

Som det fremgår af disse eksempler, er bogen i høj grad lagt an på at få elever-
ne til at forholde sig reflekterende og diskuterende til de kulturelle kontekster de 
selv indgår i, med anvendelse af teknologier. Der er ikke faste svar på spørgsmål 
om betydningen af selviscenesættelse, og der er ikke en løftet pegefinger. Men der 
er heller ikke ukritisk begejstring for populærkulturen og livet på nettet. Målet er 
at eleverne bliver bevidste om hvad de deltager i, og kan overveje konsekvenserne 
og begrundelserne så de derved fremover kan handle på et oplyst og selvvalgt 
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grundlag. Jeg vil derfor karakterisere målsætningen som kritisk indstilling og 
handlekompetence. Men jeg vil også bemærke at den kritiske indstilling i mindre 
omfang knytter sig til de sociologiske, kontekstuelle faktorer og i højere grad til 
de kulturelle, individualpsykologiske faktorer. Læremidlet har ikke primært som 
mål at vise hvordan sammenhænge i den politisk-økonomiske kontekst (med-)
determinerer konkrete tekster og relationer mellem mennesker sådan som Hvem 
manipulerer os … og bøger fra den tid i højere grad havde.

Konklusioner
De fire analyser kan samles i nedenstående oversigt (Tabel 2):

Hvem påvirker 
os …

Reklamedrøm Reklametid Medier i dansk

Målsætnings-
type

Kritisk indstil-
ling

Vidensmål Færdighedsmål Kritisk indstil-
ling og handle-
kompetence

Indholdstype Systematiske 
sammenhænge, 
eksemplarisk 
viden (i mindre 
omfang: faktuel 
viden og faglige 
begreber)

Historisk viden, 
faktuel viden, 
analyseviden

Analysemodel-
ler, historisk 
viden, analyse-
viden

Eksemplarisk 
viden, ana-
lysemodeller, 
analyseviden, 
faktuel viden

Fremstillings- 
form

Beskrivende, 
spørgende, ar-
gumenterende, 
instruerende

Beskrivende, 
analyserende

Beskrivende, 
analyserende

Beskrivende, 
analyserende, 
argumente-
rende

Elevaktiviteter Åbne spørgs-
mål, diskussi-
onsoplæg

- Lukkede ana-
lyseopgaver, 
fortolknings- 
opgaver (i 
mindre omfang: 
tekstproduk-
tion)

Åbne analyse-
opgaver, tolk-
ningsopgaver, 
diskussion (i 
mindre omfang: 
tekstproduk-
tion).

Tabel	2:	Tilgange	i	de	fire	undersøgte	læremidler

De fire værker repræsenterer således to værker med en kommunikationskritisk 
tilgang og to uden. Som det fremgår, er forskellene ikke blot knyttet til mål-
sætnings- og indholdstypen, men også til måden læseren tiltales på, og måden 
eleverne opfordres til at arbejde med indholdet på. Disse fire værker kunne tyde 
på at målet om en kritisk indstilling medfører en mere elevorienteret relation i den 
forstand at eleverne inviteres til at diskutere og selvstændigt bearbejde indholdet. 
Fire værker kan naturligvis ikke bruges som grundlag for en sådan konklusion, 
det kalder på en nærmere undersøgelse.
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Der kan iagttages ansatser til en række udviklingstendenser i de to delunder-
søgelser.

Den mere kvantitative historiske undersøgelse giver således anledning til 
disse spørgsmål om udviklingstendenser: Er der tale om en bevægelse i dansk-
faget fra bevidstgørelse om manipulation og magt til bevidstgørelse om analyse-
indfaldsvinkler? En bevægelse fra mål om demokratisk emancipation til fakta-, 
begrebs- og analysemål? Er dansk blevet et funktionærfag? Og/eller er der måske 
en bevægelse på vej tilbage, ikke så meget mod sociologisk kommunikationskritik, 
men mod kritik af livet i det selviscenesættende samfund – altså mere mod etiske 
end politiske spørgsmål? Det sidste spørgsmål hviler på et meget svagt grundlag, 
for der er som det fremgår af den kvantitative undersøgelse, kun meget få nyere 
kommunikationskritiske værker. 

En anden udviklingstendens kan skimtes i de fire præsenterede værker, 
idet Hvem påvirker os … stort set ikke præsenterer analysemodeller, men i vid 
udstrækning analyserer og præsenterer analyser der anvendes i den overordnede 
argumentation. Reklamedrøm præsenterer en analysemodel (psykoanalysen) og 
analyserer efter den. Reklametid præsenterer en lang række analyseværktøjer 
og instruerer eleverne i at anvende disse. Medier i dansk kan siges at integrere 
præsentationen af en række analyseværktøjer med en analyse der løbende lægger 
op til og underbygger den overordnede argumentation. Det leder til spørgsmålet 
hvorvidt dansk er et analysefag – altså om analyse er blevet fagets raison d’être – 
måske endda i så høj grad at formålet med analysen kan forsvinde helt af syne. 
Dette er en iagttagelse som også er gjort i en undersøgelse af læremidler til lit-
teraturundervisning (Oksbjerg, 2011).

Afslutningsvis vil jeg derfor opfordre til at vi genovervejer hvad formålet og 
målet med danskundervisningen er, og om vi måske kan lære noget af 70’ernes 
og 80’ernes sociologisk-kritiske tilgang? Kan danskfaget bidrage til at eleverne 
bliver demokratiske, emanciperede og selvstændige borgere gennem at forstå 
magtrelationer og medieinstitutionernes rolle i samfundet, gennem at arbejde med 
og forstå tekster og diskursers ideologisk-konstruerende kraft og ved at blive ind-
draget i den levende diskussion af vores samfund og kommunikationen om dette?
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English Summary
This article presents a review of textbooks and teaching material on mass media, 
mass communication, commercials and communication critique from the sixties 
until today. The goal is to investigate if and how communication critique has 
been taught and approached in the period. The historical study is followed by a 
close analytic examination of four characteristic works from the period in order 
to show how communication critique has (and has not) been in focus in different 
ways through time. The historical and analytic studies function as the point of 
departure for a suggestion to revitalise the focus on communication critique in 
Danish language teaching and learning.

Keywords: Kommunikationskritik, danskfagets formål, tekstanalyse, læremidler.

Jeppe Bundsgaard

http://www.asgerliebst.dk/styled/styled-11/index.html


61 

Opgavedidaktik i dansk
-  Elevopgavens stilladserende funktion

Af Marie Falkesgaard Slot

I artiklen præsenteres begrebet opgavedidaktik, som er en videreudvikling af arbej-
det	med	ph.d.	afhandlingen:	Læremidler	i	danskfaget	om	bl.a.	elevers	opgavearbejde	
i	danskfagets	læremidler	(Falkesgaard	Slot,	2010).	Artiklen	bruger	afhandlingens	
identifikation	 af	 typiske	 problemer	 i	 elevopgaver	 i	 læremidler	 som	 afsæt	 for	 at	
definere	opgavens	stilladserende	funktion	og	opstille	en	opgavedidaktisk	model,	som	
udpeger sammenhængen mellem undervisningens formål, mål, genstandsfelt – og 
læringsaktiviteter og opgaver. Dernæst gives et eksempel på en typisk opgave i 
danskfaget,	 som	har	flere	mangler	 hvad	 angår	 stilladsering	 af	 elevers	 læring.	 I	
artiklens hovedafsnit imødegås konkrete udfordringer i elevopgaver: Med baggrund 
i et begreb fra den kognitivt orienterede lingvistik samt multimodalitetsteori 
foreslås designprincipper, som kan udpege potentialer i forhold til begrebsbrug, 
modalitetsvalg og elevinddragelse i elevopgaver til danskfaget.

Indledning 
Tilrettelæggelse af opgaver og relevante arbejdssituationer, der både kan løses 
individuelt og sammen med andre, bliver stadig vigtigere i et samfund, hvor 
opgaverne generelt set bliver mere komplekse og ofte skal løses i sammenhænge, 
hvor den enkelte både skal kunne arbejde selvstændigt og i et fællesskab. Det er 
derfor en relevant opgave for fagdidaktikere og skolens praktikere at fokusere 
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på de opgavetekster, som for mange elever er det vigtigste holdepunkt i arbejdet 
med kundskabsudvikling i dansk. 

Den grundlæggende pædagogiske/didaktiske tanke bag ”opgaver” i skolen 
er, at elever ikke kun lærer ved at få formidlet et givent stof, fx af en lærer, men 
i høj grad også lærer ved selv at være aktive i form af at få stillet spørgsmål og 
opgaver til et fagligt kundskabsområde. Fra en række nordiske og internationale 
forskningsresultater ved vi midlertidig, at opgavers udformning imod hensigten ofte 
er en barriere for elevers læring (Genette, 1998; Hedeboe, 2002; Skjelbred, 2006). Det 
skyldes især, at opgaver generelt set: 

• savner kontekst og er uklare i forhold til at udpege forforståelse 

• ikke er tydelige nok i forhold til hvilke læsestrategier, eleven har brug 
for i tilgangen til opgaven 

• taksonomier og refleksionsniveauer er implicitte 

• sproglig opmærksomhed udvikles ikke i tilstrækkelig grad på et 
metaniveau.

I en række forsknings- og udviklingsopgaver om læremidler i gymnasiets 1. 
g klasser og folkeskolens mellemtrin har jeg gennemført undersøgelser om 
elevopgaver og elevers og læreres brug af opgaver. Undersøgelserne ligger til 
grund for artiklens argumentation og påstand om behovet for et tydeligt fokus 
på elevopgavens stilladserende funktion fremsat i begrebet opgavedidaktik 
(Falkesgaard Slot, 2010, 2013; Edling, 2006).

Hvad er en elevopgave?
”Opgaven” er, på linje med andre kulturelle resurser, et vigtigt didaktisk element 
i elevens læreprocesser og derfor også vigtig at udvikle, når det gælder stillad-
sering af elevers muligheder for at udvikle kundskaber (Vygotsky, 1971, Hauge 
2010). Opgaver er kort defineret en tekst, der: 

”bidrar til å synliggjøre et fag og et emnes kunnskapstaksonomi og dermed styrer 
elevens forståelse både av hva som er vigtig kunnskap, og i neste omgang hva de bør 
legge	merke	til,	og	dermed	hvordan	teksten	skal	leses.	(…)	oppgavene	gir	nyttige	
signaler om hva som er det viktigste, og hva en leser dermed bør konsentrere seg 
om. Slik kan oppgavene hjelpe leseren til å orientere seg i teksten og være gode inn-
ganger	til	å	skape	førforståelse	og	lette	leseprocessen”.	(Skjelbred, 2009: 279, 280)

Der kan groft set skelnes mellem opgaver i læringssituationer og opgaver i prøve- 
eller testsituationer. Til den første kategori hører opgaver, som elever møder flest 
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af, nemlig den traditionelle elevopgave i fx læremidler eller den projektbaserede 
opgave stillet i forbindelse med projektuger/arbejde. Den elevcentrerede opgave 
kan fungere som stilladserende resurser, der i læringssituationer hjælper elever 
i kontakt med stoffet og bidrager til, at han eller hun kan opnå effektiv læring 
individuelt og/eller i samarbejde med andre. Den testcentrerede opgaves funktion 
er ofte at give viden til læreren om elevens læring fx i form af et resultat i en 
test- og eksamenssammenhænge og dermed udpege, hvordan eleven kan bringes 
videre i sin læreproces (Skjelbred, 2009). Endelig findes der de formelle opgaver 
fx i forbindelse med Folkeskolens Afgangsprøve mv., nationale tests eller opgaver 
i Pisa-undersøgelser. Opgaver af den type indgår ikke i mit materiale.

Opgavers stilladserende funktion 
Nordisk og international forskning peger på, at kvalitative elevopgaver er op-
gaver, som har en stilladserende funktion i forhold til elevens møde med stoffet 
og for elevens mulighed for at udvikle kundskaber. Elevopgaver, der inddrager 
elevens forforståelse og udpeger eller kontekstualiserer, hvad der er værd at vide 
og kunne, har derfor også større mulighed for at støtte elevens læring i et fag. 
Elevopgaver, som er stilladserende og indbygger elevers forståelse, kan derfor 
bedst designes i overensstemmelse med didaktiske refleksioner omkring formål, 
mål, stof og genstandsområde. Stilladsering i opgaver kan da afstemmes efter 
elevens aktuelle og potentielle formåen, så instruktionen både støtter og udfordrer 
eleven individuelt og i samarbejde: Er støtten i opgaven passende afstemt, vil 
den potentielt kunne vække og igangsætte en række indre udviklingsprocesser, 
som gør det muligt for eleven at forlade vante tanke-og handlemønstre. Hvis der 
ikke er noget stillads, eller det ikke er afstemt, risikerer eleven at opleve motiva-
tionstab. Derfor er indbyggede støttefunktioner vigtige opgavedidaktiske greb, 
så elever oplever, at de har de fornødne forudsætninger, der skal til for at opnå 
gode resultater (Vygotsky, 1978; Hauge, 2010). I min ph.d. afhandling analyserede 
jeg en række elevopgaver i to 1. g. klasser og kunne efterfølgende konkludere, 
at der er brug for didaktiske modeller, der sammentænker, hvordan opgaver 
tilpasses elevens nærmeste udviklingszone og hvilke støttestrukturer, der går 
forud for dette arbejde. (Falkesgaard Slot, 2010). De følgende afsnit er skrevet med 
baggrund i afhandlingens resultater og er et bud på, hvordan en opgavedidaktisk 
model og principper for design af opgaver kan lægges til grund for stilladsering 
af elevopgaver i danskfaget både i folkeskolen, men også i gymnasiets danskfag 
på 1. g niveau. 

Opgavedidaktik i dansk
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Bidrag til en opgavedidaktisk model
For at kunne definere et begreb om opgavedidaktik er det hensigtsmæssigt at 
udvikle en model, der forankrer opgavens stilladserende funktion i samspillet 
med undervisningens formål, mål, stof og genstandsfelt og de aktiviteter og 
opgaver, som elever skal arbejde med. Modellen har grundlæggende didaktiske 
spørgsmål i centrum: Formål (Hvorfor arbejde med faget/området?), Mål (Hvad er 
målet og indholdet, dvs. hvad skal læres i forhold til stof og genstandsudvikling, 
hvad er perspektivet i forhold til elevernes kompetenceudvikling og hvad skal 
eleven opnå med arbejdet?) og Fagmetodisk (Hvordan skal eleverne arbejde og 
hvilke forudsætninger og deltagelsesmuligheder skal eleverne tilbydes sammen 
med hvem og hvornår?) 

1. HVORFOR? 
Nøgle spørgsmål 

2. HVAD? 
Udvikling af 

testkompetence 

3. HVORDAN? 
Opgaver der stilladserer 

begrebsliggørelse, 
multimodal tekstarbejde 
– og elevinddragelse 

4. HVEM/HVORNÅR? 
Elevers 

deltagelsespotentiale 
som afsæt for 
tekstprocesser 

Figur 1 - Opgavedidaktisk model

I tæt tilknytning til de grundlæggende didaktiske spørgsmål placerer jeg begrebet 
opgavedidaktik som en didaktisk refleksion over sammenhængen mellem fagets 
nøglespørgsmål, undervisningens mål og elevernes arbejde med stoffet (aktivite-
ter). Opgavedidaktik er i min optik refleksion over netop dén sammenhæng og 
dermed didaktisk at kunne redegøre for, at opgaver er designet i overensstem-
melse med de øvrige valg, som er foretaget i arbejdet med et undervisningsforløb/
læringssituation. Mit argument for, at en specifik udvikling af opgavedidaktisk 
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refleksion er nødvendig, er især, at det faglige genstandsfelt sjældent ekspliciteres 
i elevopgaver. Det er i opgavens formuleringer uklart, hvad eleven skal lære, 
opgaven meddeler kun, hvad de skal lave. Handling og aktivitet bliver et mål i 
sig selv, og elever må i høj grad selv tage ansvar for udfoldelsen af det faglige 
genstandsfelt, fordi der ikke tages afsæt i en tydelig stilladsering (Hauge, 2010). 

For at komme tættere på den problemstilling er det nødvendigt at forstå 
sammenhængen mellem læringsmål, indhold og opgave, og her kan vi rette 
opmærksomheden mod begreberne: ”Objekt”, ”aktivitet” og ”handling”. Be-
greberne er hentet fra aktivitetsteorien og senere sociokulturel teori og forklarer 
forskellen mellem forskellige delelementer i en undervisnings- og læringssitua-
tion. I bogen Undervisningens nye sammenhænge - it, aktivitet, design (Hauge, 2010) 
bruges ”objekt” og ”udvikling af objekt” i en anden rammesætning, end hvad 
man typisk gør i dansk tilgang. Hauge kalder læringsaktiviteten for ”objektet” 
og skriver, at ”objektet kommer til syne gennem måden hvorpå eleven orienterer 
sig mod en opgave på” (2010, s. 80). Det er utrolig relevant og nødvendigt at pege 
på forholdet mellem læringsaktivitet og den fælles udvikling af et stof/kund-
skabsområde, men jeg vælger at erstatte ”udvikling af undervisningsobjektet” 
med ”genstandsfelt”, idet brugen af objekt og objektudvikling i forbindelse med 
didaktisk design skaber en del forvirring, når det sættes til at beskrive, hvad det 
er, elevers aktiviteter er rettet mod. 

Handlinger er den mindste enhed af de tre og udspiller sig i korte situationer, 
fx ”skriv i fem minutter om billedet”. Handlinger afvikles i forhold til et system 
af aktiviteter, som er den helhed eller det rationale, hvorfra handlinger udføres. 
Derudover skal læringsaktiviteter have en retning eller orientering, som er en 
mere kompleks størrelse end de specifikke mål, som udgør målet for læringsak-
tiviteter (Hauge, 2010). Handling, aktivitet og udvikling af genstandsfeltet er tæt 
forbundne størrelser og hjørnestene i design af undervisning. Genstandsfeltet 
indrammer et stykke ”verden” og giver det et perspektiv og er dermed en afgø-
rende og uforudsigelig del af undervisningens afvikling. Især forholdet mellem 
genstandsfelt og aktivitet er dynamisk og bundet til den særlige kontekst, som 
et læringsfællesskab er. Vi kender det fra fortolkningssituationer, hvor elevernes 
perspektiv på genstandsfeltet kan være med til at udvikle undervisningen. Et 
begreb om opgavedidaktik kan øge fokusset på, hvordan læringsaktiviteter (og 
herunder opgaver) stilladserer udviklingen af genstandsfeltet i læringsfælles-
skabet og hos den enkelte elev og dermed sikrer, at beslutningen, om hvad der 
skal være genstandsfeltet i undervisningen, kommer forud for beslutningen, om 
hvad der skal være læringsaktiviteter. 

Opgavedidaktik i dansk
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En klassisk elevopgave i dansk 
I min ph.d. afhandling påviste jeg, med udgangspunkt i analyser af tre forskellige 
læremidlers elevopgaver, stærkt dekontekstualiserede analyseopgaver, som ikke 
er rettet mod et kompetenceniveau. Elever mødes i langt de fleste opgaver med 
den forventning, at de allerede har eller selv kan udvikle forståelse for, hvorfor 
de skal arbejde med stoffet i netop den type af analyseopgaver. Problemet er 
også, at sammenhængen mellem, hvad elever skal lære, og hvad elever skal lave 
i arbejdet med elevopgaver, ofte bliver upræcist formuleret, fordi der opstår et 
kognitivt ”gab” mellem, hvad eleven reelt kan forholde sig til, og de begreber og 
taksonomier som bliver brugt om det, de skal forholde sig til. Et typisk eksempel 
er, at refleksionsniveauet springer fra det refererende og direkte til det vurde-
rende, uden at der stilladseres omkring analyseniveauet eller begrebsdannelse 
på et mellemkategorialt niveau. Det betyder, at eleven ikke nødvendigvis kan se 
genstandsfeltet spejlet i opgaven, endsige bearbejde det, eller forstå de aktiviteter, 
der knytter sig til denne bearbejdning. 

Den følgende opgave er prototypisk for opgaver, som elever møder i grund-
skolens overbygningsklasser og i gymnasiets danskfag 1.g (Falkesgaard Slot, 
2010, 2013). Eleverne skal foretage nogle sproglige øvelser, som bliver mere og 
mere kompleks med afslutning i den vurderende og kritiske tekstkompetence. 
Elever skal komme med eksempler på sprogspil, der ”går galt i almindelig sam-
tale” og skal finde en kommunikationsstreng og dernæst udforme en analyse af 
skriftsproglige træk. Dernæst den obligatoriske vurderingsøvelse hvor elever 
kritisk skal diskutere et sagsforhold:

-  Giv egne eksempler på hvordan turtagning og åbning kan gå galt i 
almindelig samtale og på nettet. Giv også eksempler på det modsatte.

-  Giv eksempler på at netbaseret kommunikation skaber øget nærhed.  
Og giv eksempler på at netbaseret kommunikation skaber distance

-  Find en kommunikationsstreng på Facebook eller på et debatforum 
(fx You Tube) og lav en analyse af de tale- og skriftsproglige træk. 
Brug skemaet for side 83.

-  Diskutér hvad det gør ved dialogen at den blev ført på nettet i stedet 
for ansigt til ansigt.

-  Diskutér hvordan dialogen i de sociale medier påvirker ”virkelighe-
dens” samtaler.
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Opgaver som denne findes i utallige varianter i forhold til det faglige indhold 
(opgaven kunne også handle om litterær analyse eller noget andet). Elever skal 
ikke selv opstille kommunikationssituationer, hvor de anvender sproghandlinger, 
der går galt i forskellige sammenhænge, de skal blot vise, at de ”kan redegøre 
for”, ”give eksempler på”, og ”deltage i diskussioner”. Endelig skal de vurdere 
og perspektivere til ”virkelighedens samtaler”. Problemet er, at opgaven helt 
mangler ”virkelighed” situeret i relevante kommunikative situationer, der 
appellerer til unge elever, som har masser af erfaringer med kommunikative 
situationer fra deres hverdag. Unge elever kan være optaget af relationer, sprog 
og kommunikation, men de fleste opgaver kontekstualiserer ikke denne interesse 
i virkelighedens kommunikative muligheder og begrænsninger. 

Opgaver der stilladserer på et begrebsligt mellemniveau 
Et opgavedidaktisk princip kunne være at finde det niveau, hvorfra elever umid-
delbart forstår og er fortrolige med verden. Mit udgangspunkt er begrebet om 
det begrebslige mellemniveau. Udviklingspsykologen Eleanor Rosch definerer det 
begrebslige mellemniveau som det basale kognitive niveau (basic level), hvor 
forståelse og fortrolighed med verden har sit ståsted. Et kendt eksempel er at 
adspurgt om ”hvad du sidder på”, foretrækker de fleste at sige ”en stol” fremfor 
”køkkenstol” eller ”møbler”. Det begrebslige mellemniveau kan kædes sammen 
med begrebet om epistemisk rammesætning, som bl.a. er interessant i forhold til 
forskellige typer af læringsspil (Shaffer, 2006). Epistemisk rammesætning omfatter 
både ”at-viden”, ”hvordan-viden” og ”med-viden” og er en form for fortrolig-
hedshorisont, som udover at vide noget om fakta, tilknytninger og aktiviteter, 
betyder, at man er fortrolig med verden og kan vælge og identificere relevante 
spørgsmål. Samtidig er epistemisk rammesætning evnen til at kunne identificere 
sig selv som en, der rent faktisk er engageret i den form for tænkning og måder 
at handle på (Shaffer, 2006). 

Et begrebsligt mellemniveau kan med fordel indbygges i opgaver, så de 
situationer elever kender og har fortrolighed med, danner afsæt for tekstpraksis-
situationer, som i et progressionsperspektiv bliver stadig mere uforudsigelige og 
orienterede imod mere komplekse tekstpraksissituationer1. Udfordringen er at 
finde på opgaver, der åbner for kendte problemer, og som kan udvikle det faglige 
genstandsfelt, så elevens evne til at forholde sig ”fortroligt hensigtsmæssigt” i 
situationer er i centrum. For at stilladsere denne indsats skal opgaver have afsæt 
i et ”mellemniveau”, hvor konkrete løsninger efterspørges, og hvor elever i tæt 
dialog med læreren beslutter sig for et opgavefokus og en gruppe af spørgsmål 
i tilknytning til læringsmål og undervisningens indhold (Illum Hansen, 2011a). 

Opgavedidaktik i dansk
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Opgaver der stilladserer prototypiske situationer 
I den opgavedidaktiske model plæderer jeg for en projektorganiseret tilgang 
til danskfaget, hvilket betyder, at der styres mod en opgavedidaktik, der med 
afsæt i et kompetenceorienteret kundskabsperspektiv udvikler elevopgaver, 
der har afsæt i virkelighedsnære problemstillinger og emner2. Modellens 
fokus er prototypiske situationer (som er situationer, vi som mennesker kan 
forvente at komme til at stå i) som danner baggrund for undervisningsforløb, 
der simulerer en meningsfuld praksis (Hetmar, Misfeldt, Bundsgaard, 2011). 
Den opgavedidaktiske tænkning bag prototypiske situationer kan være særlig 
relevant at udvikle, fordi de fleste opgaver til dansk oftest ikke er formuleret, så 
de kan igangsætte aktiviteter, der udfoldes i prototypiske situationer. I et britisk 
læremiddel til modersmålsfaget ”All Talk” stilladseres der på, hvad jeg mener 
er, et opgavedidaktisk begrebsligt mellemniveau med elevens kommunikative 
kompetencer i centrum3. Stofområdet er sociale medier og brug af ny teknologi, 
og temaet er venskab med fokus på ”Facebook, sketch og rollespil”. Eleverne skal 
ikke som i det forrige eksempel bruge nettet som en ”bevidstløs” tekstgenerator, 
men som et medie, der skaber forståelse for sociale mediers potentialer eller 
mangel på samme. Udviklingen af genstandsfeltet er forskellige vinkler på elevens 
kommunikative handlerum i forhold til medier og modaliteter, især er målet, at 
elever skal forstå, at forskellige medier og modaliteter giver forskellige mundtlige 
kommunikative handlemuligheder. Én af de prototypiske situationer er Facebook-
handlingen: ”Venneanmodning”, men scenariet er flyttet fra det virtuelle rum til 
den ene ”venneanmoders” hoveddør. Der ringes på hoveddøren: ”Hej, skal vi 
være venner” spørger han akkurat som på Facebook ”svar nu, svar nu”, råber 
han ind i hovedet på den potentielle ”ven” i hoveddøren. Det er anslaget til en 
række situationer, hvor elever gennem replik, gestik og musik får anvendt deres 
kommunikative kompetencer i forhold til at kontakte og blive kontaktet af nogen. 
I den konkrete situation får de også erfaring med, at venne-anmodning fungerer i 
en virtuel asynkron kommunikation, men at den offensive kommunikative tilgang 
er uegnet i de fleste andre situationer. Opgavetyper som denne, hvor elever skal 
anvende og forstå og udvikle et genstandsfelt på et begrebsligt mellemniveau, før 
de skal analysere og fortolke, er et vigtig stilladserende princip. Med den form 
for stilladsbaseret læring følger også muligheden for at formulere en kritik af de 
kommunikative muligheder og begrænsninger, der er ved Facebook og andre 
sociale medier og ikke mindst for at skabe nye æstetiske og kunstneriske udtryk 
med sociale medier som afsæt4. 

På den baggrund kan der opstilles tre designprincipper for opgaver, der har 
et begrebsligt mellemniveau som stilladserende funktion: 
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• Opgaverne skal udvikle og stimulere elevers nysgerrighed og kritiske 
potentiale, så de opbygger kundskabsforståelse med afsæt i, hvad det 
vil sige at anskue verden fra et danskfagligt perspektiv og dermed 
også opnår en fortrolighed med forskellige prototypiske situationer

• Opgaver skal tage udgangspunkt i scenarier, hvor valg og opbygning 
af opgavens ”scene” og en tydelig dramaturgi som i ”Facebook-
eksemplet” stilladserer elevers arbejde med at anvende og forstå 
undervisningens genstandsfelt

• Opgaver skal indeholde bearbejdning af konkrete begreber, som kan 
transformeres til situationer uden for skolen: Dvs. byt ”personkarakte-
ristik” ud med arbejder med personae, stereotyper og segmentanalyse 
i forskellige typer af kommunikationssituationer

Opgaver der stilladserer multimodal tekstproduktion
Som nævnt ser mange opgaver i dansk på overfladen mere multimodale og 
medproducerende ud, end de faktisk er, og derfor er det væsentligt at få en 
fagdidaktisk drøftelse af hvilke opgavedidaktiske strategier, der er centrale i 
udnyttelsen af det multimodale felt (Illum Hansen, 2011b). Er det fx i orden, at 
elever kastes ud i svagt stilladserede filmproduktioner og andre multimodale 
digitale produktioner, eller er der nu brug for en skærpelse af, hvad der er fagligt 
interessant og relevant at producere, sat i forhold til hvor krævende undervis-
ningsopgaven er i forhold til elevproduktion? (Gissel, 2011). Multimodalitet bør 
tænkes som en del af elevernes arbejde med det faglige stof, og det betyder ikke, 
at elever altid skal producere i alle mulige (og umulige) formater for at få deres 
arbejder med multimodalitet og kommunikationsformer til at give mening (Jewitt, 
2008). Det afgørende er, hvordan brugen af multimodalitet kan bidrage til stil-
ladsbaseret undervisning og dermed øge kompleksitets-og progressionsniveauet 
i elevens arbejde. I engelske læremidler findes der gode eksempler på, hvordan et 
skarpt fokus på multimodalitet stilladserer både udviklingen af undervisningens 
genstand og af de aktiviteter, som opgaver sætter i gang. Det opgavedidaktiske 
potentiale i min optik er derfor også at satse på præfabrikerede multimodale 
formater, der kan tingsliggøre og fastholde elevers aktuelle forståelse i en kom-
munikerbar form. (Gynther, 2010). På den måde kan elever støttes af modeller 
og artefakter, der hjælper med at overskue, fastholde og transformere elevens 
forståelse og anvendelse af viden (Jewitt, 2008). 

Et eksempel er ”Me me me-target” - en model, som skal hjælpe eleven til 
at forstå, hvilken slags sprogbruger han/hun er i forskellige sammenhænge. 
Eleven skal via en art kommunikativ ”dartskive” arbejde med at systematisere 
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sætningskonstruktioner, slangudtryk, hilseformer, brug af dialekt og særudtryk 
som et led i en overordnet analyse af sit unikke talesprog og stil. Elevens dartskive 
stilladserer arbejdet med forskellige kommunikations- og situationskontekster, 
hvilket hjælper eleven til at forstå sprogbrugen i konkrete situationskontekster 
(Berge, 1999). Forskellen på denne opgave og mange andre opgaver er, at der er 
en sammenhæng mellem emne, udvikling af genstandsfelt, aktivitet og elevens 
sprogbrug. I en anden opgave skal elever fremstille en ”sms-diamant”, idet de 
vælger og prioriterer de udsagn, som forklarer, hvorfor de selv benytter sms-
sprog. Eleverne skal vælge mellem 21 argumenter for brug af sms-sprog og med 
”diamanten” i hånden, er det langt nemmere for eleverne at systematisere forskel-
lige kommunikative argumenter for, hvorfor sms-sprog i nogle sammenhænge 
fungerer effektivt. 

All Talk - Me me me4

Inner circle = Your responses
Middle circle = Friend 
Outer circle = Trusted adult

Figur 2: Eksempel på model, der stilladserer sproglig kategoriopbyg-
ning 
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Diamond layout

1.Being young
2. Creativity and 

word play

7. Lack of 
standards in 
society

8. Moving as you 
txt

5. Keeping 
secrets in a
special code

6. Lack of 
confidence with 
standard English 
spelling

3. Distractions 
around you
as you txt

Figur 3: Eksempel på model, der stilladserer sproglig kategoriopbygning 

I danske læremidler er præfabrikerede modeller (eller stilladser) som fx ”Me 
me me target” sjældne, men spørgsmålet er om ikke, elever har brug for at blive 
fortrolige med et fagligt genstandsfelt på et mellembegrebslig niveau, før et mere 
analytisk og fortolkningsmæssige niveau kan indtræde i deres arbejde. De præ-
fabrikerede modeller kan hjælpe med at tingsliggørelse læreprocesser og hjælper 
elever til at huske, hvad de ved i forvejen, og hvordan de kan anvende det, de ved, 
i en senere analytisk og fortolkningsmæssig skabende proces. 

På den baggrund kan der opstilles tre designprincipper for opgaver, der har 
det multimodale som stilladserende funktion:

• Multimodalitet skal kun vælges i opgaver, hvis de har en relevant 
faglig funktion eller kan virke som stillads i læreprocessen

• Opgaven skal tydeligt signalere, hvad elever kan vælge i forhold til 
forskellige multimedier og multimodaliteter

• Opgaver skal stille stilladserende modeller til rådighed for elevers 
læreproces, så eleven hjælpes til at fastholde og systematisere kund-
skabsforståelse / viden (fx Me, me me target).

Opgaver der stilladserer elevers deltagelsesprocesser 
Mange opgaver peger ikke i tilstrækkelig grad på, hvilke muligheder elever har 
for at indgå og få medindflydelse på deltagelsesprocesser i dansk. Opgaver skal 
derfor støtte selve gangen i elevens arbejde ved at indbygge valgmuligheder 
og iscenesætte aktiviteter, der giver elever medindflydelse på udvikling af 
genstandsfelt, arbejdsformer, organisering og valg af kulturelle resurser, de vil 
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benytte sig af i arbejdet. Konkret drejer det sig om spørgsmål som: Hvem skal jeg 
arbejde med, skal jeg arbejde på samme måde gennem hele opgaven, hvornår og 
hvor skal jeg arbejde, hvordan bliver mit arbejde evalueret efterfølgende, og har 
jeg nogen indflydelse på, hvordan respons mv. kan foregå? 

Aktivitetsteorien og den sociokulturelle teori indsætter enkeltelevens læring 
og udvikling i rammen af undervisning som en kollektiv aktivitet. Det betyder, 
at elevers muligheder for at være medudviklere af undervisning skal medtæn-
kes i design af opgaver. Den sociokulturelle teori har haft fokus på, hvordan 
tydelige faglige deltagelsesprocesser kan støtte udvikling af genstandsfeltet i en 
læringssituation (Dysthe, 1996; Hauge, 2010). Et bud kunne være at udvikle flere 
praksisstilladserende læremidler, som fx Redaktionen som har avisredaktionens 
praksisfællesskab, og de roller der er omkring et sådant arbejdsfællesskab, som 
omdrejningspunkt. 

På den baggrund kan der opstilles tre designprincipper for udformningen af 
opgaver, der har elevers deltagelsesprocesser og forudsætninger som stilladse-
rende funktion: 

• Opgaven skal eksplicitere elevers mulighed for faglig deltagelse, så de 
kan være med til at udvikle genstandsfeltet

• Opgaver skal give elever mulighed for mere indflydelse på organise-
ring og forløb

• Elever skal have flere evaluerings- og responsmuligheder, så den 
faglige deltagelse i langt højere grad afstemmes i forhold til elevens 
forudsætninger og præferencer.

Konklusion og perspektivering 
Jeg har i artiklen argumenteret for et behov for at sammentænke undervisningens 
didaktiske design med opgavedidaktiske stilladseringsprincipper i form af fokus 
på et begrebsligt mellemniveau og en større grad af multimodal inddragelse og 
af tingsliggørelse af arbejdsprocesser, så elever kan tage del i udvikling af faglige 
genstandsfelter og deltagelsesprocesser. 

En kort afsluttende perspektivering tager afsæt i en drøftelse af de opgavedi-
daktiske konsekvenser, som et stærkere fokus på elevopgaver vil få. Hvis dansk-
faget vil noget med eleverne, kan samspillet mellem formål, mål, genstandsfelt 
og opgaver gentænkes, så det tydeliggøres, at opgaver hænger uløseligt sammen 
med de valg, der er truffet i det didaktiske design, og at der derfor skal være over-
ensstemmelse mellem elevens niveau og de begreber og de krav til multimodal 
produktion, som opgaven igangsætter. Jeg har foreslået at den prototypiske situation 
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danner afsæt for formuleringen af nye opgavetyper, men jeg anderkender også, at 
det kan være en omfattende proces at underkaste enhver opgave designprincipper 
som dem, jeg foreslår. Realistisk set er den projektorganiserede tilgang kompleks 
og omfattende for både elever og lærere. Derfor vil der fortsat være brug for 
elevopgaver, som stilladserer elevens opøvelse af også mere enkle færdigheder, 
og hvis metodiske grundlag ikke er den projektorganiserede metode. Men - selv 
i den mest enkle og mindst udforskende elevopgave er der klare fordele ved 
at stilladsere elevers læring gennem en reflekteret didaktisk brug af begreber, 
multimodale tilgange og elevinddragelse. 

Principper 
for stil-
ladsring af 
opgaver på 
et begrebsligt 
mellem-
niveau

- Opgaverne skal udvikle og stimulere elevers nysgerrighed 
og kritiske potentiale, så de med afsæt i et begrebsligt mel-
lemniveau anskue verden fra et danskfagligt perspektiv og 
gennem det opnår en fortrolighed med forskellige prototypi-
ske situationer,

- Opgaver skal tage udgangspunkt i scenarier, hvor valg og 
opbygning af opgavens ”scene” og en tydelig dramaturgi 
som i ”Facebook-eksemplet” stilladserer elevers arbejde med 
at udvikle undervisningsobjektet,

- Opgaver skal indeholde bearbejdning af konkrete begreber, 
som kan transformeres til situationer uden for skolen: dvs. 
kan ”personkarakteristik” byttes ud med arbejder med: per-
sonae, stereotyper og segmentanalyse i forskellige typer af 
kommunikationssituationer.

Principper 
for stillad-
sering af 
opgaver på et 
multimodalt 
niveau 

- Opgaver skal tilpasse forskellige multimodale løsninger og 
stilladeres elevens arbejde med hhv. åbne og mere lukkede 
opgaver svarende til elevers niveau,

- Opgaven skal tydeligt signalere, hvad elever kan vælge i 
forhold til forskellige multimedier og multimodaliteter,

- Opgaver kan i højere grad indbygge stilladserende modeller 
til rådighed for elevers læreproces, så elever hjælpes til at 
fastholde og systematisere kundskabsforståelse / viden (fx 
Me, me me target).

Principper 
for stillad-
sering af 
opgaver på et 
deltagelses-
niveau 

- Opgaven skal eksplicitere elevers mulighed for faglige del-
tagelse, så de kan være med til at udvikle undervisningens 
genstandsfelt,

- Opgaver skal give elever mulighed for mere indflydelse på 
organisering og forløb, 

- Elever skal have flere evaluerings- og responsmuligheder, så 
den faglige deltagelse i langt højere grad afstemmes i for-
hold til elevens forudsætninger og præferencer.

Figur 4: Opgavedidaktiske stilladseringsprincipper
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Noter
1 I artiklen ”Tekst i et semiotisk perspektiv” i dette nummer af CURSIV definerer Thomas Illum 

Hansen en tekst som en ”funktionel-intentionel helhed af flere tegnhandlinger, der ytres som 
sammenhængende teksthandling. Tegnhandlinger bruges her som et begreb, der er beslægtet med 
talehandlinger, men samtidig udvides til at omfatte tilsvarende handlinger med andre tegntyper 
end verbalsprog”. 

2 ”Opgavedidaktik” er ikke et begreb, som bruges i den internationale forskning, men et begreb 
jeg lancerer i bestræbelsen på at indbygge opgaven som et didaktisk element i en overordnet 
tænkning omkring design af undervisningsforløb. Man kan med aktivitetsteorien sige, at mit 
ærende er at opskrive ”opgaven” som en helt afgørende kulturel resurse i aktivitetssystemet, der 
på linje med andre faktorer som formål, mål, metode og elevens forudsætninger er afgørende 
stilladseringsresurser i læringssituationer. 

3 I et dansk læremiddel om mundtlighedens muligheder til folkeskolens ældste klasser, Mund Dog, 
så man samme fokus på en anvendelsesorienteret opgavedidaktik (Haugsted, 2003). Elever skal 
med udgangspunkt i egne kommunikative resurser indgå i forskellige kommunikative øvelser og 
dermed anvende deres erfaring i praktiske sprogspilsituationer. Læremidlet blev desværre en enlig 
svale, da læremiddelgenerationen efterfølgende ikke har været baseret på en anvendelsesorienteret 
opgavedidaktisk tilgang.

English summary
The article provides a didactic model and design principles that can be considered 
when designing learning activities in the subject of Danish in order to help 
students to develop professional subject skills within primary school. Learning 
activities in the subject of Danish have typically not built on scaffolding principles 
that help pupils to understand the concept development of their own learning. 
The consequence is that pupils often are thrown into actions and activities that 
do not have an explicit objective. Tasks are often also not designed so that pupils 
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begin their academic work on a conscious cognitive level, and there are very few 
multimodal models that support systematization and categorization of concepts 
and terminology. Finally, it is important that pupils are invited to participate 
actively in both the activities they have to work with and the content development 
which takes place in the classroom. 

The article gives examples of tasks from Danish and British learning material 
and provides three main design principles which relate to scaffolding. Tasks have 
to include: 1) a basic cognitive level that supports the task content 2) a multimodal 
approach to problem solving 3) involvement and influence on subject matters in 
order to stimulate the autonomy of the work.

Keywords: Opgavedidaktik, elevopgave, begrebsligt mellemniveau, multimodal 
elevproduktion, fagdidaktik.
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Læremidler og  
kommunikationskritik
-  Tendenser i skolens litteraturundervisning i et  
 læremiddelperspektiv

Af Marianne Oksbjerg

Artiklen rejser spørgsmålet, hvorvidt og i hvilken grad der i grundskolens lit-
teraturundervisning lægges vægt på at styrke elevers demokratiske dannelse. 
Forbindelsen mellem folkeskolens formåls intentioner om demokratisk dannelse og 
danskfagets	litteraturundervisning	belyses	gennem	materiale	fra	en	undersøgelse	
af	læremidler,	der	er	produceret	til	danskfagets	litteraturundervisning	i	perioden	
2009-2011. Kommunikationskritisk kompetence forstås i artiklen som et væsentligt 
element i et demokratisk dannelsesideal for elever i grundskolen. Først præsenteres 
det teoretiske grundlag for de vurderingskriterier, som i undersøgelsen muliggør et 
fokus på udviklingen af kommunikationskritisk kompetence i læremidlerne, derpå 
præsenteres eksempler fra undersøgelsens analyser. Artiklen tegner et billede af de 
didaktiske	intentioner	i	læremidler	til	litteraturundervisningen	i	grundskolen	og	
udpeger en række forskningsmæssige perspektiver.

Didaktiske læremidlers didaktiske potentiale
Læremidler skal i denne artikel forstås som didaktiske læremidler. 

Fælles	 for	de	didaktiske	 læremidler	er,	at	der	er	 truffet	en	 lang	række	valg	med	
hensyn til mål, indhold og metoder i forbindelse med produktion af dem, og at 
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de er fremstillet med henblik på undervisning i et bestemt indhold. (Hansen & 
Skovmand, 2011, p. 17)

Det vil sige, at når læremidlers didaktiske intentioner omtales i denne artikel, 
henvises til de intentioner for undervisning, som læremiddelforfattere mere eller 
mindre implicit har indlejret i et givent læremiddel. 

Undersøgelsen af læremidler er foretaget ud fra den paradoksale formodning, 
at læremiddelbrug i grundskolens litteraturundervisning spiller en meget signifi-
kant rolle, men ikke desto mindre er et meget underbelyst område:

I Norden er der ikke foretaget større kvantitative undersøgelser af læremiddelbrug, 
men fra mindre norske undersøgelser ved vi, at 75% af de adspurgte lærergrupper 
altid	benytter	læremidler	i	deres	undervisning.	Kun	tre	procent	svarer	”sjældent”	
(Bueie, 2003). Andre norske undersøgelser viser, at læremidler er i brug i 60 % 
af	den	effektive	undervisningstid.	(Heyerdahl-Larsen, 2000) (Slot, 2010, p. 14)

Selv om undersøgelserne er mindre og foretaget i det norske gymnasium, er det 
nærliggende at antage, at læremidler spiller en tilsvarende væsentlig rolle i den 
danske grundskole og altså også i litteraturundervisningen.

En undersøgelse af de læremidler, der i en given periode er produceret til 
undervisningen i litteratur, formodes blandt andet at kunne give et billede af en 
særlig tendens på læremiddelmarkedet i perioden. En sådan undersøgelse viser 
desuden det enkelte læremiddels læringsmæssige potentiale.

En holistisk analyse og vurdering af et læremiddel kræver en analyse og 
vurdering af, hvordan læremidlet integreres i en konkret læringssituation, og af 
hvordan deltagerne udvikler deres kompetencer gennem arbejdet med læremidlet 
(Bundsgaard & Hansen, 2011). Analyser alene af læremidlers intentioner kan 
derfor ikke sige noget entydigt om den praksis, der foregår i skolen. Alligevel 
må en større samlet analyse af sådanne intentioner formodes at skabe viden, der 
kan vise tendenser i forhold til, hvordan kommunikationskritisk kompetence 
understøttes i aktuel litteraturundervisning i skolen. 

Læremiddelanalyse med kommunikationskritisk  
perspektiv
I det følgende vil jeg kort redegøre for nogle af de væsentligste teoretiske pointer, 
som danner baggrund for min analyse og vurdering af 40 læremidler til grund-
skolens litteraturundervisning. Undersøgelsen er udarbejdet i forbindelse med mit 
kandidatspeciale på didaktik (dansk), Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU) (Oksbjerg, 2011). Erfaringsbaserede antagelser lå til grund 
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for de overvejelser, som udgjorde den indledende fase af specialeskrivningen. 
Antagelserne var, at meget litteraturundervisning i grundskolen praktiseres med 
relativt diffuse dannelsesforestillinger for øje. Endvidere var det antagelsen, at der 
blandt dansklærere hersker relativ enighed om, at ved undervisning i fagtekster 
er kommunikationskritik et vigtigt element. Ved undervisning i skønlitteratur 
var antagelsen endvidere, at bestræbelser på at lære elever at forholde sig selv-
stændigt og kritisk til teksters udsagn om verden derimod ikke er særligt højt 
prioriteret som en del af tekstarbejdet

Ved formulering af de kriterier, som læremidlerne er analyseret og vurderet 
ud fra, har fokus været på forskellige aspekter af kommunikationskritisk kom-
petence. Desuden er forståelsen af kompetencen uddybet og nuanceret. Jeppe 
Bundsgaard har beskrevet kommunikationskritisk kompetence som bestående af 
flere dimensioner. En gruppe af dimensioner betegner Bundsgaard færdigheder. 
Færdigheder skal gøre eleven i stand til at kunne analysere en kommunikationssi-
tuation. En anden dimension udgøres af kompetencerne til at kunne sætte sig i en 
andens sted (empatisk kompetence) og vurdere konsekvenserne af situationen for 
de berørte (etisk kompetence) (Bundsgaard, 2009, p. 69-70). Bundsgaard identifice-
rer yderligere to grupper af dimensioner af kommunikationskritisk kompetence: 
viden og holdninger Bundsgaard nævner tre holdningsmæssige dimensioner:

Mistænksomhed består i at man interesserer sig for hvad en tekst og dens 
ophavsteam siger mellem linjerne – og om man kan acceptere de forudsætninger 
den bygger på.

Selvstændighed betyder at eleverne må lære at tro på at de selv kan have en 
gyldig holdning, og at autoriteter ikke altid har ret.

Demokratisk sindelag betyder at eleverne ønsker at deltage, har tillid til at det 
gør en forskel om de deltager og tror på at mennesker i fællesskab kan diskutere 
hvad der er væsentlige problemer, og nå frem til gode løsninger eller kompromisser. 
(ibid., p. 70)

Det kan diskuteres, om netop de færdigheder og præcis den forståelse af 
empatisk og etisk kompetence, som Bundsgaard giver udtryk for, er dækkende. 
Det er imidlertid den kommunikationskritiske kompetences holdningsmæssige 
dimensioner, som er interessante i denne sammenhæng. Dimensionerne udgør 
tilsammen et perspektiv på læring med et overordnet fokus på demokratisk 
dannelse, som samtidig knyttes direkte til det danskfaglige felt. Holdningsdimen-
sionerne selvstændighed og demokratisk sindelag knytter sig til dele af folkeskolens 
formål: ”… at tage stilling og handle.”. ”… deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre” (Folkeskolens formål LBK nr. 998 
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af 16/08/2010, p. 1). Forståelsen af begrebet mistænksomhed kan med dets fokus på 
tekster som genstandsfelt knyttes til det danskdidaktiske felt. Med henblik på at 
nuancere og uddybe særlige aspekter af kommunikationskritisk kompetence har 
jeg søgt inspiration i yderligere teori om didaktik og literacy. 

Med Schnack kan vurdering af læremidlerne tilføres et handlekompetenceper-
spektiv. At handle skal ifølge Schnack forstås som mere og andet end at foretage 
sig noget i fysisk forstand. At handle skal forstås som en intentionel, selvstændig, 
rationel og mental aktivitet (Schnack, 2005, p. 18-19). Denne definition af at handle 
kan bruges til at uddybe kriteriet om elevernes selvstændige stillingtagen. 

Teorier om literacy bidrager til analysen af læremidler med et danskfag-
ligt aspekt, som omhandler læring og skriftsproglige kompetencer. Barton & 
Hamilton formulerer det sådan: ”Literacy is best understood as a set of social 
practices” (Barton & Hamilton, 200, p. 8). Den situerede læringsforståelse, som 
ligger i forståelsen af literacy som ”a set of social practices”, findes også hos de ti 
uddannelsesforskere i The New London Group, som føjer et kritisk perspektiv til 
forståelsen af literacy. Gruppen lancerer et bud på en literacypædagogik, hvor det 
faglige fokus i undervisningen blandt andet defineres ved Critical framing, som 
defineres ved to undervisningselementer:

Analysing functionally includes processes of reasoning, drawing inferential and 
deductive conclusions, establishing functional relations such as between cause and 
effect	and	analysing	logical	and	textual	connections.	Learners	explore	causes	and	
effects,	develop	chains	of	reasoning	and	explain	patterns	in	text.

Analysing critically (that is more critically than functionally) involves evaluation 
of one´s and other people´s perspectives, interests and motives. In these knowledge 
processes, learners interrogate the interests behind a meaning or an action, and 
their own process of thinking. (The New London Group, 2009, p. 186) 

Critical framing har som formål, at eleverne gives mulighed for at sætte ny viden 
i relation til kontekst. Courtney B. Cazden, som er en del af The New London 
Group, udlægger denne måde at forholde sig kritisk på som en læringsproces 
og sammenligner processen med vævning. Cazden taler om en læringsproces, 
hvor eleven søger efter egne og andres perspektiver, interesser og motiver bag 
en mening eller en handling og samtidig reflekterer over egen måde at tænke 
på. Denne skiften mellem vurdering af den andens og egen måde at tænke på 
foregår på en sådan måde, at ny begrebsdannelse sker hos den kritisk tænkende 
elev. Cazden formulerer det således: ”This critical kind of weaving works bi-di-
rectionally between known and new experiences, and between prior and new 
conceptualizations (Cazden, 2006, p. 5).”
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Mit fokus for analyse og vurdering er altså funderet i Bundsgaard og Schnacks 
kompetencetænkning samt Barton & Hamilton og The New London Groups 
literacyteori. Formålet er at kunne vurdere læremidlerne i et generelt dannelses-
mæssigt såvel som et specifikt danskfagligt perspektiv. 

Broget læremiddelanalysefelt
Flere af de redskaber til analyse af læremidler, der findes, er relativt omfattende 
og uoverskuelige og har som mål at dække et forholdsvist stort didaktisk felt. 
Mange af redskaberne har nærmest præg af tilfældigt ordnede tjeklister, og 
for de flestes vedkommende gøres der ikke tydeligt opmærksom på, i hvilket 
perspektiv de er udarbejdet (Oksbjerg, p. 129).1 Det analyseredskab, som er 
udviklet til læremiddelundersøgelsen, er derfor formuleret, så det har et tydeligt 
kommunikationskritisk perspektiv. 

I erkendelse af, at det kan være vanskeligt at afgrænse feltet omkring dannelse 
fra fx så centrale didaktiske begreber som læring og læringssyn, har det redskab, 
som er anvendt i undersøgelsen, fået et særligt fleksibelt design. Det kan således 
anvendes snævert til analyse af didaktiske intentioner for kommunikationskritisk 
kompetence, men også til en mere uddybende læremiddelanalyse, hvor fokus er 
på demokratisk dannelse og kritisk literacy. 

De læremiddelanalyser, som udgør min undersøgelse, kan siges at rette sig 
mod et forholdsvist lille område af det enkelte læremiddel, som til gengæld 
undersøges relativt dybtgående. Analyserne retter sig mod det parameter, som 
analyseredskabet Læremiddeltjek betegner legitimitet.2 Parametrene lærerstøtte	og 
sammenhæng (Læremiddel.dk & folkeskolen.dk, 2013) berøres desuden også. 

Vurderingskriterier med perspektiv
Mit analyseredskab består af ti vurderingskriterier. Kriterierne er fremkommet 
som sprogligt kondenserede udsagn efter undersøgelser og overvejelser med 
udgangspunkt i en større begrebsmæssig ramme. Rammen har i første omgang 
bestået af teorier om undervisningens mål og indhold. Overvejelserne bag 
formuleringen af de endelige vurderingskriterier har sluttelig været gjort med 
udgangspunkt i teorier om undervisningens metode. I denne artikels andet afsnit 
redegjorde jeg for de teorier og begreber, som har været de væsentligste inspi-
rationskilder ved formulering af de ti kriterier, som analyseredskabet består af. 
Analyseredskabet er i sin helhed ordnet efter fokusområderne Situeret praksis, 
Fagligt fokus, Læringssyn, Transformeret praksis (Oksbjerg, 2011). En kort redegørelse 
for overvejelser bag udvælgelse af læremiddelundersøgelsens to fokusområder 
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(Situeret praksis og Fagligt fokus) bringes her i umiddelbar tilknytning til præsen-
tation af disse to områders kriterier. 

Fokusområderne er inspireret af det, The New London Group beskriver som 
en ny og mere tidssvarende literacypædagogik. Gruppen fastslår, at skolesyste-
met internationalt og på alle niveauer bør arbejde hen imod en ændret form for 
literacypraksis. Gruppen argumenterer for ændringer af literacypædagogik under 
henvisning til ændringer i samfundsudviklingen og et fastfrosset uddannelses-
system. Samfundsændringerne beskrives som præget af stigende kompleksitet 
med hensyn til modalitet, og kulturel og lingvistisk variation (The New London 
Group, 1996). Et fastfrosset uddannelsessystem er, trods gode intentioner om det 
modsatte, med til at fastholde en grundlæggende ulighed i samfundet (ibid., p. 3). 
Gruppen lancerer i teksten fra 1996 en alternativ literacypædagogik bestående af 
fire fokusområder: Situated practice, Overt instruction, Critical framing, Transformed 
practice (ibid., p. 20). 

Som nævnt ovenfor er det kriterierne fra det, jeg har kaldt Situeret praksis og 
Fagligt fokus, jeg har anvendt i læremiddelundersøgelsen. Der kan være begrun-
delser for, at læremiddelvurderinger foretages inden for alle fire fokusområder 
for en ny og anderledes literacypædagogik, idet deres betydning hænger tæt 
sammen. Der ligger fx væsentlige læringspotentialer i evaluerende aspekter af 
Transformeret praksis. Imidlertid har det været undersøgelsens formål at udpege 
tendenser inden for et snævert felt, nemlig de to områder, Situeret praksis og 
Fagligt fokus, som rummer helt centrale dimensioner af kommunikationskritisk 
kompetence. Derfor har prioriteringen været at anvende relativt få kriterier i 
analyserne af et forholdsvist stort antal læremidler. 

Vurderingskriteriet for situeret praksis er medtaget, idet den situerede 
praksis dækker over literacypædagogik, som er meningsfuld for eleven. Med 
meningsfuld henvises til det forhold, at literacy styrkes med udgangspunkt i 
den sociale kontekst, som eleven er en del af. Den situerede praksis er samtidig 
med til at danne basis for den stillingtagen, som eleven skal foretage i forbindelse 
med tekstarbejdet. Ved analyse og fortolkning af litterære værker må der være 
forhold, dilemmaer, værdier, verdensbilleder eller andet i spil, som eleverne kan 
relatere sig til. For at eleven kan udvikle kommunikationskritisk kompetence, 
skal de tekstudsagn, som eleven skal tage stilling til, forekomme væsentlige og 
værdifulde og derved give mening for eleven. 

Fokusområderne med tilhørende i alt fem vurderingskriterier er som følger: 

A.  Situeret praksis
1. Er der tale om en tekstlæsemåde, der fokuserer på, at læsningen indgår i  

 en meningsfuld situation?
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B. Fagligt fokus
 1. Lægges der op til, at eleverne skal undersøge teksters udsagn om verden i forhold  
  til de værdier, disse udsagn bygger på?

 2. Skal eleverne sammenholde disse udsagn og værdigrundlag med deres eget værdi- 
  grundlag?

 3. Lægges der op til elevernes kritiske læsning af tekster ved at kontrastere ældre viden  
  med ny viden?

 4. Lægges der op til, at eleverne skal udtrykke deres egne selvstændige holdninger?  
  (Oksbjerg, 2011, p. 58-59)

Undersøgelsen
Undersøgelsen omfatter stort set alle didaktiserede læremidler produceret til 
grundskolens litteraturundervisning i 2009, 2010 og første halvdel af 2011, i alt 
40 læremidler. 

Det faglige fokus er på, at elever fremanalyserer teksters udsagn om værdier, 
sammenholder med egne værdier, tager kritisk stilling og udtrykker egne selv-
stændige holdninger. Den situerede tilgang, som kriterium nummer et rummer, 
sikrer en vis sandsynlighed for, at de tekstudsagn og værdier, som eleverne skal 
tage stilling til, forekommer dem væsentlige og derfor reelt udviklende for deres 
kommunikationskritiske kompetence. Undersøgelsen antages derfor at kunne 
give et overblik over den didaktiske intention for kommunikationskritisk kompe-
tence i didaktiske læremidler til grundskolens litteraturundervisning produceret 
i den pågældende periode. 

Vurderingskriterierne er i første omgang anvendt til at analysere de didakti-
ske intentioner, der foreligger i en eventuel lærerhenvendt tekst i tilknytning til 
læremidlet. Hvis det vurderes, at der ingen intentioner er i den lærerhenvendte 
tekst, som svarer til kriteriernes intentioner, er det skønnet, at lærermidlet ikke 
opfylder kriterierne, og at der derfor ikke er grund til yderligere analyse af det 
pågældende læremiddel. Der er ved det enkelte læremiddel desuden foretaget 
en vurdering af, i hvor høj grad der er sammenhæng mellem de didaktiske 
intentioner i henholdsvis den lærerhenvendte tekst og den elevhenvendte tekst. 

Der er analyseret et repræsentativt udsnit af elevopgaverne i de elevhen-
vendte tekster, og for hvert vurderingskriterium er der givet point på en skala fra 
nul til fem. Pointskalaen er formuleret med udsagn gående fra nul point, ”Hvis 
læremidlet på ingen måde eller kun i meget ringe grad lægger op til læringspro-
cesser, som opfylder det pågældende kriterium.”, til fem point, ”Hvis kriteriets 
intentioner er et tydeligt og gennemgående træk ved læremidlet i den måde, 
hvorpå det lægger op til elevernes læreprocesser ”(Oksbjerg, 2011, p. 61). 
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Analyseeksempler fra undersøgelsen

Undersøgelsen afdækkede store forskelle i læremiddelforfatteres didaktiske 
intentioner for undervisningens mål, indhold og metode. Elevopgaverne ”Hvilket 
kvindesyn præsenteres i teksten?” og ”Hvordan opfatter I Karen Blixens bud-
skab?” (Fougt, 2010, pp. 45-47) er et uddrag af et læremiddel til grundskolens 
udskolingsklasser, som repræsenterer særlige didaktiske intentioner for under-
visningen. ”Undersøg novellens komposition … ”Beskriv miljøet i teksten”…”Giv 
en karakteristik af Gretes mor” (Ammitzbøl, Østergren-Olsen & Poulsen, 2009, 
pp. 167-168) er uddrag fra et læremiddel til udskolingen, som repræsenterer 
andre didaktiske intentioner end det første. Det første uddrag rummer spor af 
intentioner for elevernes anvendelse af tekstiagttagelser i diskussioner, som det 
andet ikke gør. 

I det følgende bringes to uddrag af læremidlet ”Men sikken historie” (Skyg-
gebjerg, 2009), som er beregnet til litteraturundervisning på grundskolens mel-
lemtrin. Uddragene illustrerer elevhenvendte tekster, som i høj grad indeholder 
de didaktiske intentioner, som findes i analyseredskabets punkt et til fem.

Sammenlign jeres karakteristikker af smeden. Hvilken slags voksen er smeden? 
Hvad lærer han børnene? Hvorfor kan de godt lide ham? Fælles. Tal om børnenes 
liv og leg. Er det sådan I leger? Synes I, at Maya, Jakob og Egon har et godt 
barneliv? (Skyggebjerg, 2009, p. 71)

Personkarakteristikkerne af smeden anvendes til at kvalificere elevernes grup-
pediskussion, som sandsynligvis vil handle om, hvilke livsværdier smeden 
som voksenfigur er udtryk for. Det kendskab til forhold, dilemmaer, værdier og 
verdensbilleder, som eleverne formodes at have fået ved læsningen af teksten 
til elevopgaverne (Skyggebjerg, 2009), relateres til de erfaringer, som børnene i 
forvejen har med forskellige ”slags” voksne. På denne måde tages udgangspunkt 
i elevernes verden samtidig med, at de i undervisningen bringes videre i deres 
personlige udvikling (Oksbjerg, forthcoming 2013). 

Elevopgaverne lægger flere steder op til, at der trækkes linjer fra arbejdet med 
teksten til elevernes egne livserfaringer. I denne vekslen mellem tekstiagttagelser 
og egen viden og erfaringer skabes begrundelsen for læsningen af teksten. Det 
handler om børnene og deres relationer til hinanden og verden. Tekstlæsemåden 
søger at understøtte elevernes kompetencer i retning af at blive bedre til at agere 
på væsentlige områder af deres liv og kommer derved til at fungere som en 
situeret tilgang til undervisningen. Eleverne møder forskellige sæt af livsværdier 
i læremidlets tekster, og de tilhørende elevopgaver har blandt andet den hensigt 
at få dem til at forholde sig kritisk og selvstændigt til dem i dialogen i klassen.
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Undersøgelsens resultater
Efter analyse og vurdering af de 40 læremidler er undersøgelsesresultaterne som 
følger:

Krit 1 

Læsnin-
gen 
indgår i 
en me-
ningsfuld 
situation

Krit 2

Eleverne
skal 
undersøge 
teksters 
udsagn og 
værdier

Krit 3

Eleverne 
skal sam-
menholde 
disse 
udsagn og 
værdier 
med deres 
egne

Krit 4 

Eleverne 
skal læse 
tekster 
kritisk

Krit 5

Eleverne
skal 
udtrykke 
deres egne 
selv-
stændige 
holdnin-
ger

Samlet 
vurdering

Samlet 
vurdering af 
læremidlerne 
afrundet 
med en 
decimal.

1,2 1,6 1,1 1,0 0,9 1,1

     
Tabel 1. (Oksbjerg, 2011, p. 95)

Af tabellen ses, at tallene for de fem kriterier ikke afviger ret meget fra hinanden. 
Kriterium to afviger dog en smule. For dette kriteriums vedkommende viser 
undersøgelsen, at der samlet set i de undersøgte læremidler er en forholdsvis svag 
intention om, at eleverne skal undersøge teksters udsagn om verden i forhold til 
de værdier, disse udsagn bygger på. De øvrige fire kriteriers intentioner spores 
kun svagt i få af læremidlernes elevopgaver. 

Alt i alt dokumenterer undersøgelsen, at læremiddelmarkedet i den pågæl-
dende periode ikke er præget af didaktiske intentioner, i retning af at udvikle 
elevernes kommunikationskritiske kompetence. Langt de fleste elevopgaver læg-
ger op til, at eleverne arbejder med løsrevne analytiske begreber og redskaber 
og lærer at skelne genrer og karakterisere tekster på deres form. Ikke mange 
elevhenvendte opgaver går ud på, at eleverne forholder sig til eller diskuterer 
teksternes udsagn. Ved de fleste af de eksempler på elevopgaver, hvor eleverne 
opfordres til at tage stilling, er det kun inden for et snævert fagligt felt (ibid.). 

Konklusioner og perspektiver
En af konklusionerne på undersøgelsen er, at centrale dimensioner af idealet 
om at danne eleverne demokratisk kun spores i meget svag grad i læremidler til 
litteraturundervisningen i skolen. Derimod ses undervisningsmål, som handler 
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om, at eleverne får kendskab til tekster og begreber gennem tekstlæsning og 
tekstarbejde. Der tages generelt ikke udgangspunkt i forståelser af literacy som 
forankret i elevernes sociale kontekst. Der lægges derimod op til undervisning 
med tendens til kontekstuafhængig træning af færdigheder.

Flere forbehold kan anføres i tilknytning til udfærdigelsen af analyseredskabet 
og undersøgelsens metode. De udsagn, som udgør det endelige analyseredskab, 
er udtryk for valg og fravalg. Desuden kan der i analyseprocessen være flere mu-
ligheder for tolkning af kriterierne. En kvantificering af undersøgelsesresultaterne 
rummer fordele, idet mulighederne for et samlet overblik skabes. Det er samti-
digt sandsynligt, at der ved kvantitative vurderinger af læremidlers didaktiske 
intentioner vil forsvinde sproglige og betydningsmæssige nuancer. Desuden er 
det sandsynligt, at en undersøgelse af læremidler til andre danskfaglige områder, 
som fx sprog og medier, vil afspejle stærkere intentioner om at udvikle kommu-
nikationskritisk kompetence. 

Disse forbehold til trods vurderes det, at undersøgelsen kan identificere en 
faglig tendens og peger på forsknings- og udviklingsområder i tilknytning til 
det dansk didaktiske område. En generel diskussion bør tages, af hvilke mål der 
styrer undervisning i skønlitteratur i skolen, og hvordan disse mål opnås. Samti-
dig bør det diskuteres, hvordan skolens almene demokratiske dannelsesopgave 
kobles tættere til dette fagdidaktiske felt. 

Den refererede undersøgelse afdækker et område af læremiddelforfatteres 
intentioner for litteraturundervisning. Undersøgelsen forbliver derved på et 
teoretisk plan. Der mangler imidlertid generelt viden om danskundervisningens 
praksisformer. Specifikt er der brug for undersøgelser, der kan dokumentere 
didaktiske læremidlers reelle betydning for elevernes læringsprocesser i skolens 
litteraturundervisning: Hvilke udfordringer og muligheder ses i elevers møder 
med trykte og digitale didaktiske læremidler i kompetenceorienteret litteratu-
rundervisning, og hvilken betydning har disse møder for udvikling af deres liter-
acykompetencer? Og hvilken betydning har de måder, hvorpå lærere opfatter og 
omsætter anvendte læremidlers didaktiske intentioner i litteraturundervisningen?
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1 Laeremiddel.dk (2013) Vurdering af læremidler. Lokaliseret den 15. marts 2013 på World Wide Web: 

http://laeremiddel.dk/evalueringsvaerktojer/vurdering-af-laeremidler/ 
2 Læremiddel.dk & folkeskolen.dk (2013) Læremiddeltjek. Lokaliseret den 15. marts 2013 på World 

Wide Web: http://www.laeremiddeltjek.dk/ .

English summary
This article presents the results of a master thesis covering learning materials in 
primary school teaching in literature. The research project is primarily focused 
on developing relevant and user-friendly assessment criteria for learning materi-
als. The theoretical approach of the project is drawing from sources as The New 
London Group, Bundsgaard, Barton & Hamilton and Schnack and outlines the 
concept of democratic education and competences to perform critical communica-
tion.

10 specific criteria are set up. The rationale behind these assessment criteria is 
to investigate whether the learning materials are supporting teaching strategies 
focusing on democratic education and competency development within com-
munication. The 10 criterias is organized in four main clusters: Situated Practice, 
Focus on learning about texts and their context, Approach to learning, Trans-
formed Practice. The article presents the findings of the analyses of all learning 
materials (40 publications) published for literature teaching in primary education 
in 2009, 2010 and 2011. 

The analytical tool can be used for analysis at various levels. It is well suited 
to offer teachers an overview, and it is also possible to use it for closer analysis of 
specific materials. The tool comprises a scoring methodology to make it feasible 
for as well practitioners as researchers. The article illustrates the model through 
two examples of learning materials for literature teaching. 

To conclude the article sums up that democratic education and critical com-
munication competences are not predominant features of the 40 learning materi-
als. Finally issues for further and continuing research are highlighted, especially 
about how teachers construct learning activities on the basis of different learning 
materials. 

Keywords: Didaktiske læremidler, Læremiddelundersøgelse, Læremiddelanalyse, 
Litteraturundervisning, Kommunikationskritisk kompetence, Grundskole, Dan-
nelse.
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Nye veje med it i dansk
-  Hvordan kan danskfaget bidrage til at overkomme  
 nogle af de udfordringer, børn i dag står overfor i det  
 moderne informations- og videnssamfund?  
 Og hvordan kan it i undervisningen understøtte dette  
 arbejde?

Af Rasmus Fink Lorentzen

I denne artikel argumenteres for at danskfagets udøvere må indrette sig på et 
digitaliseret kommunikationssamfund i hastig udvikling ved at opstille nye 
faglige mål, og at faget derved vil kunne bidrage væsentligt til elevernes digi-
tale dannelse. Som et bud på hvordan faget kan gøre dette, peger artiklen med 
reference til Innovative Teaching and Learning-projektet (ITL, 2011) på en mere 
innovativ undervisning med it. ITL-research-projektet undersøgte og udviklede 
i 2009-11 i et internationalt program innovative praksisformer med it. Gennem 
cases fra grundskolen analyseres danske praksiseksempler på aktuel undervisning 
med it, og de væsentligste faktorer for denne undervisning diskuteres. På denne 
baggrund efterlyses større viden om de udfordringer som lærerne står overfor, 
når de skal tænke it ind i faget.

Situationen
Det moderne samfund digitaliseres og præges i stigende grad af teknologi, 
som skaber nye kommunikationsformer og fordrer anvendelse af multimodale 
tekstformer og samarbejde i netværk. Store dele af den digitale kommunikation 
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er fx kendetegnet ved at være ansigtsløs og foregå løsrevet fra tid og rum, og 
udfordringerne til ikke-simultan kommunikation er bl.a. fejlfortolkninger og 
konfliktoptrapninger (Poulsen & Flamant, 2009). Samtidig er det et træk ved 
moderniteten, at selvfortællingen og evnen til at reflektere over sig selv og sin 
tilknytning til omverdenen ses som de skabende kræfter bag den menneskelige 
identitet (Giddens, 2004). Et vigtigt element i disse fortællinger og deres stadige 
udvikling bliver derfor de digitale netværk hvor unge i dag fortæller sig selv 
gennem multimodale tekstformer og udvikler sociale kompetencer og samarbejds-
kompetence. Larsen (Larsen, 2012) taler ligefrem om en netværksindividualisme, 
hvor unge på den ene side bliver individualiseret i stigende grad og på den anden 
bliver mere gensidigt afhængige af hinanden som medkonstruktører af hinandens 
sociale identiteter i de digitale medier. Inden for sociologien har forskere frem-
hævet hvordan dette samfunds kommunikations- og refleksionsformer medfører 
en række nye udfordringer i forhold til at kunne kommunikere, samarbejde, 
udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige roller og ikke mindst reflektere over 
disse forhold (Castells, 2003; Wellmann, 2001; Giddens, 2004; Sennett, 2006). Inden 
for socialsemiotikken forstås multimodalitet som et tekstbegreb, og Gynther Kress 
peger på at digitaliseringen medfører nye teksttyper (Kress, 2003). Disse tekster, 
som vi til daglig omgiver os med på nettet, i læremidler og i massemedierne, 
besidder dels en ny kompleksitet i samspillet mellem repræsentationsformerne 
(Kress, 2003; Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 1996), dels rummer de nogle nye 
pædagogiske og faglige muligheder for teksttilegnelse (Løvland, 2009). Samlet set 
bliver det vigtigt at det moderne menneske udvikler kompetencer til at beherske 
disse nye udfordringer og navigere blandt mulighederne både som demokratisk 
borger, i arbejdslivet og som privatperson. 

Fagets rolle
At være kompetent i det moderne samfund kan også betegnes som at besidde en 
digital dannelse (Martin, 2006), og det er vigtigt at grundskolen bidrager til en 
sådan dannelse. Undersøgelser har nemlig vist at eleverne ikke af sig selv eller i 
deres fritidsverden udvikler strategier til at håndtere disse komplekse kommuni-
kationssituationer (Meiding, 2011; EVA, 2009). Men hvad er det da for nogle mål 
og indholdsområder, danskfagets udøvere skal arbejde med for at imødekomme 
kravet om digital dannelse? Det synes vanskeligt at få et klart billede af dette hvis 
man alene tager udgangspunkt i Fælles Mål Dansk (UVM, 2009a). Faghæftet for 
dansk fremstår til dels ret fragmenteret og er sammensat af en meget stor række 
instrumentelle trin- og slutmål, der arbejder hen i mod at udvikle elevernes viden 
og færdigheder. Ej heller tages der i Fælles Mål Dansk specielt sigte på digitalt 
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baserede udtryks- og kommunikationsformer1, der omtales med det lettere diffuse 
begreb ’andre udtryksformer’ (UVM, 2009a, s. 4). Når der fx bruges målformule-
ringer som at ”skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til 
genre og kommunikationssituation” (slutmål efter 9. klasse) (UVM, 2009a), skal 
man som lærer selv reflektere over kompleksiteten i digitale kommunikations- og 
samarbejdsformer. Fælles Mål Dansk kan derfor siges at afspejle en forestilling om 
samfundet af i går. Her er Faghæfte 48 et brugbart supplement idet det handler 
om it og mediekompetencer. Faghæftet er umiddelbart et stort fremskridt fordi 
det inddrager videnssamfundets arbejdsformer, som fx projektarbejde og it-
understøttet læring, og det fremhæver elevens producentrolle (UVM, 2009b). 
Imidlertid er faghæftet ikke knyttet til bestemte fag i skolen, og indholdet er alene 
almendidaktisk; og dette gør det naturligvis vanskeligt at komme fra det overord-
nede plan til det konkrete faglige niveau. Danskfagets udøvere bliver derfor nødt 
til at spørge sig selv hvordan man i faget kan opstille nye og relevante mål, som 
leder frem til udviklingen af ”en åben og analytisk indstilling til samtidens (…) 
udtryksformer”, som fagets formålsparagraf siger (UVM, 2009a, s. 3).

Nye mål som bidrag
Et bud på sådanne nye danskfaglige mål med relevans for elevernes dannelse i 
det senmoderne samfund vil jeg komme med i det følgende. Målene er opstillet 
som kompetencer. Begrebet kompetence defineres med reference til OECD-
programmet DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) (Rychen & 
Salganik, 2003), hvor det at besidde en kompetence betyder at man kan håndtere 
et udefrakommende krav vha. vilje, kunnen og refleksion over den pågældende 
situation. Eleverne skal altså som en del af en moderne digital dannelse kunne 
forstå og håndtere følgende udfordringer (først nævnes udfordringen, så kompe-
tencen som knytter sig hertil):

• Ansigtsløs kommunikation - Empatisk kompetence

 Målet må være at udvikle en empatisk kompetence, så eleverne bliver 
i stand til at forstå og reflektere over hvordan uformelle budskaber, 
som afsendes og modtages forskudt af tid og rum, kan forstås, 
misforstås og i værste fald virke krænkende. Den digitale kontekst til 
sådanne ansigtsløse budskaber er kompleks, og ofte bevares udsagn, 
fx billeder, på nettet. Det stiller nye krav til at kunne analysere kom-
munikationssituationer og sætte sig i den andens sted. Danskfaget har 
en lang faglig tradition for at beskæftige sig analytisk og refleksivt med 
fremmedpsykiske processer i fiktionsundervisningen. Som tidligere 
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beskrevet (Lorentzen, 2009), kan elevernes arbejde med fiktive tekster 
i undervisningen være et væsentligt bidrag til udviklingen af den 
empatiske kompetence fordi mødet med fiktive tekster og læsemåder 
udvikler evnen til empati og perspektivskifte.

• Digital informationssøgning og læsning af elektroniske tekster - Kommuni-
kationskritisk kompetence2 

 Læsning er ikke længere blot en proces som er tilrettelagt i bøger af 
papir. Læsning i dag er at kunne vælge mellem links og håndtere 
multimodale tekster med mange tekstretninger, ikoner og symboler. 
Mao. tekster med et udvidet semantisk potentiale som kommunikerer 
på flere kanaler, jf. repræsentationsformernes forskellige affordances 
(Løvland, 2009). Derudover kræver informationssøgning at man kritisk 
kan vurdere og kontekstualisere søgeresultater på nettet.

• Deltage i og samarbejde i netværk - Netværkskompetence

 Udviklingen af en netværkskompetence forudsætter et arbejde med 
kollaborative læreprocesser hvor eleverne kan lære at bidrage til fælles 
løsning af opgaver. Med it-understøttelse kan faget give mange mulig-
heder for at anvende kollaborative arbejdsformer, fx gennem blended 
learning. Det kan bl.a. ske i relation til projektarbejdsformen, som med 
sin problemorienterede tilgang i høj grad mimer en praksisform fra 
samfundslivet.

• At fortælle sig selv og andre - Narrativ kompetence

 I udviklingen af denne kompetence må eleverne lære at reflektere 
over narrative strukturer, genrer og fortælleformer. Gennem fikti-
onsundervisningen i dansk bliver det muligt at arbejde med hvordan 
den	 refleksive	 fordobling, menneskets evne til at se sig selv udefra, 
kvalificeres i kunsten. (Mortensen, 2000, s. 10)

• Multimodale repræsentationsformer - Æstetisk og kommunikativ kompetence

 Dansk kan, både i et æstetisk og kommunikativt lys, inddrage arbejdet 
med digitale produktioner som kan fremme elevernes kommunikati-
ons- og udtryksformer. Vi må derfor udvikle arbejdsformer med it i 
undervisningen som tilgodeser et reflekteret arbejde med multimodale 
produktioner og en kvalitativ faglig respons fra læreren.

• Omgangsformer	og	videndeling	på	nettet	-	Etisk	kompetence.

 Det bliver stadigt mere aktuelt at kunne forholde sig etisk til om-
gangsformer på nettet og forvaltning af information gennem viden- og 
fildeling. Derfor må dansk også beskæftige sig med etiske dilemmaer 
i relation hertil.
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Hvis vi retter blikket mod det, som internationalt betegnes som 21. århundredes 
kompetencer (21st Century Skills), viser der sig at være visse overensstemmelser 
med ovenstående måldidaktik (Ananiadou & Claro, 2009). OECD og andre 
organisationer opstiller og beskriver relevante mål i forhold til livet i det 21. 
århundrede med henblik på at omstille de nationale uddannelsesinstitutioner 
fra undervisningsprocesser og læringsmål, som hører industrisamfundet til. 
De taler i stedet for at vi begynder at indrette vores skoler og uddannelser, 
så de er i overensstemmelse med et moderne samfund og dets vidensformer. 
Internationalt findes der flere overlappende definitioner på 21. århundredes 
kompetencer (Greenstein, 2012; Ananiadou & Claro, 2009; Dede, 2009), men 
her tages udgangspunkt i projektet Innovative Teaching and Learning (ITL, 2011), 
som definerer kompetencerne som det at kunne arbejde kollaborativt og med 
vidensopbygning, selvstyring, innovation og problembaseret arbejde samt med 
it-baserede læringsformer og kommunikativ kompetence. 

Hvordan-spørgsmålet
I ovenstående bud på nye mål for danskfaget indgår it som et middel til at åbne 
nye stofområder og funktionelle tilgange til samarbejde og læring. Tilbage står 
således hvordan-spørgsmålet: Hvordan kan it inddrages i danskfaget, så det 
understøtter at eleverne når disse nye danskfaglige mål? Herunder: hvordan gør 
it det muligt at udvikle fagets arbejdsformer og indhold?

Innovativ undervisning med it
Som en del af svaret på dette spørgsmål peger dansk og international forskning 
i it og læring på en mere innovativ brug af it i undervisningen (Mayer, 2010; 
ITL, 2011; Bundsgaard, 2005; Sørensen, Levinsen, & Audon, 2010). ITL-research-
projektet er et globalt forskningsprogram3, som i sin første fase i perioden 
2009-11 i syv lande undersøgte og udviklede innovative praksisformer med it. 
I ITL-research-projektet defineres innovativ undervisning som en undervisning 
der fokuserer på elevaktiviteter, er problembaseret, udnytter it-understøttede 
læreprocesser samt faciliterer samarbejde og kommunikation (ITL, 2011). 
Mayer fremhæver at it i traditionel undervisning alt for ofte anvendes ud fra en 
”technology-centred approach” alene, men at det i virkeligheden er undervis-
ningens metoder og tilrettelæggelse samt elevens aktive arbejde, som skaber forud-
sætningerne for at eleverne lærer (Mayer, 2010, s. 195). Det betyder at det er en 
forudsætning for en integrativ fagdidaktik med it at dansklæreren forholder sig 
til flere samspillende faktorer. For at anskueliggøre dette vil jeg inddrage Mishra 
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og Koehlers TPACK-model. Modellen, som forklares nedenfor, illustrerer at der 
er flere samspillende faktorer i spil i planlægningen, og analysen af en innovativ 
undervisning med it, og anvendelsen af modellen, bliver dermed et bud på at 
flytte fokus fra den technology-centred-approach, Mayer nævner som en risiko, 
til en egentlig fagdidaktisk tænkning med it:

Figur 1: TPACK-modellen. 
(Reproduced by permission of the publisher,  

© 2012 by tpack.org)

Modellen illustrerer at undervisningen altid finder sted i en kontekst, og at vi 
har med tre forskellige vidensdomæner at gøre: viden om undervisningens 
(dansk)faglige indhold; viden om pædagogik; og viden om teknologi. I 
skæringspunkterne opstår tre krydsfelter: Pedagogical Content Knowledge er 
lærerens fagdidaktiske viden; Technological Pedagogical Knowledge er den 
viden læreren bruger til at understøtte og ændre den pædagogiske praksis, fx 
ved et fokusskifte fra lærerens undervisning til elevernes aktive læring med 
computere; Technological Content Knowledge er den viden læreren udvikler 
for at kunne didaktisere teknologier og anvende dem i undervisningen (fx når 
ikke-didaktiserede web 2.0 teknologier som Googledocs og YouTube bruges 
til hhv. kollaborative skriveprocesser og multimodale produktioner). I midten 
opstår TPACK-feltet som beskrives som forståelsen af det komplekse samspil 
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af vidensdomænerne og en merværdi i form af viden om teknologisk baserede 
repræsentationsformer, it-understøttede læreprocesser og formidling af fagligt 
stof (Koehler & Mishra, 2009; Kjærgaard, 2013). Mens der indenfor danskfaget 
er mange eksempler på en løbende faglig udvikling, synes fagdidaktikken indtil 
videre at have været blind for at indtænke det teknologiske vidensdomæne. Dette 
er en af fagets udfordringer.

Hvad er status i skolen?
I det følgende præsenterer jeg tre cases fra danskundervisningen i grundskolen 
med det formål at give nogle konkretiseringer af it-understøttet undervisning i 
danskfaget i dagens skole. Casene stammer fra tre forskellige udviklingsprojekter 
jeg har deltaget i som følgeforsker: Case 1 er beskrevet i forbindelse med en 
undersøgelse af udviklingsprojektet iPads i skolen i Odder, som blev gennemført 
2011-2012 og er beskrevet i rapporten Tablets i skolen (Lorentzen, 2012); case 2 om 
dansk i 1. klasse kommer fra et udviklingsarbejde i læreruddannelsen (Rønsbo, 
Lorentzen, & Agger, 2011); endelig er case 3 hentet fra Professionsløftskoleprojektet, 
som er et igangværende tre-årigt projekt om it-læringsmiljø i 4-10 Konsortiet (se 
nærmere på http://www.viauc.dk/projekter/4svar/Sider/4svar.aspx).

Fælles for praksiseksemplerne er at de finder sted i en danskfaglig kontekst 
på skoler som opfatter sig selv som frontløbere, dvs. at skolerne bevidst arbejder 
med udviklingen af nye digitale læringsmiljøer. Fx inddrager udviklingsprojektet 
i Odder alle lærere og elever på kommunens syv skoler med det overordnede 
mål at udvikle elevernes lærings- og innovationskompetencer i en digitaliseret 
verden (Visionsdokument, 2012). I det følgende analyseres casene i lyset af de 
ovennævnte danskfaglige mål, TPACK-modellen og ITLs definition af innovativ 
undervisning.

iPads og læringens redefinering
I rapporten Tablets i skolen defineres iPad’en som et funktionelt læremiddel 
(Hansen, 2010), som giver adgang til et givent indhold og muliggør bestemte 
arbejdsprocesser, og det blev i undersøgelsen i Odder klart at iPads ikke i sig 
selv medfører en pædagogisk eller faglig læringsmæssig værdi. De faglige og 
pædagogiske gevinster, som sås i projektet, skyldes nemlig i overvejende grad læ-
rerens evne til at udnytte teknologien i relation til danskfaglige undervisningsmål. 
Dermed understreges lærerens fagdidaktiske rolle som undervisningsplanlægger. 
Et overraskende fund i undersøgelsen var derfor en case hvor en it-understøttet 
læreproces blev tilvejebragt af en elevs eksperimenterende tilgang. Denne elev 
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i indskolingen, som blev karakteriseret som en svag læser af sin lærer, brugte 
iPad’en som støtte i sin læseudvikling. Eleven tog selv initiativ til at indspille 
lyden under sin individuelle træning med oplæsning ved almindelige p-bøger, og 
det satte ham i stand til at evaluere sin egen læsning. Ved at komme på afstand af 
sit arbejde med oplæsningen opnåede eleven således et overskud til at forholde 
sig til afkodningen og betydningsindholdet, og elevens læreproces kvalificeredes 
væsentligt. Eksemplet er interessant af to grunde: Dels fordi det illustrerer en 
innovativ brug af it, hvor iPad’en redefineres som læremiddel, dels fordi læreren 
ikke spillede en rolle i processen, som opstod tilfældigt. Hvis processen havde 
været et tilrettelagt didaktisk design, ville det netop forudsætte, at læreren ind-
drog TPACK-modellens CK (viden om læsetilegnelse), PK (indsigt i elevens aktive 
læreprocesser) og TK (de nye teknologiske anvendelsesmuligheder). Så kunne 
læreren have tilrettelagt elevens arbejde på baggrund af det samspil mellem 
vidensdomænerne, som illustreres i modellen, dvs. et samspil mellem TPK, PCK 
og TCK. Det som viser sig i ovenstående, er altså et potentiale for at udnytte it til 
at understøtte en ny læreproces. Eleven bliver aktivt deltagende, han interagerer 
med iPad’en, og han oplever en progression. Eleven redefinerer således lærings-
situationen vha. iPad’en, men ikke som en intentionel handling. Han finder og 
udnytter nogle af de funktioner som værktøjet tillader, og dermed etablerer han 
en velfungerende læringssituation for sig selv, men iPad’en redefinerer ikke 
nødvendigvis selve undervisningen. Undervisningen må hænge sammen med 
lærerens viden om elevens individuelle læringsmål (som er grundlaget for under-
visningsdifferentiering (Binderup, Jørgensen, & Rasmussen, 2013)), og derfor kan 
vi ikke lade brugen af it bero på en tilfældig og explorativ tilgang alene - heller 
ikke selv om en sådan tilgang kan være stimulerende for nogle elever et godt 
stykke vej. 

Autenticitet og kommunikative kompetencer i indskolin-
gen
Den anden case fandt sted i 1. klasse på en skole i Aarhus og blev gennemført af 
tre lærerstuderende. Rammen var tre ugers praktik i dansk hvor de studerende 
havde designet et digitalt læringsmiljø struktureret om klassens egen hjemmeside. 
I denne case var eleverne i gang med at løse en opgave, som handlede om at præ-
sentere den enkeltes yndlingssted på skolen for kammeraterne i klassen vha. en 
hjemmeside som digital platform og med inddragelse af digitalt kamera og video. 
Det faglige mål var at udvikle elevernes kommunikative kompetence. Frederik, 
som vi følger her, løste opgaven sammen med en kammerat ved at lokalisere 
sit favoritsted (hallen, hvor man kan lave fysisk aktivitet) og fotografere det. 
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Derefter oploadede de studerende billedet til hjemmesiden sammen med en kort 
videooptagelse, hvor Frederik fortæller om og motiverer sit valg. Den samlede 
præsentation (og de øvrige elevers) blev dagen efter afspillet/fremlagt via klassens 
IWB, og i forlængelse heraf diskuterede klassen, ledet af de lærerstuderende, de 
retoriske virkemidler som indgik i kommunikationssituationen.

En analyse af denne case ud fra de innovative aspekter viser følgende: Un-
dervisningen har fokus på elevaktivitet. Teknologien er nemlig ikke bundet til læ-
rerne, det er eleverne selv som har teknologien i hænderne og bevæger sig rundt 
på skolen. Derved udvides læringsmiljøet, som ud over klasselokalet kommer til 
at omfatte hele skolen samt det virtuelle rum som skabes med elevernes hjem-
mesider. Det virtuelle rum gør det muligt at organisere, gemme og reflektere over 
tekster på nye måder. Samtidig samarbejder eleverne om opgaveløsningen: de er 
to og to om at fotografere og filme, og hele klassen indgår i den efterfølgende re-
spons og har ejerskab til hjemmesiden. Selve opgaven tager afsæt i elevernes egne 
vurderinger (yndlingsstedet) og budskaber, og fremstår dermed som en autentisk 
kommunikationssituation. Frederik vil gerne vise sit yndlingssted, og det ligger 
ham på sinde at fortælle om dette på en hensigtsmæssig måde til kammeraterne. 
Derfor gør han sig sprogligt umage og fortæller engageret. Endelig indgår der i 
kompositionen af hjemmesiden flere multimodale repræsentationsformer.

Sammenlignet med ITLs definition af innovativ undervisning er ovenstående 
et design som, baseret på relativt enkle og tilgængelige it-værktøjer, realiserer en 
innovativ it-understøttet undervisning. På spørgsmålet om hvad der muliggør 
det, er svaret at det er læreren (i dette tilfælde de lærerstuderende), som ved at 
udnytte sin viden indenfor de domæner TPACK-modellen beskriver, har planlagt 
undervisningen.

Læremidler i et digitalt læringsmiljø
Den tredje case er et forløb i en af 4-10 projektets professionsløftskoler. Som 
følgeforsker følger jeg i tre år en gruppe lærere og elever som arbejder med 
udviklingen af et it-baseret læringsmiljø. Det har givet anledning til at iagttage 
hvordan lærerne planlægger og gennemfører undervisning på baggrund af de 
mange digitale læremidler som findes på det danske marked4. Aktuelt drejer 
det sig om Gyldendals Fagportal til dansk for 8. klasse. Det faglige mål er at 
udvikle elevernes kendskab til essaygenren, og det foregår dels gennem analyser 
af autentiske essays fra nettet (disse er udvalgt på forhånd i læremidlet), dels ved 
at eleverne afslutningsvist producerer et individuelt essay som afleveres som et 
Word-dokument til læreren. Alt arbejdet foregår ved computere. 

Nye veje med it i dansk
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Ved at kigge nærmere på dette praksiseksempel kan vi hæfte os ved at under-
visningen foregår i et digitalt læringsmiljø, og at eleverne anvender og arbejder 
aktivt med it. Alligevel må undervisningen karakteriseres som traditionel. For 
det første indgår arbejdet med essaygenren ikke i en autentisk kommunikations-
situation: elevernes skal i den produktive fase kun henvende sig til læreren, dvs. 
at skriveprojektet bliver kunstigt. Hetmar betegner sådanne kommunikationssi-
tuationer som ’skolske’ med henvisning til at de kun er gyldige i en skolekontekst 
(Hetmar, 2000). I casen er konsekvensen at genrearbejdet instrumentaliseres og 
kun har fokus på de formelle genretræk, og at konteksten ikke får nogen betyd-
ning for arbejdet. For det andet giver fagportalen ikke anledning til at arbejde med 
teksternes multimodale aspekter til trods for at eleverne både modtager, analyserer 
og producerer tekster i et digitalt miljø. For det tredje giver læremidlet ikke 
anledning til refleksion over kommunikation med digitale tekster på nettet og i 
samfundet.

Når undervisningen ikke i højere grad er innovativ, skyldes det at læremidlet 
kun lægger op til et traditionelt tekstarbejde som ikke udnytter klassens digitale 
læringsmiljø i særlig høj grad eller inddrager faglige mål, som er i relation til 
den digitale dannelse denne artikel argumenterer for. Grunden til dette er at 
læreren alene forlader sig på det undervisningsdesign, herunder faglige mål, som 
læremidlet lægger op til, og dermed eksemplificerer den aktuelle undervisning at 
den faglige portal ikke automatisk forandrer undervisningen og styrker elevernes 
læring. Hvis potentialet med det digitale læremiddel og det it-læringsmiljø, som 
er etableret på skolen, skal udnyttes, skal disse tænkes i relation til pædagogiske 
og faglige muligheder som fx inddragelse af autentiske kommunikationssituatio-
ner og et reflekteret arbejde med multimodal kommunikation og produktion. Det 
kræver at læreren integrerer dette i sit didaktiske design, og netop dette synes at 
være dansklærerens fagdidaktiske opgave i en moderne skole. 

Konklusion
Disse foreløbige analyser af de tre cases giver et sammensat billede af anvendelsen 
af it i dansk:

• It i undervisningen giver stor elevaktivitet hvor eleverne kan interagere 
med undervisningens genstande, og explorative elever kan endda 
redefinere måden hvorpå it understøtter læringen i den konkrete 
situation. Dette forandrer imidlertid ikke undervisningen, med mindre 
læreren integrerer denne anvendelse fagdidaktisk
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• Innovativ undervisning med it er mulig og kan etableres på baggrund 
af velkendte teknologier, som mange skoler allerede råder over 
(kamera, internet, video, intranet, IWB fx). Case 2 demonstrerede 
at dette især stiller krav til lærerens organisering og strukturering af 
undervisningen

• Digitale læremidler i undervisningen fordrer en kritisk analyse af 
hvilke fagdidaktiske muligheder disse giver adgang til. Case 3 belyste 
at det er lærerens metoder og didaktiske planlægning som rummer 
potentialet for innovativ undervisning. Det er en pointe som også 
Mayer (Mayer, 2010) og Hattie i sine metaanalyser (Hattie, 2009) har 
peget på.

Det videre arbejde
Ovenstående udpeger lærerens rolle som central i tilrettelæggelsen af innovativ 
undervisning med it. Der er dog ikke et entydigt svar på hvordan vi overkommer 
udfordringerne ved at skabe flere it-understøttede læreprocesser i danskfaget, 
som kan medvirke til udviklingen af elevernes kompetencer i relation til samfun-
det. Vi har derfor brug for yderligere forskning i:

• Hvordan vi vha. it kan organisere arbejdet bedre i et digitalt lærings-
miljø

• Hvordan vi kan strukturere undervisningen og dens processer mest 
hensigtsmæssigt for alle elever

• Hvordan vi kan evaluere og give feedback til elever i innovativ undervis-
ning.
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Noter
1 Anderledes ambitiøse har man været i Norge, som i Kundskabsløftet har indskrevet begrebet 

sammensatte	tekster (multimodale tekster) som et hovedområde på lige fod med mundtlige tekster, 
skriftlige tekster og sprog og kultur (Utdaningsdirektoratet, 2013).

2 Denne kompetence er defineret af Bundsgaard (Bundsgaard, et al., 2009, s. 69-70)
3 Se evt. også http://www.itlresearch.com/ for yderligere info (Innovative Teaching and Learning-

research, 2013).
4 Ministeriet for Børn og Undervisning styrker p.t. brugen af it i skolen gennem en central pulje 

på 500 millioner over tre år. Mange af disse er afsat til indkøb af digitale læremidler på skolerne 
(Ministeriet for Børn og Undervisning, 2013), hvorfor det er relevant at forholde sig til kvaliteten 
af digitale læremidler til undervisning.

English summary
This article argues that teachers of Danish in Danish primary and lower secondary 
schools must adjust their teaching to accommodate the digitized modern com-
munication society, which is developing at an ever-increasing speed. To do this, 
they must formulate new objectives for the subject. When this is done, Danish as 
a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students 
in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can 
be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project 
(ITL, 2011), the article suggests more innovative teaching with ICT. In 2009-11, 
the ITL Research project investigated and developed innovative teaching with 
ICT through an international programme. On this background, the article calls 
for more knowledge on the specific challenges related to innovative teaching with 
ICT.

Keywords: It-didaktik, 21st Century Skills, kommunikationssamfundet, danskfa-
get, kompetencer, innovativ undervisning med it.
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It og medier som didaktiske 
grænseobjekter i danskfaget
-  Med computerspil som eksempel

Af Thorkild Hanghøj

Artiklen	 giver	 et	 overblik	 over	 fire	 forskellige	 fagdidaktiske	 perspektiver	 på	 it	
og	medier	 i	 danskfaget.	Ud	 fra	 de	 fire	 perspektiver	 anskues	 it	 og	medier	 som	
henholdsvis teknologiske redskaber, medier, socialiseringsformer og skriftpraksisser 
(”literacies”). I forlængelse heraf beskrives, hvordan man kan betragte it og medier 
som didaktiske grænseobjekter, der får forskellige betydninger og anvendelser 
i danskfaget gennem kombinationer af fagdidaktiske perspektiver og didaktiske 
tilgange.	Denne	pointe	eksemplificeres	gennem	fem	forskellige	didaktiske	tilgange	
til at arbejde med computerspil i danskfaget. Afslutningsvist diskuteres, hvordan 
der er brug for at gentænke it og mediers rolle som didaktiske grænseobjekter inden 
for danskfagets didaktik. 

 
Fagdidaktiske perspektiver på it og medier i dansk
Hvad taler vi om, når vi taler om ”it” og ”medier” i dansk? Træningsopgaver i 
digitale undervisningssystemer, søgning på nettet, design af computerspil eller 
analyse af sproghandlinger i sociale medier? Spørgsmålet resulterer ofte i meget 
forskellige svar, eftersom faget er udsat for konstant udvidelse, i takt med at der 
løbende dukker nye digitale teknologier og teksttyper op. Samtidig er der inden 
for både forskning og praksis en tendens til at overse en anden og mere grund-
læggende udfordring, idet der findes flere forskellige teoretiske og fagdidaktiske 
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perspektiver på, hvordan man kan forstå it og medier som fænomener i danskfa-
get. Min påstand er således, at fagets centrale udfordring ikke så meget handler 
om at være up to date med de seneste digitale teksttyper, men nærmere om at 
være bevidst om valget af forskellige fagdidaktiske perspektiver og metodiske 
tilgange i forhold til at anvende og forstå konkrete materialer i undervisningen. 
Artiklen indgår som led i en igangværende undersøgelse af, hvordan it og medier 
konceptualiseres som en del af danskfaget – og hvilke konsekvenser det har 
for opfattelsen af fagets hvad (indhold), hvorfor (mål) og hvordan (gøren) (Elf & 
Hanghøj, 2013). 

Jeg vil i det følgende identificere fire fagdidaktiske perspektiver, som jeg 
mener, er centrale for at forstå og udvikle didaktiske tilgange til it og medier i 
danskfaget. De fire perspektiver, der i praksis ofte vil være delvist overlappende, 
kan grupperes ud fra forskellige videnskabelige traditioner: 1) informationsvi-
denskab, 2) socialsemiotik, 3) sociologi/filosofi og 4) etnografi. Hvert perspektiv 
bygger tilsvarende på forskellige grundmetaforer for ”it og medier i dansk” som 
henholdsvis redskaber, medier, socialiseringsformer og skriftpraksisser. Samtidig 
rummer hvert perspektiv muligheder og begrænsninger i forhold til at forstå og 
udvikle brugen af it og medier i danskfaget, hvilket jeg kort vil gennemgå i det 
følgende.

It i dansk

Det informationsvidenskabelige perspektiv begrebsliggør primært “it i dansk” 
som digitale teknologier, der tilbyder konkrete måder at facilitere kommu-
nikation og læring på (se f.eks. Dohn, 2011). Den gennemgående metafor for 
dette perspektiv er redskaber i form af f.eks. søgemaskiner, blogs, wikis eller 
fildelingstjenester. En af styrkerne ved dette perspektiv er, at det relativt præcist 
forsøger at indkredse bestemte teknologiers funktionaliteter som forudsætninger 
for, at lærere og elever kan arbejde meningsfuldt med dem i undervisningen. I 
den sammenhæng er det væsentligt at skelne mellem digitale læremidler (f.eks. 
digitale undervisningssystemer), der primært er udviklet for at støtte læreres 
undervisningsprocesser, og digitale værktøjsprogrammer (f.eks. tekst-, lyd- eller 
billedbehandlingsprogrammer), der primært skal støtte elevernes arbejdsproces-
ser (Misfeldt, 2013).

En af begrænsningerne ved teknologiperspektivet er, at det primært fokuserer 
på funktionaliteter og dermed ikke beskriver den fagdidaktiske transformation, 
som redskaberne kan medføre for danskfagets indhold. F.eks. kan en teknologi 
som google docs ikke alene forstås ud fra tekniske muligheder for kollabora-
tive og synkrone skriveprocesser, men må nødvendigvis også forstås ud fra de 
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ændringer, som teknologien skaber i forhold til lærere og elevers tekstkulturelle 
opfattelser af, hvad det vil sige gensidigt at organisere, producere, kommentere og 
evaluere tekst inden for danskfagets rammer. Hvis det informationsteknologiske 
perspektiv står alene, medfører det således en reduktion af bestemte teknologier 
til et spørgsmål om mestring af isolerede funktioner og it-kompetencer, som 
derved adskilles fra fagets øvrige stofområder og pædagogiske praksisformer. 

Medier i dansk

Som kontrast til teknologiperspektivets redskabsmetafor findes der en lang 
tradition for at beskæftige sig med analytiske og produktive tilgange til medier i 
danskfaget – hvad enten der er tale om analoge eller digitale medier (Elf, 2007). 
Inden for de senere år har medieperspektivet især hentet teoretisk inspiration i 
socialsemiotikken (Kress & Van Leeuwen, 2001; Kress, 2003), der leverer brugbare 
analytiske begreber til at forstå betydninger og sammenstillinger af forskellige 
medier og modaliteter i forhold til at udvikle elevers multimodale tekstkompe-
tencer (Elf, 2009; Tønnesen, 2012). Socialsemiotikken giver dermed danskfaget et 
tiltrængt begrebsapparat til at analysere “andre udtryksformer”, som det hedder 
med en distanceret formulering i Fælles mål. 

Den socialsemiotisk inspirerede fagdidaktik ønsker at beskrive, hvordan 
bestemte tegn udfoldes gennem sociale praksisser. Det rejser faglige og me-
todologiske udfordringer i forhold til at forstå relationerne mellem ”tekst” og 
”handling” i konkrete undervisningssituationer (Scollon, 2001). Denne udfordring 
viser sig f.eks. i arbejdet med computerspil, der ikke bør reduceres til statiske 
repræsentationer, men må forstås som interaktive tekster, der aktivt skabes og 
opleves gennem spil- og legedynamikker (Apperley & Beavis, 2010; Burn, 2007). 
En af begrænsningerne ved det socialsemiotiske perspektiv er derfor, at det let 
reducerer faglige praksisser til semiotisk betydningsdannelse og dermed risikerer 
at tabe undervisningens konkrete redskaber og gørensformer af syne. 

It og medier som socialisering

Den tredje kategori af fagdidaktiske perspektiver anskuer it og medier som 
socialisering ud fra antagelser om, at it og medier kan bidrage til at danne eller 
udvikle elevers kompetencer i relation til bestemte samfundsmæssige værdier. 
Socialiseringsperspektiverne er dermed ofte funderede i sociologiske, kulturhi-
storiske eller filosofiske forestillinger om udviklingen af bestemte socialiteter. 

Et eksempel på en kritisk sociologisk tilgang til brugen af it og medier i 
danskfaget finder man hos Jeppe Bundsgaard, der beskriver anvendelsen af 
digitale teknologier som et led i udviklingen af en række nøglekompetencer, som 
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er nødvendige for at begå sig i et globalt netværkssamfund (Bundsgaard, 2005). 
Ved at inddrage sociologiske teorier af bl.a. Goffman, Habermas, Castells, Sennett 
og Wellman diagnosticerer Bundsgaard, hvordan danskfagets mål skal afspejle 
informationsteknologiers udfordringer – f.eks. i forhold til at kunne håndtere 
ansigtsløs kommunikation på nettet. Til forskel herfra kan Bo Kampmann Walther 
siges at repræsentere en mere dannelsesteoretisk tilgang til it og medier i danskfa-
get. Tilgangen skal åbne for elevernes filosofiske erkendelser gennem analyser af 
mediefænomener som computerspil og mediekonvergens. Det didaktiske mål er 
her, at dansklærere ”skal være dannede på den fede måde” ved f.eks. at kende de 
begreber, der er nødvendige for at analysere regler og dynamikker i computerspil 
(Walther, 2011, s. 194). 

 En af styrkerne ved socialiseringsperspektiverne er, at de kan nytænke 
danskfagets curriculumlogik ud fra samfundsmæssige og filosofiske mål, som 
rykker de traditionelle grænser for fagets domæne. Samtidig har de makrosocio-
logiske og filosofisk inspirerede perspektiver på it og medier den begrænsning, 
at de let taber danskfagets empiriske virkelighed af syne og løsrives fra de måder, 
hvorpå faget gøres og praktiseres.

It og medier som skriftpraksisser

Ud over at betragte it og medier i dansk som henholdsvis redskaber, medier og 
socialisering findes der et fjerde perspektiv, der ud fra etnografisk inspirerede 
tilgange undersøger brugen af it og medier som skriftpraksisser – min oversættelse 
af det engelske ord ”literacies”. Forskningen i skriftpraksisser er især udbredt i 
den anglo-amerikanske verden, der kortlægger, hvordan elever udfolder forskel-
lige ”new literacies” (multiliteracies, digital literacies, media literacies osv.) inden 
for og uden for skolefagenes institutionaliserede kontekster (New London Group, 
1996; Gee, 2003; Mills, 2010). 

En af fordelene ved at beskrive it og medier i danskfaget som skriftpraksisser 
er, at det bliver tydeligt, hvilke kulturelle normer og værdier, som fagets aktører 
tilskriver forskellige former for it og medier. En svensk interviewundersøgelse 
blandt skolelærere dokumenterer således, hvordan lærere inden for svenskfaget 
sætter markante værdimæssige skel mellem analoge undervisningsmaterialer 
(især skønlitterære bøger), der kan kategoriseres som ”hellige”, og digitale 
undervisningsmaterialer på computeren, der tilsvarende kan kategoriseres som 
”profane” (Erixon, 2010). Samtidig kan undersøgelsen af skriftpraksisser være 
med til at underbygge de didaktiske ”oversættelser”, der foregår mellem de 
kulturelle domæner, der eksisterer inden for og uden for skolen. Ud fra et 
vidensantropologisk perspektiv har jeg således argumenteret for, at man kan 
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forstå brugen af computerspil – og andre former for it og medier – i danskfaget 
som didaktiske koblinger mellem faglige domæner, pædagogiske domæner, 
hverdagsdomæner og specialiserede domæner, der rækker ud over skolen (Hang-
høj, 2011, 2012; Hanghøj & Henriksen, 2011). Hvert af disse domæner bygger 
på specifikke valideringskriterier for, hvad der tæller og ikke tæller som gyldig 
viden, og læreren skal derfor kunne ”oversætte” mellem domænerne for at skabe 
meningsfuld undervisning.

En begrænsning ved literacy-perspektivet er imidlertid, at det primært leverer 
beskrivelser af praksis og i mindre grad opstiller præcise faglige mål for udvikling 
af ”skriftkyndighed”. Samtidig er det værd at bemærke, at literacy som begreb 
og perspektiv får stadig større forskningsmæssig og politisk bevågenhed i dansk 
sammenhæng (bl.a. i den nye læreruddannelse), hvilket vidner om et behov for 
større metodologisk og pædagogisk opmærksomhed på de skriftpraksisser, der 
findes inden for og uden for skolens domæner – og de relevante oversættelser 
herimellem. 

Opsummering af de fire perspektiver

I tabellen nedenfor har jeg sammenfattet de fire fagdidaktiske perspektiver på it 
og medier i danskfaget ud fra deres forskellige grundmetaforer og faglige mål.

Fagdidaktisk perspektiv Metafor Faglige mål

Informationsvidenskab Redskab It-færdigheder

Socialsemiotik Medie Multimodale tekstkompetencer

Filosofi / sociologi Socialisering Almene kompetencer / dannelse

Etnografi (“literacy studies”) Skriftpraksis Skriftkyndighed og tekstkultur

Tabel 1: Fagdidaktiske perspektiver på it og medier i danskfaget

Denne opdeling er selvfølgelig en idealiseret simplificering i forhold til de 
mange måder, hvorpå forskere og praktikere studerer og anvender it og medier i 
danskfaget. I praksis såvel som forskning vil der ofte være overlap mellem de fire 
perspektiver. Derudover vil jeg hævde, at alle fire perspektiver er væsentlige for 
forståelsen og udviklingen af brugen af it og medier i danskfaget. Min pointe er 
således ikke, at nogle perspektiver skal have forrang frem for andre, men at man 
som forsker og/eller praktiker bør være bevidst om, hvilke(t) af de fire perspekti-
ver, som man antager, når man taler om og arbejder med ”it og medier i dansk”. 
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It og medier som didaktiske grænseobjekter i dansk
For at forstå relationerne mellem de fire perspektiver kan man beskrive it og 
medier som didaktiske grænseobjekter i danskfaget. Begrebet grænseobjekt er 
udviklet inden for videnssociologien og betegner objekter, som er tilstrækkeligt 
fleksible til at være genkendelige på tværs af mange forskellige sociale kontekster 
(Star & Griesemer, 1989). Et kort er et eksempel på et grænseobjekt, idet det kan 
have mange forskellige informationslag (veje, naturområder, beboelse osv.) og 
samtidig kan aflæses i mange forskellige sociale kontekster (pendlerruter, ferie, 
krig osv.). Tilsvarende kan it og medier beskrives som didaktiske grænseobjekter 
i den danskfaglige undervisning, idet de forbinder mange forskellige betydninger 
på tværs af de fire fagdidaktiske perspektiver beskrevet ovenfor. Hvis man som 
eksempel tager elevers netsøgning på forfatterhjemmesider i en dansktime, er der 
således både tale om:

• brugen af et konkret teknologiske redskab (f.eks. googles søgealgoritme)

• søgeresultater i form af bestemte modaliteter (skrift og billede) gennem 
et bestemt medie (computerskærm)

• forståelse af litterær offentlighed som socialiseringsform på nettet

• undersøgelse af kulturelle skriftpraksisser uden for skolen, der trækker 
på elevernes eksisterende viden om at præsentere sig selv på nettet.

Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i onlinesøgning som en bestemt tek-
nologisk og fagdidaktisk praksis. I det følgende vil jeg udfolde, hvordan man kan 
forstå it og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfaget, eksemplificeret 
ved forskellige didaktiske tilgange til brugen af computerspil i undervisningen. 
Jeg har valgt computerspil som eksempel, fordi det er en kalejdoskopisk teksttype, 
der kan vise bredden af faglige og didaktiske muligheder for at arbejde med it og 
medier i danskfaget. Mere konkret vil jeg beskrive fem eksisterende didaktiske 
tilgange til inddragelse af computerspil i danskundervisningen. Tilgangene er 
karakteriseret ved henholdsvis 1) fokus på computerspil som læremiddel, 2) fokus 
på genreaspekter af computerspil, 3) fokus på computerspils sociale verdener og 
de sociale verdener spillene indgår i, 4) fokus på computerspil som designværktøj 
og 5) fokus på de som paratekster, der omgiver computerspil. 

1. Computerspil som læremiddel

Inden for forskningen i spil og læring er det velbeskrevet, hvordan spildynamik-
ker kan virke motiverende i forhold til læring (Gee, 2003). Det er samtidig uhyre 
vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad spilbaserede læreprocesser rækker ud over 
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det at lære at spille et bestemt spil (Buckingham, 2007). Set i lyset af den massive 
udbredelse, som digitale spil har blandt både børn og voksne, har der gennem de 
seneste 30-40 år været utallige forsøg på at producere læringscomputerspil – især 
”edutainment”-spil som f.eks. ABCity og Pixeline til de mindste klasser. ABCity 
og Pixeline giver eleverne mulighed for at træne bestemte færdigheder inden for 
grammatik og stavning. Træningsspillene er fundereret i et redskabsorienteret 
fagsyn, samtidig med at de låner udtryksformerne fra de ”rigtige” computerspil, 
som eleverne kender fra deres fritid. Mange af læringscomputerspillene lægger 
således op til, at de kan spilles i mange forskellige formelle, uformelle og semi-
formelle sammenhænge, gennem et mix af pædagogiske og ikke-pædagogiske 
rationaler. 

Betragtet som grænseobjekt udgør brugen af edutainment et forsøg på at 
koble elevernes hverdagsdomæner med skolens faglige domæner. Spillene har 
en flydende status, da de både kan fungere som adspredelse derhjemme eller på 
et fritidshjem, som lektier pålagt af en lærer og som didaktiseret læremiddel i 
undervisningen. En af intentionerne med edutainment er at støtte undervisnings-
differentiering, idet den enkelte elev selv kan vælge opgaver og sværhedsgrad. 
Imidlertid findes der kun begrænset dokumentation for, at brugen af edutain-
ment har positiv læringseffekt, og derfor bliver edutainment ofte kritiseret for 
instrumentel træning af isolerede færdigheder (Egenfeldt-Nielsen, 2005). Andre 
kritikere peger på, at edutainment bidrager til stigende kommercialisering og 
”skolificering” af børns uformelle læringsrum (Buckingham, 2007). Der er således 
langt fra koncensus om, hvordan edutainment som didaktisk grænseobjekt kan 
eller bør indgå i danskundervisningen. 

2. Computerspil som genre (medie)

Der findes efterhånden en del undervisningsmateriale, der beskriver, hvordan 
man kan arbejde med computerspilgenrer i danskfaget ved at analysere grafiske 
genretræk, spildynamikker, fortællestrukturer og synsvinkler i computerspil 
(May & Walther, 2010; Fougt & Hanghøj, 2012). Tilsvarende findes der empiriske 
studier, der beskriver genreskrivning med afsæt i forskellige typer computerspil 
– f.eks. meddigtningsopgaver i forlængelse af gyserspillet Penumbra (Hanghøj 
& Henriksen, 2011) eller journalistisk skrivning i forlængelse af læringscompu-
terspillet Global	Conflicts	(Hanghøj, 2011). Studierne viser, hvor vigtigt det er, at 
lærere har ”game literacy” og forstår at sætte sig ind i og formidle de dynamikker 
og genrekoder, der gør sig gældende inden for det enkelte computerspil. Dermed 
er det centralt, at lærere både er i stand til at bevæge sig ”ind i spillet”, som en 
multimodal tekst med særlige udtryksformer og dynamikker, og samtidig bevæge 
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sig ”ud af spillet”, så spillet kontekstualiseres i relation til en bredere økologi af 
genrer og udtryksformer. 

3. Computerspil som sociale verdener

Computerspil er ikke bare tekster, men også sociale verdener, der bygger på 
bestemte værdier og ideologier. Ligesom med andre nye medieformer er der i den 
offentlige debat en tendens til at polarisere computerspil ud fra diskurser, som 
enten er skeptiske eller positive. Begge positioner kan være frugtbare didaktiske 
udgangspunkter for danskfaglig undervisning. Hvis man betragter computerspil 
i et kulturoptimistisk perspektiv, er der således rige muligheder for at diskutere, 
hvordan computerspil bidrager med nye typer af æstetiske og kulturelle oplevel-
ser, der adskiller sig fra kanoniserede teksttyper som f.eks. skønlitteratur og film 
(Burn, 2007; Walther, 2007). Hvis man omvendt betragter computerspil ud fra et 
kritisk perspektiv, er det oplagt at analysere, hvordan computerspil er en del af 
globale kommercielle kredsløb, eller fortolke de værdier, som spillene repræsen-
terer, og som ofte kan være grænseoverskridende – f.eks. i form af voldelige spil 
som Grand Theift Auto (Bundsgaard, in press). 

Uanset den fagdidaktiske forståelsesramme man vælger til at forstå værdier i 
computerspil, er det vigtigt at medtænke, at der blandt lærere, elever og forældre 
ofte er markante holdninger til, om computerspil er en ”legitim” læringsressource 
i danskfaget. Som eksempel vil jeg nævne en igangværende undersøgelse af 
computerspil i læreruddannelsens danskfag, hvor der blandt et hold lærerstude-
rende viste sig at være relativt forskellige holdninger til brugen af computerspil 
i undervisningen. En studerende beskrev således brugen af computerspil som at 
”fedte nedad for børnene” og ”børnelokkeri for at tækkes de unge” og beklagede, 
at computerspillene fjernede fokus fra skønlitteraturen. Andre studerende, som 
jævnligt selv spillede computerspil, forholdt sig langt mere positivt til muligheden 
for at inddrage elevernes egen viden om spil i danskundervisningen. Samtidig 
gav de lærerstuderende også udtryk for vigtigheden af en klar didaktisk ram-
mesætning af formålet med at inddrage computerspil i undervisningen. F.eks. 
satte de spørgsmålstegn ved relevansen af en opgave, der lagde op til at analysere 
og fortolke værdierne i et skydespil som et led i litteraturarbejdet med ungdoms-
romanen Ægte brøker, der omhandler et skoleskyderi uden direkte at tematisere 
computerspil. 

4. Computerspil som designværktøj

Den fjerde didaktiske tilgang til at arbejde med computerspil i danskfaget 
omhandler forløb, hvor elever designer spiluniverser gennem brug af 
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spildesignværktøjer som f.eks. MissionMaker, Minecraft, Scracth, Kudo, Kogama, 
GameGlobe eller PlayingMondo. Målet er, at eleverne udvikler faglige kompeten-
cer gennem selv at designe spilfortællinger. Som det fremgår af det engelske 
forskningsprojekt ”Making Games”, kræver denne didaktiske tilgang, at lærere 
er i stand til at formidle forskelle og ligheder mellem litterære fortællinger og spil-
fortællinger (Burn, 2007). Samtidig giver spildesignforløb elever rige muligheder 
for at trække på og fagligt kvalificere deres uformelle viden om computerspil.

Som eksempel på et designforløb vil jeg nævne egne observationer af en 
5. klasse, som fik til opgave at designe et computerspil i løbet af en dansk- og 
it-faglig temauge. Eleverne startede med at udvikle et storyboard for deres 
spilfortællinger. Storyboardet omsatte de efterfølgende til et spilunivers med be-
stemte spildynamikker og regler gennem designværktøjet MissionMaker. Endelig 
skulle de præsentere og afprøve hinandens spil. Der var flere forskellige mål med 
forløbet, heriblandt udvikling af it-kompetencer i forhold til at anvende softwaren 
til at designe spillet, redigering af lyd, håndtering af filer mm. Dertil kom dansk-
faglige mål i forhold til at kunne omsætte egne narrativer til computerspil samt at 
kunne kommunikere spillets koncept til andre. Derudover fremhævede læreren, 
at arbejdet med at designe computerspil var særlig velegnet til at skabe gode 
relationer internt mellem eleverne, men også mellem lærer og elever. Dermed 
overskrider elevernes egenproduktioner af computerspil snævre fagspecifikke mål 
og kommer til at omfatte mere alment didaktiske mål om at skabe inkluderende 
undervisning. I forløbet var der ofte diskussion blandt eleverne, om computerspil 
var en danskfaglig genre. Ved at anvende computerspil som designværktøj, bliver 
fænomenet ”computerspil” således til et grænseobjekt, der på mange måder 
udfordrer og overskrider fagets domæne. 

5. Computerspil som paratekster

Den sidste didaktiske tilgang til at arbejde med computerspil i dansk fokuserer 
på de mange typer af paratekster, der omgiver computerspil. I forbindelse med 
analyse, fortolkning, debat og design af computerspil kan elever f.eks. arbejde 
med at producere spiltrailers, manualer, walkthroughs, machinimas, fan fiction, 
spilanmeldelser eller debatindlæg i forhold til forskellige kommunikative kon-
tekster. Ifølge et australsk forskningsprojekt om emnet er der mindst to gode 
grunde til at interessere sig for paratekster som didaktisk tilgang til computerspil 
i danskundervisningen (Apperley & Beavis, 2011). For det første er paratekster 
interessante, fordi de åbner op for en bredere inddragelse af elevernes erfaringer 
med de tekstkulturer og skriftpraksisser, der omgiver computerspil – f.eks. i form 
af fan sites eller spilvideoer på YouTube. Computerspil er således ikke afgrænsede 
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tekster, men netop grænseobjekter, der tilskrives mening gennem den økologi af 
paratekster, hvori de indgår.

For det andet åbner arbejdet med paratekster for en refleksiv tilgang til 
computerspil, der kræver, at eleverne skal veksle mellem at undersøge, vurdere, 
anvende og selv producere forskellige typer af paratekster. I modsætning til 
konkrete spilaktiviteter, der ofte kan være relativt mekaniske, kræver arbejdet 
med paratekster således, at eleverne bliver sat i en position, hvor de skal reflektere 
over de computerspil, som de spiller, i forhold til relevante genrer og kommu-
nikationssituationer. I spildesignforløbet med MissionMaker nævnt ovenfor blev 
eleverne tilsvarende bedt om at producere spilmanualer, som var rettet mod deres 
forældre og bedsteforældre, og dermed kommunikere deres spil til en anden 
målgruppe. Ved at vælge paratekster som fokus bliver det muligt at arbejde med 
en danskfaglig balance mellem de to yderpoler ”tekst” og ”handling”. Dvs. på den 
ene side undgå, at eleverne udelukkende handler, dvs. bare spiller eller designer 
ureflekteret løs, og på den anden side undgå at reducere computerspil til statiske 
”tekster” gennem mekaniske analyser af deres genremæssige form og indhold.

Samtidig kræver arbejdet med paratekster, at lærere er i stand til at træffe 
didaktiske valg, der skaber meningsfulde ”oversættelser” mellem spillenes 
domæner (herunder også paratekstuelle domæner), pædagogiske domæner, 
faglige domæner og elevernes hverdagsdomæner. For at kvalificere arbejdet med 
paratekster kan det derfor være en fordel at inddrage elevernes viden om f.eks. 
YouTube-videoerne (f.eks. i form af walkthroughs) i arbejdet med eksempelvis 
Minecraft. På baggrund af YouTube-videoerne kan eleverne opstille faglige krite-
rier for ”den gode formidling” af deres egne konstruktioner i eller oplevelser af 
Minecraft. 

Diskussion
Formålet med ovenstående korte gennemgang har været at vise bredden af 
forskellige fagdidaktiske perspektiver på anvendelsen af it og medier i danskfaget. 
Som eksempel har jeg beskrevet en række didaktiske tilgange til at arbejde med 
computerspil i danskundervisningen. Hver af de fem skitserede tilgange bygger i 
større eller mindre grad på ét af de fire fagdidaktiske perspektiver. Dvs. at brugen 
af computerspil i danskfaget kan didaktiseres ud fra et teknologiperspektiv (lære-
middel eller designværktøj), et medieperspektiv (genreaspekter og udtryksformer), 
et socialiseringsperspektiv (sociale arenaer) og et literacy perspektiv (paratekster). 
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Kort opsummeret:

Didaktisk tilgang Fokus Metafor
Computerspil som læremiddel Undervisningsmetode Redskab
Computerspil som genre Udtryk og dynamikker Medie
Computerspil som social verden Budskaber og værdier Socialisering
Computerspil som designværktøj Proces og produkt Redskab
Computerspil som paratekst Digitale tekstkulturer Skriftpraksis

Tabel 2: Oversigt over didaktiske tilgange til at arbejde med computerspil

Bredden af de fem didaktiske tilgange viser, at det er problematisk at reducere 
computerspil til isolerede redskaber eller tekster og dermed ignorere den økologi 
af teksttyper og skriftpraksisser, der både eksisterer inden for og uden for fagets 
praksis. Denne pointe gælder naturligvis ikke kun brugen af computerspil i 
undervisningen, men også andre former for it og medier.

Ved at beskrive it og medier som grænseobjekter i danskfaget bliver det mu-
ligt at få øje på, hvordan ”det samme” fænomen (i det her tilfælde: computerspil) 
betyder noget forskelligt, alt afhængig af den konkrete informationsteknologi/
mediet, det fagdidaktiske perspektiv, man ser med, og den valgte didaktiske 
tilgang. Denne pointe bliver vigtigere, i takt med at fagets tekster i stigende grad 
er digitale tekster, hvor det bliver stadig vanskeligere at skelne mellem tekst-
typer, forskellige fagdidaktiske mål og tilhørende arbejdsformer. Det er således 
problematisk på forhånd at definere en hjemmeside som henholdsvis redskab, 
medie, socialiseringsform eller skriftpraksis, idet valget af perspektiv indebærer 
en didaktisering ud fra bestemte faglige mål og kompetencer tilhørende arbejds- 
og evalueringsformer – og en fravælgelse af andre faglige mål og kompetencer. 
Ved at tale om it og medier som didaktiske grænseobjekter i danskfaget åbnes 
dermed for en relationel epistemologi, hvor det faglige fokus ikke så meget er 
iboende i selve fænomenerne, men skal ses i relation til de tilgange, hvormed it og 
medier didaktiseres inden for fagets domæne. Danskfaget er ofte blevet beskyldt 
for at være for bredt og for komplekst, grænsende til det skizofrene. Af samme 
grund er det centralt, at både forskere og praktikere er i stand til at reflektere 
over muligheder og begrænsninger ved forskellige fagdidaktiske perspektiver og 
konkrete didaktiske tilgange i forhold til at forstå og bruge bestemte former for 
it og medier. På den måde rummer danskfagets påståede ”krise” samtidig også 
afsættet til løbende at nyudvikle faget i forhold til arbejdet med nye formål og 
nye teksttyper. 
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English summary
The aim of the article is to present an overview of four different subject-specific 
perspectives on the use of ICT and media within the context of Mother Tongue 
Education (MTE). In summary, the use of ICT and media can be conceptualised 
as technological tools, media, means for socialisation, and literacies. Each of these 
perspectives refers to a corresponding research tradition – i.e. computer science, 
social semiotics, philosophy/sociology/history, and ethnography. Drawing upon 
work within Science and Technology Studies, I further argue that ICT and media 
can be seen as didactic boundary objects within the context of MTE. This means 
that ICT and media imply different meanings and educational consequences 
depending upon the chosen subject-specific perspectives and pedagogical ap-
proaches. This point is exemplified through five different pedagogical approaches 
to working with computer games within MTE, which illustrate how “the same 
type” of ICT/media can be taught through a wide range of different ways. More 
specifically, I explore how computer games may be conceptualised as teaching 
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methods, genres, social worlds, design tools, and paratexts. The article concludes 
by recommending more discussion about the pros and cons of different sub-
ject-specific perspectives and pedagogical approaches to ICT and media within 
MTE by using the relational notion of didactic boundary objects as an analytical 
starting point.

Keywords: danskfagets didaktik, it-didaktik, mediedidaktik, spildidaktik, com-
puterspil, grænseobjekter.
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Situationsdidaktik: Fra teori til 
praksis
-  Et casestudie med en intervention

Af Simon Skov Fougt

Med et interventions-casestudie redegør denne artikel for to udfordringer, en lærer 
står	over	for,	når	kompleks	teori	om	god	undervisning	skal	omsættes	til	praksis.	
God	undervisning	defineres	i	artiklen	som	projektorienteret,	scenariebaseret	situa-
tionsdidaktik, hvor fagligheden anvendes og diskuteres udforskende, både inden for 
og	uden	for	skolen.	Den	første	udfordring	i	casen	set	med	dette	teoretiske	afsæt	er	de	
kommunikations- og faglighedsformer, som karakteriserer traditionel undervisning, 
dvs. elementbaseret faglighed og IRF-domineret interaktion (læreren Initierer, 
eleven Responderer, og læreren giver Feedback). Den anden udfordring, den 
projektorienterede undervisnings kendte tendens til manglende faglig fordybelse, 
imødekommes i casen med orienteret autonomi gennem vurderingsfokus. Artiklen 
undersøger dermed situationsdidaktik med orienteret autonomi og vurderingsfokus 
som redskaber til at forstå og transformere teori om god undervisning til god 
praksis.

Indledning
Denne artikel præsenterer et casestudie med en intervention (Oscarson, 2008) hos 
en udskolingsdansklærer, som skal omsætte kompleks teori om god undervisning 
til praksis. Casen stammer fra ph.d.-projektet ”It-løft og lærerkompetenceud-
vikling”, som gennemføres 2012-2015. 18 udskolingsdansklærere på fire skoler 
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i fagteams på 4-5 lærere planlægger, gennemfører og evaluerer individuelt i 
egen klasse et fagdidaktisk reflekteret, situationsdidaktisk (Fougt, 2013) under-
visningsforløb, hvor it indgår meningsfuldt. Efterfølgende videndeler lærerne 
i fagteamet, og på baggrund af erfaringerne herfra etableres et skoleforankret 
efteruddannelseskoncept, som gennemføres blandt 80 andre lærere i skoleåret 
2013-2014. Interventionen består primært i måden, (it-)didaktik indtænkes, mens 
planlægning, gennemførsel og evaluering af de konkrete 18 forløb i højere grad 
foregår som aktionsforskning (Tiller, 2004; Bundsgaard, 2005) i samarbejde mel-
lem lærer og forsker. 

Interventionen hos den pågældende lærer fandt sted fra september 2012 
til februar-marts 2013, hvor undervisningsforløbet blev gennemført i klassen. 
Det empiriske materiale består af et kvalitativt interview med læreren (en time, 
videofilmet, oktober 2012), lærerens årsplan, observationsnoter fra fagteammøde 
(to timer, oktober 2012), fra undervisning før (to lektioner, september 2012) og 
under interventionen (seks lektioner, februar – marts 2013), samt mødereferater 
og mailkorrespondance om forløbet med læreren i interventionsperioden. 

Før analysen af casen præsenteres artiklens teoretiske afsæt og dermed de 
antagelser om mindre god og god undervisning, som interventionen og analysen 
hviler på, henholdsvis et traditionelt undervisningsparadigme og en projektori-
enteret, scenariebaseret situationsdidaktik.

Det traditionelle undervisningsparadigme
Med inspiration i Bernie Trilling og Paul Hood (1999)1 præsenterer dette afsnit en 
karakteristik af undervisning, som her benævnes det traditionelle undervisnings-
paradigme. Traditionel skal forstås i den leksikalske betydning af ordet, dvs. som 
noget, der finder sted i overensstemmelse med en tradition og kultur (jf. Stigler 
& Hiebert, 1999). 

Det traditionelle undervisningsparadigme er kendetegnet ved en elementba-
seret faglighed (jf. Bundsgaard & Kühn, 2007, p. 28f), hvor faglighed sidestilles 
med begreber, og hvor målet for undervisningen er at lære disse, fx at vide, hvad 
en metafor er. Endvidere er det kendetegnet ved lærerstyret klasseundervisning, 
hvor læreren taler det meste af tiden (jf. Hiebert et al., 2003) og med såkaldte 
harpunspørgsmål (Haugsted, 2005, p. 26) ”jagter faglige fund” (Haugsted, 1999, p. 
136), dvs. en positivistisk faglighedsopfattelse (Sawyer, 2006).

Olga Dysthe beskriver lærerstyrede klasserumssamtaler i USA og Sverige, 
hvor læreren taler 75% af tiden (Dysthe, 1997, p. 16), Lene Herholdts undersø-
gelse af de første 15 min. af en undervisning viser, at læreren taler 91% af tiden 

Simon Skov Fougt



119 

(Herholdt, 2003, p. 47), og Mads Haugsted refererer en norsk undersøgelse, hvor 
65% af eleverne tier (Haugsted, 2005, p. 69). 

Den dominerende interaktionssekvens i det traditionelle undervisningspara-
digme er den såkaldte IRF-struktur (Sinclair & Coulthard, 1975): Læreren Initierer, 
eleven Responderer, og læreren giver Feedback. IRF er ”… almost universally accepted 
as ‘the essential teaching exchange’” (Wegerif, 2004, p. 4), og ifølge Vibeke Hetmar 
”… kan den siges at konstituere undervisningsbegrebet inden for den skolske 
kulturform” (Hetmar, 2004, p. 109). Samtidig er tilgangen stærkt kritiseret, fordi 
den fjerner elevernes mulighed for at tænke selv. Eleverne kan kun

… provide responses in the ‘slots’ provided, so the course of events is determined 
more by the teacher’s understanding of the topic than by the gaps in the students’ 
understanding of it (Mercer, 1995, p. 19),

og ”… learners may be spending too much time playing ‘guess what’s in the 
teacher’s mind’…” (ibid, p. 46), jf. Vibeke Hetmars karakteristisk af denne 
undervisningsform:

Det er læreren, der stiller spørgsmål, det er hende, der udpeger, hvem der skal 
svare, det er hende der evaluerer elevsvarene og sørger for at spørgsmålene besvares 
rigtigt… (Hetmar, 2004, p. 101).

I grelle tilfælde vil læreren kun spørge elever, der formodes at kende svaret, for 
at sikre kontinuiteten i undervisningen (Mercer, 1995, p. 19). Fagligheden bliver 
dermed elementbaseret og styret af lærerens forståelse af den. 

Denne undervisningsform indeholder to nært forbundne udfordringer: 
for det første en mere anvendelsesorienteret faglighedsopfattelse og for 
det andet en organisering af undervisningen i interaktionssekvenser, som 
i højere grad lader eleverne diskutere udforskende: Niel Mercer og Rupert 
Wegerif har forsket i forskellige typer interaktionssekvenser blandt elever. 
De identificerer bl.a. tre former for diskussion: Kumulativ, hvor man ukritisk 
giver hinanden ret, disputerende, hvor man ”skændes”, og endelig udforskende, 
hvor man interesseret og kritisk spørger ind til og bygger videre på hinandens 
iagttagelser (Wegerif, 2004, p. 226). Den ideelle interaktionsproces i et undervis-
ningsperspektiv er struktureret samtale, hvor eleverne udforskende diskuterer 
det faglige, før de responderer, IDRF (Wegerif, 2004, p. 5; D for diskussion).  
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Mulighed:  
En situationsdidaktisk, scenariebaseret undervisning
Der er bredt forskningsmæssigt belæg i både ældre og moderne læringsteorier 
for, at den bedste måde at lære på er projektorienteret undervisning, hvor man 
forholder sig til et meningsfyldt problem i en meningsfuld, social situation, 
fordi det virker befordrende på motivation og læring (fx Bundsgaard, Misfeldt & 
Hetmar, 2011, 2012; Blumenfeld, Kempler, Krajcik & Blumenfeld, 2006; Shaffer, 
2006; Bundsgaard, 2005; Dewey, 1906). Jeppe Bundsgaard, Morten Misfeldt og 
Vibeke Hetmar introducerer begrebet ”scenariebaserede undervisningsforløb”, 
som de bestemmer som

… undervisningsforløb, hvor eleverne i fællesskab simulerer eller udfolder en 
meningsfuld praksis … [og som]… eleverne oplever … som meningsfulde, fordi de 
indgår i en praksis, et scenarie, hvor der er nogle at kommunikere med, forskellige 
opgaver, evt. forskellige roller til forskellige elever samt et reelt produktionsmål 
(Bundsgaard et al., 2012, p. 30).

Den scenariebaserede undervisning består altså af simuleret eller udfoldet praksis, 
hvor faglighed kontekstualiseres og anvendes socialt og meningsfuldt med et 
reelt produktionsmål. Heri er det, Jeppe Bundsgaard, Thorkild Hanghøj og jeg2 
kalder lærerens scenariekompetence en central forudsætning, dvs. lærerens evne 
i planlægningen og gennemførslen af undervisningsforløbet til at kunne fore-
stille sig og analysere situationen og dermed også se, hvilke(n), hvor og hvordan 
faglighed(er) skal inddrages.

Et væsentligt teoretisk argument bag begrebet scenariebaseret undervisning er 
bl.a. Bundsgaards prototypisk situationsorienterede curriculum-logik (Bundsgaard, 
2006; jf. Bundsgaard et al., 2011), dvs. ”det sammenhængende system af ræson-
nementer om udvælgelsen af fagligt indhold i skolen” (Bundsgaard, 2011b, p. 296) 
med henblik på elevernes nutid og fremtid, som Bundsgaard beskriver gennem 
fem identiteter: person, borger, arbejder, æstetiker og forbruger (Bundsgaard, 
2006). 

I det følgende afsnit og med den senere præsenterede case argumenteres for 
nødvendigheden af at tilføje en sjette identitet: identiteten som lærende. Identi-
teten dækker over den formelle uddannelse, vi som mennesker modtager op 
gennem uddannelsessystemet og senere i vores arbejdsliv via efteruddannelse. I 
folkeskolen og gymnasiet har elever en identitet som lærende, som de mere eller 
mindre bevidst påtager eller fraskriver sig, mens identiteten bliver mere bevidst 
hos studerende på videregående uddannelser og hos lærlinge mv. I forhold til 
det sammenhængende system af ræsonnementer om udvælgelsen af fagligt 
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indhold (jf. Bundsgaard, 2011b) er fx indstillingen om gymnasieparathed og 
afgangsprøverne i folkeskolen, eksamener på ungdomsuddannelser, svendeprøve 
og afhandlinger på universitetet konkrete eksempler på centrale og meningsfulde 
dele ”af elevernes nutid og fremtid”, ligesom uddannelse og efteruddannelse er 
fundamentalt vigtige i et samfundsperspektiv. På denne baggrund synes en sjette 
identiet som lærende væsentlig at tilføje til Bundsgaards fem. 

Påvisningen af vigtigheden af identiteten som lærende berører den ellers 
fremherskende skelnen blandt didaktikere mellem på den ene side skolske kom-
munikationsformer inden for skolen (Hetmar, 2004, 2009), school-only (Purcell-Gates, 
Duke & Martineau, 2007) eller som om-kommunikation (Bundsgaard, 2005; Fasting, 
Thygesen, Berge, Evensen & Valgle, 2009) og på den anden side det autentiske 
(Dysthe, 1997; Bundsgaard, 2005), real-world (Shaffer, 1999) uden for skolen (Het-
mar, 2009). Med andre ord sætter påvisningen af identiteten som lærende spørgs-
målstegn ved, hvorvidt eller i hvor høj grad de aktiviteter, der finder sted i skolen, 
skal ”simulere” virkelige, autentiske situationer. Denne diskussion udfoldes ikke 
her, men det konstateres med ovenstående argumentation in mente, at ”det at 
lære” er en central og meningsfuld del af menneskelig eksistens, hvorfor relevan-
sen af den teoretiske adskillelse af skole (uddannelse) og det øvrige samfund bør 
undersøges nærmere. Skolen er en del af samfundet, og nogle af de aktiviteter, 
der kun finder sted inden for skolen, fx afgangsprøver eller afhandlinger, kan 
være meget meningsfulde for aktørerne inden for den pågældende institution. 
Dermed siges ikke, at al aktivitet i skolen er meningsfuld, og den her skitserede 
sammenblanding mellem skole og samfund bør undersøges nærmere.

På baggrund af ovenstående diskussion og for at tydeliggøre hensigten med 
interventionerne valgte jeg over for de involverede lærere at betegne denne 
tilgang til undervisning som situationsdidaktik (Fougt, 2013)3. Situationsdidaktik har 
teoretisk udgangspunkt i den prototypisk situationsorienterede curriculum-logik 
og vægter som den scenariebaserede undervisning fælles praksis, meningsfuld 
og udforskende kommunikation og et reelt produktionsmål. Det faglige indhold 
skal således berettiges og anvendes i situationer, hvor det i konteksten er logisk 
eller naturligt, situationen skal give en meningsfuld klangbund for det, der skal 
læres. Fagligheden skal situeres (jf. Lave & Wenger, 2003). Men med kritikken af 
den teoretiske adskillelse af skole og samfund in mente nedtones det ”autentiske”, 
for der kan også etableres meningsfulde scenarier inden for skolen. Det betegner 
jeg situationsdidaktik:

Planlægning, gennemførsel og evaluering af scenariebaserede undervisningsforløb, 
hvor fagligheden meningsfyldt kontekstualiseres og anvendes i en social og 
meningsfuld situation med et reelt produktionsmål. (Fougt, 2013, p. 271).
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Situationsdidaktik er dermed til dels et begreb, som dækker over den scenarieba-
serede tilgang som Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar beskriver (2011, 2012), men 
med school-only (Purcell-Gates et al., 2007) medtænkt som et væsentligt aspekt af 
elevernes nutid og fremtid. Og som Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar fastslår, så 
”mødes udfordringer altid i situationer” (Bundsgaard et al. 2011, p. 128). Også 
derfor synes betegnelsen berettiget.

Didaktiske redskaber:  
Orienteret autonomi og vurderingsfokus
Der synes at være bredt empirisk belæg for, at den største udfordring for 
projektorienteret undervisning er manglende faglig fordybelse (fx Barron, 1998; 
Schnack, 2000; Hansbøl & Sørensen, 2004; Bundsgaard, 2005, 2008; Jensen, 2007). 
Fagligheden ”drukner i produktmål” (Bundsgaard, 2008, p. 2), hvilket Bundsga-
ard opsummerer i følgende tre udfordringer: 

1) at få de faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det, 2) at 
kunne gennemskue hvad der er faglighed i, og 3) at kende alle de faglige metoder 
og den faglige viden som aktualiseres. (Bundsgaard, 2008, p. 2).

Dette problem er allerede adresseret, fx gennem brug af computere og ”interaktive 
assistenter” (jf. Mercer, 1995; Wegerif, 2004; Bundsgaard, 2005; Fougt, 2009). 
I herværende ph.d.-projekt udforskes to didaktiske begreber som tilgange til 
at imødekomme den manglende faglighed i projektorienteret undervisning: 
Orienteret autonomi (Jensen, 2007) og vurderingsfokus (Fougt, Berge, Gedde-Dahl 
& Øgreid, in press).

I sin ph.d.-afhandling om projektorienteret matematikundervisning opstiller 
Tomas Højgaard Jensen begrebet orienteret autonomi (Jensen, 2007, p. 150ff) som 
begreb for modsætningen mellem elevautonomi og faglighed. På den ene side er 
projektorienteret undervisning kendetegnet ved deltagerstyring og demokrati, på 
den anden side gjorde Jensens empiri det tydeligt for ham, at der var behov for at 
”orientere” eleverne i forhold til fagligheden, dvs. at der skulle italesættes klare 
”pejlemærker” (Jensen, 2007, p. 202) for, i hvilken retning og til dels på hvilken 
måde eleverne skulle ”orientere” sig i forhold til fagligheden. Det benævner 
Jensen ”dilemmaet ved at undervise i orienteret autonomi” (Jensen 2007, p. 150). 

Med henblik på at operationalisere ”pejlemærker” for, hvordan elever og læ-
rere skulle orientere sig i herværende ph.d.-projekt, præsenterede jeg lærerne for 
begrebet vurderingsfokus (Fougt et al., in press). Vurderingsfokus er en fordansk-
ning af primærtrekkvurdering4 fra norsk skrivedidaktik (Berge, 2005; Fasting et al., 
2009). Primærtrekkvurdering betegner, at læreren (i skriveopgaver) på baggrund af 
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fagligt fokus, tekst, kommunikationssituation, elever mv. på forhånd udvælger 
og italesætter et begrænset antal fagligt relevante primærtrekk, som læreren lægger 
vægt på i undervisningen og i evalueringen af elevernes produkter (jf. Fasting et 
al., 2009, p. 621; Berge, Gedde-Dahl & Øgreid, 2009-2011). Primærtrekkvurdering er 
et opgør med holistisk vurdering, hvor læreren vurderer alt (Fasting et al., 2009, 
p. 621; Berge et al., 2009-2011), og hvor fagligheden netop drukner og ikke kan 
overskues (jf. Bundsgaard, 2008).

Vurderingsfokus er altså et bud på, hvordan eleverne fagligt kan ”orienteres” 
i den projektorienterede undervisnings autonomi (jf. Jensen, 2007) og er et didak-
tisk redskab for læreren til at forholde sig til faglighed i planlægningen af forløbet. 
Ved at læreren sætter ord på, hvilke fagligheder der lægges vægt på i et konkret 
forløb, hvad enten det er skrivning eller andet, italesættes, hvad der er faglighed 
i, ligesom fagligheden prioriteres og konkretiseres. Fagligheden overskueliggøres 
for både elever og lærer. I forhold til situationsdidaktik er orienteret autonomi og 
vurderingsfokus altså bud på, hvordan faglighed kan italesættes og overskues, 
samtidig med at elevernes autonomi bevares.

Case med intervention:  
Fra tradition til situationsdidaktik
Læreren i denne artikels casestudie har 8.kl. i dansk, er i 30’erne og har været 
ansat på skolen siden sin uddannelse i 2004. Som udgangspunkt opfattes læreren i 
casestudiet som repræsentant for det beskrevne traditionelle paradigme, og casen 
beskriver en intervention med situationsdidaktik som mål og orienteret autonomi 
(Jensen, 2007) og vurderingsfokus (Fougt et al., in press) som midler.

Læreren udtrykker glæde over at være lærer og beskriver sig selv som udvik-
lingsorienteret, fx deltager vedkommende i et supervisionsprojekt. Læreren har et 
nært samarbejde med én meget erfaren kollega, men giver ellers ikke udtryk for 
at samarbejde. Skolen har deltaget i en lang række udviklingsprojekter i 00’erne, 
men alligevel beskriver læreren, ligesom de andre (yngre) lærere på skolen, der 
deltager i ph.d.-projektet, det faglige miljø på skolen som ”konservativt”. 

I interviewet beskrev læreren danskfaglighed som ”det fagfaglige”, hvilket 
blev forklaret med ”trinmål inden for læsning, stavning, skrivning og det at 
kunne udtrykke sig”. De it-mæssige aspekter af danskfaget udlagde læreren 
som ”først og fremmest formidling”, hvilket blev eksemplificeret med Publisher, 
PowerPoint og Prezi5. Som et eksempel på, at it kan bruges til at understøtte det 
danskfaglige, nævnte læreren Stavevejen.dk6 og karakteriserede det ved, at ”it 
udnyttes og gør gammeldags grammatikundervisning smart, også med henblik 
på afgangsprøverne i 9.kl.”. 
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Lærerens årsplan er domineret af genreforløb (folkevise, kortfilm, essay, 
artikel, novelle, reklame, lyrik og billedanalyse), men indeholder også to litteratur-
historiske forløb (litteraturhistorie og romantikken), et hovedværk (”Kundskabens 
træ”), et forløb om norsk og svensk, to temaer (mellemfolkelig forståelsesuge, uge 
sex) og endelig en projektopgave og en skolerejse. 

Den observerede undervisning med den pågældende lærer var led i det 
litteraturhistoriske forløb og foregik meget tydeligt i IRF-struktur og med ele-
mentbaseret faglighed (jf. Bundsgaard & Kühn, 2007). Således deltog kun ca. 30% 
af eleverne hovedsageligt med besvarelser af ”harpunspørgsmål” (jf. Haugsted, 
2005). Klassen arbejdede med Henrik Pontoppidans ”Havfruens sang”, fx med 
spørgsmål som ”Hvorfor er der en læge om bord?” Læreren forklarede mig efter-
følgende spørgsmålet som et forsøg på at rette elevernes opmærksomhed mod, at 
lægen repræsenterer et naturalistisk verdensbillede i novellen, dvs. en tydelig jagt 
efter ”faglige fund” (jf. Haugsted, 1999). Læreren udlagde her sin undervisning 
som ”et bevidst valg for, at du [jeg] kunne se kvaliteten”. 

Med sin kommunikationsform og faglighedsopfattelse opfattes læreren i 
den her beskrevne optik som en typisk repræsentant for, måske produkt af, det 
traditionelle undervisningsparadigme (jf. Trilling & Hood, 1999) på en skole, hvis 
danskfaglige miljø i udskolingen beskrives af lærerne som konservativt. Lærerens 
undervisning synes netop at finde sted ”i overensstemmelse med en tradition og 
en kultur”: “Teaching is a cultural pattern” som Stigler & Hiebert (1999, p. 85) 
formulerer det.

Målet med interventionen var at udvikle lærerens didaktiske tænkning fra det 
elementbaserede og IRF-strukturede i en situationsdidaktisk retning, hvor fag-
ligheden anvendes meningsfuldt med udforskende diskussioner blandt eleverne 
(IDRF) centreret om et reelt produkt. 

Den involverede lærer ønskede, at eleverne skulle arbejde med præsenta-
tionsværktøjet Prezi. Lærerens udspil var, at eleverne skulle præsentere noget 
”fagfagligt” via Prezi (produkt) og derefter undervise en anden klasse i Prezi. 
Læreren havde altså selv fra starten indtænkt en situation i forløbet ved, at klas-
sens elever skulle bruges deres viden om Prezi til at undervise andre elever i det. 
Med udgangspunkt i en justeret planlægningsguide (Bundsgaard, 2011a; 
Bundsgaard & Fougt 2013), oprindeligt udarbejdet i forbindelse med KOMPIS-
projektet i Slagelse (Christiansen, Hansen & Madsen, 2012), udviklede læreren 
og jeg de følgende måneder undervisningsforløbet gennem mailkorrespondance, 
telefonsamtaler og møder. Med udgangspunkt i situationsdidaktik og planlæg-
ningsguiden lagde interventionen vægt på at kontekstualisere Prezi: Prezi skulle 
anvendes til noget meningsfuldt. 
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Med afsæt i dansklærerens øvrige opgaver som klasselærer talte vi os frem til, 
at eleverne skulle fremlægge deres livsfortællinger og herunder deres fremtidige 
uddannelses- og erhvervsplaner7. Vi besluttede endvidere, at livsfortællingerne 
skulle fortælles i et diakront perspektiv, hvor også bedsteforældrenes livsfortæl-
linger skulle inddrages. Eleverne skulle således præsentere bedsteforældrenes 
livsfortællinger med PowerPoint, fordi vi formodede, at bedsteforældrenes 
livsfortællinger ville være mere lineære med færre valg og dermed egne sig til 
PowerPoints lineære præsentationsform, mens elevernes egne, mere komplekse 
livsfortællinger med mange valgmuligheder skulle præsenteres med Prezi, som 
understøtter og lægger op til mere komplekse fortællinger. Dermed fik klassen 
også mulighed for at sammenligne forskellige præsentationsværktøjer. Endelig 
holdt vi fast i den oprindelige idé om, at eleverne skulle undervise kollegaens 
elever i Prezi.

Som gennemgangen af planlægningen af undervisningsforløbet viser, æn-
dredes den planlagte undervisning sig i løbet af interventionen fra at have it som 
mål (”Eleverne skal blive bevidste brugere af præsentationsværktøjet ’Prezi’” 
(Lærerens planlægningsguide)) til at være et situationsdidaktisk forløb med it 
som middel: 

Eleverne skal gennem forholden sig til eget liv, bedsteforældrenes liv og uddan-
nelse og konsekvenser af valg og fravalg blive aktive i deres egen uddannelsesplan 
og de komplekse valg, de står overfor, og sekundært skal eleverne lære at 
strukturere fortællinger med PowerPoint og Prezi, herunder foretage relevant 
informationssøgning (Lærerens justerede planlægningsguide). 

Forløbet kan dermed opfattes som et ”school-only”-forløb (jf. Purcell-Gates et al., 
2007), men gennem identiteten som lærende er forløbet meningsfyldt med det 
faglige indhold, fx kildesøgning, interviewteknik og formidling, kontekstualiseret 
og anvendt i en social og meningsfuld situation inden for skolen (jf. Hetmar, 2009).

Lærerens scenariekompetence er som nævnt et centralt element i planlægningen, 
dvs. lærerens evne til at forestille sig og analysere situationen og dermed også se, 
hvor, hvordan og hvilke fagligheder der kan og skal sættes i spil. Planlægnings-
guiden (Bundsgaard & Fougt, 2013) understøttede lærerens scenariekompetence, 
idet guiden lægger op til opdeling af forløbet i en række overskuelige faser med 
hver sine faglige begreber, metoder og aktivitetsformer i fokus. Med vurderings-
fokus blev de forskellige faglige muligheder diskuteret og prioriteret: Autonomien 
blev orienteret.

Ét vurderingsfokus var interview, og i fællesskab udarbejdede klassen en 
interviewguide til bedsteforældrene om liv, valg, påvirkninger, uddannelse og 
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job. Interviewene skulle danne baggrund for de PowerPoint-præsentationer om 
bedsteforældrenes livsforløb, eleverne lavede midtvejs i forløbet. Læreren og jeg 
var som udgangspunkt tilfredse med de interviews, eleverne havde lavet med 
deres bedsteforældre. Gennem en række åbne spørgsmål fortalte bedsteforæl-
drene om de valg, de havde foretaget, og hvem eller hvad der havde initieret dem. 
Ved præsentationerne i klassen af bedsteforældrenes livsfortællinger udnyttede 
eleverne imidlertid ikke de muligheder, PowerPoint giver, fx punktopstillinger, 
trinvise indføringer og forskellige repræsentationsformer. Skolen har internt 
aftalt, at man på mellemtrinnet ”lærer” PowerPoint, hvorfor læreren forventede, 
at eleverne mestrede det, og PowerPoint-præsentationerne var derfor ikke udvalgt 
som vurderingsfokus. Det var en fejl. Elevernes forarbejde til præsentationerne 
var på indholdssiden i orden, men de udnyttede ikke værktøjets muligheder i 
formidlingen.

På grund af erfaringerne med PowerPoint blev undervisningsforløbet derfor 
justeret i forbindelse med elevernes egne livsfortællinger, som skulle præsenteres 
med Prezi (som var et vurderingsfokus). Læreren betonede i sin egen ”eksem-
plariske” gennemgang af sin livsfortælling Prezis forskellige virkemidler (fx for-
grening, forskellige repræsentationsformer, punktopstillinger), ligesom eleverne 
skulle kritisere den, hvilket bl.a. havde til formål at få dem til at reflektere over 
og sætte ord på de muligheder og begrænsninger, der lå i Prezi, og i hvilken grad 
og hvordan de kunne bruges til at understøtte formidlingen af livsfortællinger. 
I de følgende uger arbejdede eleverne med deres egne livsfortællinger og havde 
bl.a. besøg af en UU-vejleder8, interviewede forskellige eksperter i forhold til deres 
uddannelses- og jobønsker og søgte generelt informationer herom. Før den afslut-
tende og endelige fremlæggelse i klassen indlagde vi en ”orienteret” gruppekritik 
med vurderingsfoki: Eleverne blev opdelt i grupper af fire, hvor de præsenterede 
deres Prezier for hinanden og fik respons og kritik fra de andre i gruppen med 
udgangspunkt i et støtteark med fokuspunkter, læreren havde udarbejdet (flow, 
punktopstillinger, repræsentationsformer, komposition mv.) Den mundtlige 
dialog, som fandt sted blandt eleverne, var for det første kendetegnet ved at være 
overvejende saglig med anvendelse og diskussion af de opstillede fagbegreber, 
og for det andet struktureret af de fokuspunkter, læreren havde opstillet. Denne 
måde at organisere gruppearbejdet på, hvor eleverne får udleveret en liste med 
udvalgte fagbegreber, som de skal forholde sig til i forhold til et produkt, er et 
godt eksempel på orienteret autonomi: tydelig struktur og med faglige foki.

Elevernes gruppevise sparringer blev fulgt op af en kort klassesamtale på ca. 
3 minutter, hvor læreren opsummerede sine vigtigste iagttagelser, altså feedback. 
Undervisningen her havde dermed tydelig IDRF-struktur (jf. Mercer, 1995; 
Wegerif, 2004). 
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Eleverne blev derefter bedt om at justere deres præsentationer til den efterføl-
gende uge, hvor de fremlagde deres livsfortællinger i klassen, og det hjalp. Ved 
de endelige præsentationer blev værktøjet udnyttet ”passende til situationen” (jf. 
Fælles Mål for Dansk, Undervisningsministeriet 2009a). Generelt overværede vi 
levende, velfortalte it-støttede præsentationer af komplekse livsfortællinger med 
refleksioner over uddannelsesvalg og -muligheder, fx illustreret med forgreninger 
og med levende vekselvirkning mellem det mundtlige og andre repræsentations-
former som musik, billeder, film og tekst. Forløbets afslutning, at klassen skulle 
undervise en anden klasse i Prezi, blev dog udeladt pga. lærerlockouten 2013. 

Konklusion
Situationsdidaktik (Fougt, 2013) er et bud på, hvordan lærere kan ændre forståelse af 
didaktik fra det traditionelle undervisningsparadigme til at forestille sig situatio-
ner med socialt anvendt og meningsfuld faglighed med udforskende diskussion 
(Wegerif, 2004) blandt eleverne for at danne eleverne til deres nutid og fremtid 
(jf. Bundsgaard, 2006). 

Casen bekræfter andre lignende studier om omsætning af undervisnings-
teori til -praksis (fx Bundsgaard, 2008; Jensen, 2007; Shaffer, 2006; Barron, 1998): 
Struktur er et nøgleord. Eleverne skal styres og støttes fagligt i projektorienteret 
undervisning, og her har casen anvendt orienteret autonomi (Jensen, 2007) gen-
nem vurderingsfokus (Fougt et al., in press) som midler. Situationsdidaktik med 
orienteret autonomi kræver scenariekompetence hos læreren, dvs. evnen til at kunne 
forestille sig og analysere undervisningsforløbet og gennemskue, hvad der er 
faglighed i, for at orientere eleverne mod den, og her er vurderingsfokus (Fougt 
et al., in press) ét bud på, hvordan lærerens scenariekompetence kan støttes, og 
fagligheden orienteres. Planlægningsguiden (Bundsgaard & Fougt, 2013) er en 
tidskrævende, men meget væsentlig strukturering af forberedelsen. Faglighederne 
italesættes og prioriteres og overskueliggøres dermed for læreren og eleverne, 
og det er en væsentlig forudsætning for udforskende diskussioner (Wegerif, 2004) 
blandt eleverne. Situationsdidaktik (Fougt, 2013), orienteret autonomi (Jensen, 2007) 
og vurderingsfokus (Fougt et al., in press) er didaktiske planlægningsredskaber 
for læreren. 

Tilføjelsen af den sjette identitet som lærende til Bundsgaards prototypiske 
curriculum-logik (Bundsgaard, 2006) stiller spørgsmål ved den ellers frem-
herskende adskillelse mellem skolen og samfundet (jf. Hetmar, 2009), og den 
kræver yderligere afklaring, eftersom det langt fra er al aktivitet i skolen, der kan 
betegnes som meningsfuld. Det samme gælder begrebet situation, herunder især 
dens potentielle meningsfuldhed, eftersom det, der vil være meningsfuldt for én 
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elev ikke nødvendigvis er det for andre, måske sammenhængende med i hvor høj 
grad eleven vedkender sig eller accepterer identiteten som lærende? For hvordan 
defineres meningsfuldhed?
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Øgreid, in press), valgte jeg i samråd med det danske forlag af sproglige grunde at kalde 
primærtrekkvurdering for vurderingsfokus. Begrebet har rod i den engelske ”primary trait model” 
(White, 1985), som netop betoner, at skrivning er kontekstafhængig, hvorfor vurderingen af em 
skreven tekst bør tage hensyn til denne kontekst: ”… writing is not the same in all contexts, and 
for all communicative purposes, but certain dimensions of writing are more focused in certain 
contexts and for some communicative purposes than others” (Fasting et al., 2009, p. 621).
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5 Prezi er et online præsentationsprogram. I den gratis version kan der kun arbejdes online, mens 
en betalingsversion kan downloades, så man kan arbejde offline på egen computer. Skolerne har 
adgang til softwaren via skoletube.dk. Prezi minder som udgangspunkt om PowerPoint, men 
giver i modsætning til PowerPoint mulighed for ikke-lineære præsentationer, hvor man friere kan 
planlægge navigation mellem forskellige ruder.

6 Stavevejen.dk, et online stavetræningsmateriale (Jensen & Jensen, 1999-). Programmet er 
oprindeligt udviklet til cd-rom og er siden overført og videreudviklet til en online version.

7 UEA – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Faghæfte 22. Undervisnings-
ministeriet, (2009b).

8 Ungdommens Uddannelsesvejleder 

English summary
Based on a case study, this article describes two of the major challenges faced by 
teachers when transforming complex theories of “good teaching” into practice. 
The article defines good teaching as project-oriented “situation-based teaching” 
(Fougt, 2013). The definition is based on a widely accepted theory of teaching and 
learning (cf. Bundsgaard, Misfeldt and Hetmar, 2011, 2012; Blumenfeld, Kempler, 
Krajcik and Blumenfeld, 2006; Shaffer, 2006; Dewey, 1908): The best way to learn is 
to address a meaningful problem and to apply the subject matters in exploratory 
discussions (Wegerif, 2004) in a social and project-oriented situation.

Within this theoretical perspective, the first challenge that the teacher in the 
case study faces is the communication forms and the view of subject matters 
characterising “traditional teaching” (cf. Trilling and Hood, 1999). This traditional 
approach focuses on isolated elements of the subject matters (cf. Bundsgaard and 
Kühn, 2007) and has an IRF-dominated communication structure (the teacher ini-
tiates, a pupil responds, and the teacher gives feedback; Sinclair and Coulthard, 1975). 
The second challenge is the well-known problem of project-oriented teaching: the 
inherent risk of insufficient subject learning (Barron, 1998; Bundsgaard, 2005). Two 
theoretical concepts address this challenge: (a) directed autonomy (Jensen, 2007) 
in which the teacher directs the pupils’ attention to selected parts of the subject 
matter and (b) primary trait (Berge, 2005) with assessment of the same parts of 
the subject matter. 

Preliminary findings suggest that situation-based teaching increases the 
frequency of exploratory discussions and reduces the traditional IRF-pattern, 
and also that problems of insufficient subject learning are alleviated through ap-
plication of directed autonomy and primary traits. In summary, the article presents 
situation-based teaching with directed autonomy and primary traits as tools to 
understand and transform complex theory on good teaching into good practice.

Finally, the article invites further debate regarding “meaningful situations”, 
whether “real-world” (Shaffer, 1999) or “school-only” (Purcell-Gates, Duke and 
Martineau, 2007).

Simon Skov Fougt

http://www.Stavevejen.dk
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Prototypiske situationer

Af Lise Overgaard Nielsen

Artiklen indledes med en diskussion af kompetencebegrebet med udgangspunkt i tre 
forskellige logikker. På denne baggrund argumenteres for at en situationsorienteret 
kompetencetilgang	vil	lette	transfer	mellem	teori	og	praksis	i	læreruddannelsen.
Dernæst	eksemplificeres	med	basis	i	et	konkret	udviklingsarbejde	hvorledes	ind-
dragelse af prototypiske situationer i den teoretiske undervisning er en måde at 
bygge bro mellem teori og praksis uden at slippe virkelighedens kompleksitet. 

Indledning
Et af de store problemer i dansk læreruddannelse er, at de studerende kun er i 
praktik i 23 uger ud af 4 års studie, svarende til 36 Ects1. Det medfører, at den 
teoretiske undervisning i høj grad har brug for at koble teori med den praksis, 
som de studerende skal uddannes til at kunne håndtere. 

I denne artikel vil jeg udelukkende forholde mig til den rent teoretiske un-
dervisning. 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 undervisning kan bidrage 
væsentligt til at mindske afstanden mellem teori og praksis. 

Artiklen tager udgangspunkt i Jeppe Bundsgaards begreb om situations-
orienteret kompetence, som bygger på OECD’s rapport Key Competencies for 
a Successful Life and a Well-Functioning Society (2003). Som titlen indikerer, 
omhandler rapporten kernekompetencer for at skabe et funktionelt samfund og 
godt liv for den enkelte. Bundsgaard derimod anvender begrebet i forhold til 
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læring i grundskolen. Jeg vil anvende begrebet i forhold til uddannelse af lærere, 
som dels selv skal lære, men som også skal kunne lære andre noget. 

Ydermere vil jeg tage udgangspunkt i de praksisforsøg, jeg selv har udført i 
min undervisning i dansk i læreruddannelsens to første studieår, samt det udvik-
lingsarbejde som praksisforsøgene er rundet af. Udviklingsarbejdet forløb over to 
år og vekslede mellem implementering af kompetencebegrebet i undervisningen, 
analyse og evaluering af undervisningen, logbogsskrivning samt begrebsdiskus-
sioner. Deltagerne i forsøgsgruppen var Jeppe Bundsgaard (AU), Gitte Rask, Jens 
Madsen, Sofia Esmann og Lise Overgaard Nielsen (lektorer ved UCSJ). 

Først vil jeg kort diskutere baggrunden for mit valg af Bundsgaards kompe-
tencebegreb, for dernæst at skitsere en prototypisk situation. Hele artiklen tager 
udgangspunkt i fiktionsområdet i danskfaget i læreruddannelsen, men kunne 
ligeså vel have haft et andet fagligt udgangspunkt.

Begrebsafklaring
Kompetencebegrebet er mangfoldigt og dækker over mange forskellige 
forståelser. Jeg vil kort diskutere to gængse kompetencebegreber (en videns-
områdetilgang2 og en individorienteret tilgang) op mod Bundsgaards begreb. 
Vidensområde tilgangen og den individorienterede tilgang udgør de to yderpoler 
i kompetencetilgangen; nemlig udgangspunktet i enten faglighed eller den 
studerendes udvikling.

Vidensområdetilgangen tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, som 
kræves for at kunne løse en faglig problemstilling. Denne kompetencetænkning 
vægter, at de studerende med baggrund i faglig terminologi kan håndtere et 
fagligt problem.3 I læreruddannelsen er faglige problemstillinger ofte både af 
rent faglig og fagdidaktisk art. Det kunne fx være at vælge en hensigtsmæs-
sig litteraturpædagogik til et værk. På denne måde tages der udgangspunkt i 
fagets problematikker. Vel at mærke fagets egne ”indre” faglige problematikker. 
Læreruddannerens didaktik vil dermed tage udgangspunkt i spørgsmålet om 
hvordan underviseren mest hensigtsmæssigt lærer de studerende de forskellige 
litteraturpædagogikker. Det betyder, at teorierne om litteraturpædagogik bliver 
det primære omdrejningspunkt for undervisningen. De divergerende litteratur-
pædagogiske positioner er udtryk for en faglig problematik, som den studerende 
kun kan håndtere ved at kunne skelne disse positioner. Da litteraturpædagogik 
er et mangfoldigt og teoretisk svært emne, afstedkommer det ofte et ønske fra 
underviseren om grundbøger, der forklarer og illustrerer litteraturpædagogikken 
eksemplarisk. Altså en slags nedsivningsbøger der forenkler og kategoriserer for 
den lærerstuderende. 

Lise Overgaard Nielsen
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Problemet ved denne tilgang er ikke, at man lærer de litteraturpædagogiske 
positioner, men at man lærer dem på fagets præmisser for at kunne håndtere den 
faglige problemstilling: Hvilken litteraturpædagogik skal jeg vælge som lærer i 
grundskolen? Udgangspunktet bliver dermed det teoretiske fag, som i lærerud-
dannelsen er en blanding mellem videnskabsfaget og fagdidaktikken. Det bliver 
derved overladt til den studerende selv at lave forbindelsen til de situationer som 
en lærer kommer i.

Den individorienterede tilgang til kompetencebegrebet4 tager udgangspunkt 
i den studerendes psykologi. Det handler fx om at udvise handlekraft, sam-
arbejdsevne og innovation. Kognitive kompetencer som kan vise sig i mange 
sammenhænge. Udgangspunktet er således de personlige kompetencer, som de 
kommer til udtryk i et arbejde, meget ofte et projektarbejde5. Hvad nytter en faglig 
viden, hvis man ikke kan udvikle den, handle på den etc. synes at være tanke-
gangen bag. Og det er netop det der er problemet. ”Den manglende teoretiske 
dybde bliver i sådanne projekter afløst af såkaldt ”husmor-snak” og ureflekteret 
commonsense tænkning” som Niels Buur Hansen6 fastslår. Det svarer til at blive 
rost for at have god fantasi, selv om teksten er dårligt formuleret. 

Kort skitseret er problemerne med de to positioner, at de hver især får adskilt 
og prioriteret enten faglige kompetencer eller de personlige kompetencer. 

Bundsgaards begreb om kompetence kommer om ved denne problematik 
ved at tage udgangspunkt i situationer. Bundsgaard definerer kompetence som:

Kompetence er at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringerne 
i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt – og 
at ville håndtere disse udfordringer (dvs. at have kræfterne til det (energi), 
synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)).7

Det er altså tydeligt, at viden og personlighed spiller ind. De lærerstuderende skal 
både vide ”hvad der skal til” og udvikle personlige kompetencer til at håndtere 
lærersituationen. 

Bundsgaards kompetencebegreb tager således hverken udgangspunkt i faget 
eller i individet. Begrebet tager derimod sit udgangspunkt i situationen, der skal 
håndteres. For læreruddannelsen betyder situationen de prototypiske situationer, 
som en lærer i grundskolen skal håndtere. En folkeskolelærer skal ikke i sin 
praksis kunne håndtere at skelne mellem litteraturpædagogiske teorier. Det er 
lektorens arbejde. En folkeskolelærer skal kunne håndtere at udvikle elevernes 
fortolkningskompetence på det overordnede plan og vælge læringsformer, som 
understøtter dette mål. Læreren skal kunne skabe læring hos alle elever ligegyldig 
hvilken forståelse, de har af et værk. Måske vil en ny-kritisk læsning hjælpe nogle 
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af elevernes langt-væk-fra-værket fortolkninger bedst til at udvikle deres fortolk-
ningskompetence; andre elever ser kun værket bogstaveligt og ville have gavn 
af en mere læserorienteret litteraturpædagogik. Men også at have energien og 
viljen til at ændre undervisningen og at imødekomme elevernes læring er centralt. 
Bundsgaards situationsorienterede tilgang rummer således både de faglige og de 
personlige kompetencer.

I den ovenfor nævnte udviklingsgruppe satte vi os for at analysere prototy-
piske situationer for en dansklærer i grundskolen. Vi fandt frem til, at netop det 
at udvikle elevernes fortolkningskompetence8 var en blandt mange prototypiske 
situationer for en dansklærer. I artiklen ”Hvad skal der ske i skolen?” definerer 
Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar begrebet prototypiske situationer:

Begrebet prototypiske situationer er en analytisk kategori som vi anvender 
til at markere at der er træk der går igen i de uendelige situationer vi står 
i. En prototypisk situation er således en situation med en række karakteri-
stika som vil gå igen på tværs af de konkrete situationer.9

Det prototypiske er ikke en konkret situation, men en situation som har fælles 
karakteristika med lignende situationer. Et problem ved at tænke undervisningen 
gennem prototypiske situationer kunne dels være at definere en sådan, dels at 
lærerarbejdet udvikler sig og de prototypiske situationer synes konforme. 

Det vil altid være svært at definere de prototypiske situationer. Især er graden 
af eksakthed et problem. Hvor meget skal den prototypiske situation ligne vir-
keligheden? Hvornår er et karakteristika fælles nok til at være prototypisk? For 
at undervisningen ikke skal blive en brugsanvisning til at håndtere enhver given 
situation, er det vigtigt, at de studerendes erfaringer og forståelser af den proto-
typiske situation bliver medinddraget for at bevare situationens kompleksitet. 

Lærerens arbejde udvikler sig gennem konstant ændrede krav. Ny lovgivning, 
nye børn, nye forældre etc. Det betyder selvfølgelig, at læreruddanneren jævnligt 
skal forholde sig til, om de prototypiske situationer har ændret sig. Prototypisk 
betyder altså ikke almengyldig til enhver tid. Analysen af lærerens arbejde i 
grundskolen skal selvfølgelig følge med ændrede krav. 

Ordet ”prototypisk” kan meget nemt fremkalde billeder af konformitet, 
forenkling, kasser der skal passe, ens løsninger til alle etc. Udviklingsarbejdet 
har dog vist, at dette slet ikke var tilfældet, tværtimod. Ofte glemmer vi, at 
teori netop er en begrebslig forenkling af praksis. At teori netop kun forsøger at 
forklare, analysere, problematisere etc. meget begrænsede dele af virkeligheden. 
De prototypiske situationer indeholdt derimod en langt større kompleksitet, som 
reflekterer virkelighedens kompleksitet. Dette vil jeg uddybe nærmere i næste 
afsnit. 

Lise Overgaard Nielsen
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Bundsgaard skelner ydermere mellem aktualiseret og potentiel kompetence10. 
Det er gennem den aktualiserede handling, at besiddelsen af kompetencen viser 
sig. Det vil sige i praksis som lærer. Men kompetencer kan være potentielle, det 
vil sige, ”forudsætninger eller resurser som man har for at handle i situationer af 
en given art.11” Jeg kan således godt besidde god samarbejdskompetence uden 
lige nu at arbejde sammen med nogen. Det er altså en potentiel kompetence, jeg 
har, som ved aktualisering kan vise sig at være en aktuel kompetence.12 Det es-
sentielle er dog, at man ved at analysere prototypiske situationer kan finde frem 
til nogle af de kompetencer, det er væsentligt at udvikle for at kunne håndtere 
den slags situationer. Problematikken med om de studerende reelt kan aktualisere 
de potentielle kompetencer, der er udviklet gennem den teoretiske undervisning 
ligger uden for dette artikels undersøgelsesområde. Fokus er udelukkende på 
teori-praksis relationen i den teoretiske undervisning. 

I Bundsgaards forsøg på at afklare en kompetences indre struktur anvender 
han DeSecos definition jf. figur 1. En kompetences interne struktur handler både 
om viden og praktiske evner. Derudover skal personen ville den aktuelle hand-
ling. Den vilje indeholder holdninger, følelser, værdier/etik og en motivation. Det 
er således ikke nok, at den studerende har viden om noget eller kan udføre det i 
praksis, hvis viljen ikke er til stede. Alle tre komponenter er vigtige. 

Dette situationsorienterede kompetencebegreb handler således ikke kun om at 
have viden om litteraturpædagogikker, ej heller blot at kunne lave god litteratu-
rundervisning, men også om at have viljen til det. En af forudsætningerne for at 
have viljen til noget er at forstå vigtigheden af det, som skal læres, at det opleves 
som værende relevant, og at den lærendes perspektiver inddrages13. Dette vil jeg 
vende tilbage til i det efterfølgende afsnit.

Prototypiske situationer
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En prototypisk situation
I dette afsnit skitseres en prototypisk situation og hvordan den kan indgå i under-
visningen. Afsnittet tager udgangspunkt i de resultater, som udviklingsgruppen 
gjorde sig angående forholdet teori-praksis med særlig vægt på transferproble-
matikken.

Et af målene for dansklærerens arbejde i folkeskolen er at udvikle elevernes 
analyse og fortolkningskompetence.14 Eleverne skal kunne fortolke fiktive udtryk 
som film, litteratur, computerspil etc. I forbindelse med det arbejde i skolen opstår 
der nogle prototypiske situationer. 

1)  Læreren skal kunne navigere mellem elevernes fortolkninger, lærerens 
egen fortolkning, evt. forfatterens eget udsagn om værket og/eller 
generelle litteraturhistoriske læsninger af et værk. 

2)  Læreren skal kunne synliggøre nytten af at arbejde med fiktion for 
eleverne.

3)  Læreren skal kunne udvælge relevante værker og aktiviteter til bedst 
mulig understøttelse af elevernes læring og organisere undervisningen 
derefter. 

4)  Læreren skal kunne vurdere elevernes læring løbende og sætte nye 
mål.

Derudover er der selvfølgelig også mere generelle forhold som gør sig gældende. 
Eksempelvis at kunne håndtere klasseledelsen, lærer-elev relationen, generel 
konflikthåndtering etc. Dette ligger dog uden for denne artikels formål at 
diskutere. Dog medfører udgangspunktet i den protypiske situation netop, at de 
studerende i meget høj grad bidrager med det perspektiv, således at det bliver 
inddraget i situationens kompleksitet og dermed spejler den virkelige profession. 
Her ligger ydermere et væsentligt udviklingspotentiale for at tænke opbygningen 
af læreruddannelsen med udgangspunkt i en prototypisk situationsorienteret 
curriculum-logik15 eller blot mere tværfaglig. Dette har dog ikke været muligt 
i den nuværende læreruddannelse, og kun meget små tiltag er gjort i den nye 
uddannelse. 

Af pladshensyn har jeg valgt i det næste kun at eksemplificere et element, 
nemlig punkt 1. Jeg har som underviser lavet denne analyse, men de studerende 
er i høj grad med til at gøre den prototypiske situation virkelighedsnær Konkret 
begynder jeg undervisningen med at fortælle en prototypisk situation. I forhold 
til udviklingen af punkt 1) kunne det være: Læreren står i 5 c. Hun er lige blevet 
færdig med at læse ”Den grimme Ælling” af H.C. Andersen op. Læreren spørger 
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dernæst til elevernes forståelse af eventyret. Nogle svarer, den handler om H.C. 
Andersen, andre at den handler om at blive voksen, andre at den handler om at 
blive mobbet, og pludselig siger Marie: ”Jeg synes, den handler om, at de gamle 
mennesker har det dårligt. Sådan er det også på et plejehjem, der får de slet ikke 
skiftet ble eller bliver vasket”, forsætter Marie. ”Det siger de i TV-avisen”. Hvad 
gør læreren nu? Hvem har ret af eleverne? Hvordan skal læreren håndtere situa-
tionen? Har alle disse elever brug for den samme undervisning? 

Styrken ved at præsentere den prototypiske situation gennem fortællingen 
er, at de studerende er vant til at leve sig ind i fortællinger, og at fortællinger 
skaber billeder. De går, om jeg så må sige, ind i kontrakten med fortællingen og 
får dermed en fremmederfaring, som er forankret i deres egne erfaringer. Nogle 
har prøvet at stå i situationen i praktik eller som lærervikar, andre har prøvet at 
være Marie eller en af de andre elever. Alle har erfaringer med situationen, som 
fortællingen giver mulighed for at leve sig ind i - både som elev og som lærer. 
Dette bidrager ydermere til at koble den følelsesmæssige side med den faglige 
side af kompetencebegrebet. 

Kort følges fortællingen op af en umiddelbar diskussion på baggrund af deres 
erfaringer. Dette giver ejerskab til arbejdet, fordi den studerende oplever at blive 
inddraget, men dette giver også den simulerede situation kompleksitet. Alt dette 
er samlet med til at give en ellers simuleret situation autenticitet. I denne proces 
er det meget vigtigt ikke at forenkle kompleksiteten. Det vil fratage den dens 
autenticitet, men også give langt dårligere læring for den studerende.16 

Dernæst følger arbejdet med at analysere den prototypiske situation. I 
analysen er det vigtigt, at underviseren viser hvordan teorien, i dette tilfælde 
analysemetoder, kan hjælpe med bedre at håndtere situationen. Det er således 
underviserens ansvar at initiere sammenhængen mellem teorierne og den proto-
typiske situation. Fra at fokusere på de studerendes litteraturpædagogiske viden 
og stillingtagen flyttede fokus sig til elevernes læring. Har alle elever brug for den 
samme undervisning for at udvikle deres fortolkningskompetence? Næppe, men 
hvordan jonglerer læreren så med flere tilgange på en gang? Spørgsmål og svar 
kom meget tæt på kompleksiteten i en virkelig undervisningssituation.

Hvor jeg førhen anvendte ca. 18 lektioner på litteraturmetoder og pædagogik-
ker alene, så kunne jeg i forsøget nøjes med 6 lektioner. I og med at den proto-
typiske situation fordrer engagement, aktiv stillingtagen og retningsbestemmer 
undervisningen, så bliver læreruddannerens rolle mindre kontrollerende og 
instruerende. Den prototypiske situation bliver bærende i sig selv. Det betyder 
en mulighed for større fokus på den enkelte studerendes læring. Undervisningen 
bliver aktivt koblet med deres forforståelse. Transferproblemet blev derfor mini-
meret. At de studerende umiddelbart kunne se relevansen af undervisningen for 
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deres fremtidige profession gav pludselig mulighed for dybere og mere effektiv 
læring.

Derudover giver det en tydelig ramme og retning på undervisningen. Flere 
gange i løbet af de 6 lektioner kan læreruddanneren binde an til den prototypiske 
situation, hvilket giver en meget tydelig forbindelse mellem praksis og teori for de 
studerende. Afslutningsvis konkluderes på hvordan man hensigtsmæssigt kunne 
håndtere den pågældende situation i al sin kompleksitet. Alle lektioner har derfor 
en meget tydelig tråd til skolen og det at kunne magte en dansklærersituation. 

Man kunne forestille sig, at svarene på den prototypiske situation ville blive 
meget ”mesterlæreagtige” og mindre nuancerede, men det er slet ikke min ople-
velse. De efterspørger slet ikke et ”how-to-do”svar. 

Dette skyldes, at de studerendes fokus flyttes fra, at det er teorierne, der er 
komplekse, til at det er virkeligheden, der er kompleks. Det kan godt være, teorien 
forsøger at beskrive en kompleksitet på en kompleks facon, men teorier forsøger 
netop ikke at indfange alle aspekter af virkeligheden. Teorier vil være forenklin-
ger, ligegyldigt hvor komplekst de er formuleret. Teorier er en begrundet lup på et 
afgrænset felt med et bestemt begrebsudgangspunkt. Det, de studerende indlæser 
i den prototypiske situation, er alt andet end forenklet. De indlæser meget diver-
gerende perspektiver, og dertil kan teorierne vise deres værd. Teorierne kan låne 
os forståelser og begreber til at analysere og reflektere med. De kan åbne for andre 
forståelser og perspektiver på den prototypiske situation, og dermed udvide vores 
læring. Så selvom de litteraturpædagogiske teorier kan synes komplekse, er de 
intet mod den kompleksitet, som en lærer står i. 

Når undervisningen tager udgangspunkt i de prototypiske situationer, finder 
den studerende undervisningen relevant for deres læring17, og dermed er indgan-
gen til viljen som et element i den interne kompetencestruktur lettet. Hvor min 
undervisning tidligere var centreret omkring spørgsmålet hvad, de studerende 
skal vide for at kunne lave god litteraturundervisning i grundskolen, er det nu 
hvilke prototypiske situationer den studerende skal kunne håndtere for at udvikle 
elevernes fortolkningskompetence. Det giver et helt andet svar. 

Konklusion
Jeg har arbejdet ud fra det udgangspunkt, at en situationsorienteret kompetence 
tilgang til den teoretiske undervisning kan bidrage væsentligt til at mindske afstanden 
mellem teori og praksis. Jeg har gennem artiklen argumenteret for hvordan, det 
som udgangspunkt løser nogle af teori-praksis problemerne i læreruddannelsen. 
At tage udgangspunkt i protypiske situationer betyder at omdrejningspunktet 
ikke bliver teori som indhold, men teori som refleksionsredskab til at håndtere 
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lærerens praksis. De prototypiske situationer rummer en simuleret virkelighed, 
som de studerende i høj grad er med til at skabe ved indlevelsen i fortællingens 
fremmederfaring og den kompleksitet, som de studerende indlæser. De er med 
til selv at skabe autenticiteten i den prototypiske situation.

Implementeringen af det situationsorienterede kompetencebegreb har bety-
det, at undervisningen har fået et andet udgangspunkt. 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. 
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Noter
1 LU 2006. I læreruddannelsen 2013 er antallet af praktikuger skåret ned til 18 uger eller 30 Ects.
2 Bundsgaard (2006)
3 Ibid.
4 Illeris (2011)
5 Ibid.
6 Hansen (2007) 
7 Bundsgaard (2009) 
8 Lorentzen (2009)
9 Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar (2011)
10 Denne skelnen har han fra Rychen og Salganik (2003). 
11 Bundsgaard (2006)
12 Illeris (2011) taler om dispositioner for kompetencer, men det er noget andet end potentielle 

kompetencer. Dispositioner skal mere forstås som forudsætninger for kompetencer (det lille 
barn har forudsætninger for at lære at tale), men har endnu ikke udviklet den potentielle 
kommunikative kompetence til at kunne håndtere kommunikationssituationer. 

13 Illeris (2011) 
14 Fælles Mål UVM 
15 Bundsgaard (2011)
16 Det er en almen antagelse at kompetencer bedst udvikles i autentiske situationer. 
17 Studenterevalueringer af undervisning gennem 2 år.

English summery 
In this artikel, I solely intend to discuss the purely theoretical aspect of teaching. 
I.e. the aspect of teaching that is not, one way or another, directly linked to 
practice. The thesis on which I have been working for the last 2 years is that a sit-
uation-oriented	competence	approach	to	theoretical	teaching	may	contribute	significantly	
to a reduction in the distance between theory and practice. 

My point of departure is Jeppe Bundsgaard’s concept of situation-oriented 
competence, based on the OECD report Key Competencies for a Successful Life 
and a Well-Functioning Society (2003). I will, moreover, base my artikel on the 
practice trials that I have personally conducted in the course of my teaching in 
the subject of Danish. 

Initially, I will briefly discuss the concept of competence and my choice of 
Bundsgaard’s concept and next proceed to outline a prototypical situation. Taking 
prototypical situations as a starting point will shift the pivot from being theory 
as content to being theory as an instrument of reflection targeted at coping with 
teaching practice. Through their sympathetic insight into the second-hand expe-
rience communicated in the story and the subsequent complexity construed by 
the students, they very much contribute to the creation of the stimulated reality 
contained in the prototypical situations. 
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The implementation of the situation-oriented competence concept has 
entailed a shift in the point of departure for the teaching. Instead of asking what 
knowledge the students need to acquire, the question rather becomes ”what 
competence development must the student attain to become enabled to cope with 
the prototypical situation?” The answer will be quite a different one and, hence, 
result in an entirely different kind of teaching. 

Keywords: Kompetenceundervisning i læreruddannelsen, transfer, danskun-
dervisning, teori-praksis relation, læreruddannelsen, prototypiske situationer, 
fiktionsundervisning.

Prototypiske situationer
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Fagdidaktikkens  
forskningsforankring
-  Kognitiv litteraturdidaktik som eksempel

Af Helle Munkholm Davidsen

Artiklen diskuterer den videnskabelige forankring af danskfagets didaktik. Den 
hævder, at en systematisk mangel på videnskabelig og teoretisk fundering af 
didaktikken lader den fremstå gennemsigtig og entydig, hvilket hindrer danskfagets 
aktører	i	at	udnytte	de	didaktiske	potentialer,	som	en	teoretisk	velfunderet	didaktik	
vil	kunne	tilbyde.	Med	den	kognitive	litteraturdidaktik	som	eksempel	demonstrerer	
artiklen, hvordan en kohærent og konsistent sammenhæng mellem videnskabelig 
teori, didaktik og undervisning kan skabes. 

Hvor kommer fagdidaktikken fra?
Hvad er den videnskabelige begrundelse for indholdet af danskfaget i grundsko-
len? Dette spørgsmål er der ikke noget let eller entydigt svar på. Formelt begrun-
des indholdet i fagets bekendtgørelse, Fælles Mål (Fælles Mål 2009, Dansk), men 
Fælles Mål indeholder ingen videnskabelige begrundelser, hverken faglige eller 
didaktiske. Fælles Mål udgør snarere en administrativ juridisk tekst, som repræ-
senterer politiske krav til undervisningen. Der ligger reminiscenser af didaktiske 
og faglige begrundelser i Fælles Mål, men der er i Fælles Mål intet systematisk 
fagligt eller didaktisk fundament for det fagdidaktiske indhold i danskfaget. I 
stedet udgør Fælles Mål en eklektisk konstruktion båret af faglige strømninger, en 
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færdighedsorienteret målrationalisme og en vag nationalromantisk forestilling, 
som forbinder kultur, sprog, litteratur og dannelse. 

I Fælles Mål mangler der således grundlæggende en systematisk teoretisk 
forankring af danskdidaktikkens faglige indhold. Den teoretiske forankring 
findes spredt og mere eller mindre eksplicit, men ikke som et konsekvent 
udfoldet videnskabeligt grundlag, der er tilgængeligt og åbent for diskussion 
og for videnskabelig kritisk drøftelse. Der er med andre ord behov for at skabe 
en tydelig forbindelse mellem teoretisk baggrund, fagdidaktisk indhold og den 
undervisningsmæssige praksis, hvilket er illustreret i den følgende figur:
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Genrepædagogik (Mailand, 2007) og den skrivepædagogik (Grosboel & Zimmer 
Wrang 2009, 2010, 2011), der udgår fra Michael Hallidays sprogteori, er eksempler 
på fagdidaktisk indhold, der er teoretisk funderet, men det er langt fra alle dele 
af danskdidaktikken, der er lige så klart teoretisk begrundet.

Mangfoldige teoretiske begrundelser
En eksplicit teoretisk fundering af fagdidaktikken medfører, at det er tydeligt, 
hvilke indholdsvalg der foretages og hvorfor. Ekspliciteringen synliggør også, at 
der er flere mulige teoretiske begrundelser og derfor flere mulige fagdidaktiske 
valg. Således kan skrivepædagogik fx funderes i forskellige sprogteorier med 
forskellige fagdidaktiske indholdsvalg til følge. Ligeledes kan de mere almendi-
daktiske valg være begrundet i forskellige filosofiske opfattelser og læringsteorier 
(Illeris, 2006; Brodersen, 2006; Werner & Hilbert, 2006), som også vil resultere i 
forskellige indholdsvalg. 

Hver især tilbyder de faglige og didaktiske teorier en mangfoldig realisering 
af danskfagets fagdidaktiske potentiale, og de er alle på hver deres måde relevante 
og repræsenterer særlige indsigter og pointer. De didaktiske teorier har dog på 
nær Wolfgang Klafki (Klafki, 1983) og den tradition, der udgår fra ham (Nielsen, 
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2004, 2006), primært fokus på eleven og dennes læring eller på læreren og dennes 
planlægning af undervisningen og ikke på faget og dets faglige læringspotentiale. 
Dette er der ikke i sig selv noget forkert i, men denne elev- og lærerorienterede 
tilgang giver ikke mulighed for at udfolde det didaktiske læringspotentiale, der 
ligger i fagets fagteoretiske grundlag. Fagets faglige indhold kommer dermed i 
den almendidaktiske begrundelse til at fremstå som indforstået eller selvfølgeligt, 
som noget vi alle med sikkerhed ved, hvad er. Denne entydighed fastholdes af 
Fælles Mål og det herskende instrumentelle læringsparadigme, men det er en 
falsk entydighed, der skabes. Den skjuler, at der bag danskfaget ligger en faglig 
teoretisk viden, som skaber mangfoldige faglige muligheder for den didaktiske 
fortolkning af danskfaget.

Danskfagets falske entydighed
Danskfagets falske entydighed fastholdes af en didaktisk nedsivningsmodel, der 
er baseret på den forestilling, at der bag danskfaget ligger ét universitetsfag, der 
mekanisk siver ned til grundskolens undervisningsfag. Bag danskfaget ligger 
imidlertid ikke ét entydigt universitetsfag, men flere fag og fagområder: Dansk 
og Nordisk, men også Litteraturvidenskab, Sprogvidenskab, Medievidenskab, 
Kulturstudier, Retorik m.fl.. Hvert af universitetsfagene indrammer desuden 
en række faglige discipliner, der igen hver især består af forskelligartede teori-
dannelser. De bagvedliggende universitetsfag, deres discipliner og de forskel-
ligartede teoridannelser, de omslutter, udgør en faglig grund og potentialitet 
for danskfaget, der sjældent udfoldes didaktisk. Enten kopieres elementer fra 
et universitetsfag næsten i et et-til-et forhold (fx retorik og litterære metoder 
(Fibiger, Lüthen & Mølgaard, 2008; Jørgensen, 2010)), eller enkelte teorier plukkes 
ud (fx Hallidays sprogteori), eller også fremstår de faglige områder uden tydelig 
teoretisk forankring (fx kommunikation og mundtlighed). Endelig skabes i nogle 
tilfælde en egenartet fagdidaktisk teoridannelse baseret på ’tænkninger’, ’fagsyn’ 
og ’fagforståelser’. Faget begrundes hermed i ’synsninger’ frem for i eksplicite-
rede teoretiske og metodiske antagelser. Dette fremmer en normativisme, der 
hævder én tilgang som den sande. En sådan normativisme står i modsætning 
til en deskriptiv videnskabelig tilgang, hvor forskellige teorier anskues som 
relative, i stadig udvikling og bidragende med forskellige supplerende indsigter 
og erkendelser. 

Fagdidaktikkens forskningsforankring
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Et enkelt eller komplekst danskfag – et lukket eller 
åbent?
Danskfagets falske entydighed skabes også af en velmenende didaktisk bestræ-
belse på at reducere kompleksitet og skabe forenkling, som det fx ses hos Bodil 
Nielsen (Nielsen, 2007). Det resulterer imidlertid i et skrabet danskfag, når det, 
som Nielsen fremstiller det, koges ned til at ’forstå tekster’ og ’skabe tekster’ 
(Nielsen, 2007, s. 32). Denne identifikation af danskfagets kerne rammer for 
så vidt noget præcist, men den skjuler også den vidtforgrenede og komplekse 
faglige grund, der giver danskfaget substans og fagligt liv. Der lukkes så at sige 
på forhånd af i forhold til at spørge til det læringspotentiale, som danskfagets 
faglige grund indeholder.

Denne hang til didaktisk forenkling er måske forklaringen på, at de teoridan-
nelser, der har udfoldet sig i de sidste tre årtier i det litteraturvidenskabelige og 
kulturelle felt som ’cultural studies’ og ’new historisme’, ikke har fundet vej til 
danskfaget. Disse teoretiske udløbere af poststrukturalismen og dekonstruktionen 
nævnes her som eksempel på et ikke opdyrket fagligt område i danskfaget, fordi 
de umiddelbart har et didaktisk potentiale. De tilbyder et bredt tekst- og kultur-
begreb og skaber en mangfoldig og differentieret kontekstuelt forankret tilgang 
til litteratur og andre kulturelle tekster, der åbner mod den tekstuelle virkelighed, 
som nutidens elever befinder sig i. Denne senmodernisering af tekstforståelsen 
er muligvis på vej (Jørgensen, 2012), men det er fortsat en rutinepræget under-
visning i traditionelle litterære metoder, der præger undervisningen i dansk på 
læreruddannelsen, og spørgsmålet er: Hvad er det didaktiske potentiale i det? 

En ny faglighed
Der er givetvis et didaktisk læringspotentiale i hver eneste af de velkendte 
litterære metoder og i hvert eneste litteraturanalytiske greb, men der mangler i 
danskdidaktikken en ekspliciteret teoretisk diskussion af dette læringspotentiale, 
og der mangler en konkretisering af det didaktiske potentiale i relation til under-
visningen af eleverne. Det sidste er ikke mindst vigtigt, fordi det åbner mod nye 
lærings- og udviklingsmuligheder. Det åbner også for en præcisering af lærings-
mål og af de konkrete praktiske og metodiske tilgange til undervisningen. En 
videnskabelig teoretisk forankring af danskfaget kunne ydermere åbne mod en ny 
faglighed, der eksplicit kan begrunde det faglige indholds relevans for eleverne. 
Denne nye faglighed er ny i den forstand, at det vil være teoretisk begrundet, 
hvad eleverne skal lære og hvorfor. Den forholder sig således til, hvilket relevant 
læringspotentiale der teoretisk set er i fx et poststrukturalistisk tekstbegreb, i 
sproghandlingsteori eller i en semiotisk sprogforståelse. 

Helle Munkholm Davidsen



151 

Denne nye faglighed kan didaktisk bestemmes som en konkretisering og ope-
rationalisering af Klafkis kategoriale dannelse (Klafki, 1983). Klafki peger netop 
på, at der ikke er ét stof eller én metode, der i og af sig selv indeholder et lærings-
poteniale. Dette læringspotentiale skal i stedet kvalificeres eller didaktiseres i 
forhold til det erkendelsespotentiale, det udgør for eleverne, hvilket ydermere kan 
operationaliseres i konkrete lærings- og kompetencemål. En teoretisk udfoldelse 
af danskfagets indholdselementer kan netop bidrage til denne kvalificering. En ny 
faglighed kan derfor bestemmes som en didaktisk indholdsudvælgelse, der hviler 
på en teoretisk bestemmelse af det faglige erkendelsespotentiale set fra elevernes 
synspunkt. Dette er ikke en erfaringspædagogisk begrundelse af fagdidaktik-
ken, men netop dén didaktiske begrundelse af fagligheden, der omformer faget 
fra teori til fagdidaktik. Fagdidaktikken er hermed på den ene side begrundet 
teoretisk i fagets læringspotentiale som almen erkendelse, og på den anden side 
i lærings- og kompetencemål, der er relevante for børn og unge i den verden, de 
lever i. Denne nye faglighed kan frigøre fagdidaktikken fra de formelle rammer 
i fx Fælles Mål, der medfører en statisk og lukket faglighed, og åbne mod en 
levende og åben fagdidaktik, der er i stadig udvikling i en udveksling mellem 
videnskabelige teorier og børn og unges verden.

Et eksempel på en ny faglighed – kognitiv  
litteraturdidaktik
Konkretiseringen og operationaliseringen af den kategoriale dannelse må mere 
specifikt bestå i en didaktisk eksplicitering af det lærings- og erkendelsespo-
tentiale, der ligger i et givet fagligt område på baggrund af den videnskabelige 
teori på området. I forhold til det litterære område er det således interessant at 
undersøge, hvad forskellige teoridannelser kan fortælle om litteraturens lærings- 
og dannelsespotentiale.

Jeg vil i det følgende eksemplificere dette ved at redegøre for, hvordan den 
kognitive semantik kan bidrage til forståelse af litteraturens erkendelses- og 
dannelsespotentiale1. Jeg vil hermed også vise, at en teoretisk forankring af lit-
teraturdidaktikken kan skabe nye indsigter, en ny forståelse af det fagdidaktiske 
potentiale og danne basis for en ny undervisningspraksis. Endelig vil jeg forsøge 
at demonstrere, at en teoretisk forankring af fagdidaktikken kan skabe en kohæ-
rent og konsistent sammenhæng mellem teori og praksis i danskundervisningen. 
Andre teoridannelser vil kunne udfoldes på samme måde, derfor skal det føl-
gende ikke opfattes som en overordnet kognitiv fortolkning af danskfaget, men 
netop som én mulig realisering af ét didaktisk potentiale blandt andre mulige. 

Fagdidaktikkens forskningsforankring
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I det følgende vil jeg mere konkret først – som et eksempel på eksplicitering 
af et teoretisk grundlag – gennemgå de centrale pointer i den kognitive semantik. 
Jeg vil dernæst vise, hvordan de teoretiske pointer kan anvendes fagdidaktisk, og 
herunder vil jeg give eksempler på, hvad de betyder i den konkrete tekstanalyse 
og for undervisningen.

Centrale teoretiske pointer i den kognitive semantik
Den kognitive semantiks centrale pointe er, at betydningsdannelsen i sproget 
ikke kan løsrives fra vores viden om og forståelse af verden. Sprogets semantiske 
indhold afspejler, hvordan vi kognitivt set kategoriserer og begrebsliggør verden. 
Semantikken, sprogets indhold, er lig med den viden, vi har om, og den forståelse 
vi har af, verden. Semantikken er derfor med semiotikeren Umberto Ecos ord 
en forklædt encyklopædi (Eco, 1984). Det encyklopædiske betydningsniveau 
er summen af den almene viden om verden, som er skabt af vores kulturelle 
erfarings- og forestillingsverden, og det er denne almene viden, der er indskrevet 
i sproget som dets betydningsindhold. Ordene ’sne’, ’fødselsdag’ og ’langsom’ har 
ikke en ren bogstavelig betydning, men er forbundet med vores erfaringer med 
og kulturelle forestillinger om ’sne’, ’fødselsdag’ og ’langsom’. Ord er begrebslige 
beholdere eller svampe, der opsuger den kulturelle viden, vi har om verden. Det 
kan forekomme nogle banalt at eksplicitere ordenes begrebslige indhold, men 
sprogvidenskabeligt (både i semiotikken, i pragmatikken og ikke mindst i den 
kognitive semantik) har den implicitte og ubevidste afkodning af det begrebslige 
indhold netop været udfordringen i den teoretiske beskrivelse af det sproglige 
indhold (semantikken). 

Det begrebslige indhold er ikke kun en teoretisk udfordring. Det er også – 
hvilket ikke mindst har vist sig i læseundervisningen – en udfordring for den 
almene sprogforståelse. Det skyldes, at det begrebslige indhold aktivt skal læres i 
form af en given kulturs implicitte viden om verden. Denne kulturelle baggrunds-
viden, som er af et enormt omfang, vidtforgrenet og i stadig udvikling – og som 
ikke kan slås op i en ordbog under ord som ’sne’, fødselsdag’ etc. – skal eleverne 
altså lære, hvis de skal kunne opfatte det begrebslige indhold i sproget. Dette 
fordrer mere konkret, at eleverne udvikler deres kulturelle baggrundsviden som 
en central del både af litteraturundervisningen og læseundervisningen i det hele 
taget.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man mere konkret didaktisk kan arbejde 
med elevernes begrebslige og kulturelle viden som del af litteraturundervisnin-
gen og også som del af læseforståelsen. Dette kan en mere detaljeret teoretisk 
beskrivelse af sprogets begrebslige indhold angive svaret på. Sprogets begrebslige 

Helle Munkholm Davidsen



153 

indhold kan umiddelbart synes uhåndterligt, da det er vanskeligt at afgrænse (fx 
den begrebslige-kulturelle viden om ’sne’ eller ’fødselsdage’). Den kognitive se-
mantik har imidlertid netop bidraget med at identificere og fastholde den begrebs-
lige viden i en række kognitive former, som jeg i et litteraturanalytisk perspektiv 
har fastholdt som tre hovedformer: begrebsskemaer, metaforer og billedskemaer 
(Davidsen, 2010). De beskrives i det følgende i den fortsatte eksemplificering af, 
hvordan en teoretisk viden kan omsættes didaktisk. 

Teoretisk baggrund – begrebsskemaer
I den kognitive tradition er det R.C. Schank og R.P. Abelson, der for alvor gen-
nem deres script-begreb viser, at sproglig forståelse kræver en baggrundsviden 
(Schank & Abelson, 1977). De viser, at sproget er afhængigt af en bagvedliggende 
baggrundsviden, fordi sproget er fuldt af huller, som modtageren skal fylde 
ud. Det samme forhold har pragmatikken, og indenfor litteraturteorien, recep-
tionsteoretikeren Wolfgang Iser, påpeget. Den kognitive tilgang bidrager med 
at understrege, at den baggrundsviden, vi anvender, er struktureret i en slags 
vidensmodeller eller betydningsnetværk, som her benævnes begrebsskemaer. 
Schank og Abelson (1977) ser på en bestemt slags begrebsskemaer, som de kalder 
scripts, og som består af viden om velkendte handlingsforløb, som fx en børnefød-
selsdag, et restaurantbesøg, kaffebrygning. Viden om disse scripts betyder blandt 
andet, at vi kan fylde hullerne ud med den baggrundsviden, som forudsættes, fx 
i følgende klassiske eksempel på et restaurantscript (Schank & Abelson, 1977, s. 
38, min oversættelse):

1. John tog hen til en restaurant. Han bad tjeneren om coq au vin. Han betalte 
regningen og gik.

Dette lille tekststykke beskriver ikke alle elementerne af et restaurantbesøg, 
men man kan via en almen viden om et ’restaurantscript’ udfylde de huller, der 
er. Sproget er på denne vis fuld af huller, som modtageren fylder ud med sin 
viden om verden. Schank og Abelsons forskning tog i sin tid afsæt i spørgsmålet: 
Hvordan forstår vi, eller afkoder vi, den sproglige mening? Og deres svar er, 
at det kan vi kun gøre ved at bruge vores viden om verden, og den viden er 
struktureret som et skema med en række pladser, der er udfyldt med viden om 
forløbets forskellige dele.

Med afsæt i scriptbegrebet bliver det tydeligt, at vi ikke kun har en skema-
tiseret viden om handlingsforløb, men at vores viden om verden som sådan 
er struktureret i begrebsskemaer, som har en kognitiv funktion. At de har en 
kognitiv funktion, vil sige, at vi bruger dem til at forstå verden med.
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Dette mere generelle spor har George Lakoff forfulgt og fastholdt i Women, 
Fire, and Dangerous Things (1987) i form af begrebet idealiseret kognitiv model. 
Begrebet betegner organiseringen og kategoriseringen af vores erfaringsbaserede 
viden. Idealiserede kognitive modeller består på den ene side af en sum af specifik 
viden, som vi anvender til at forstå et givet fænomen med, og på den anden side 
af en specifik struktur, som organiserer den pågældende viden (Lakoff, 1987, s. 
13). En idealiseret kognitiv model er med andre ord en struktureret mængde af 
konkret viden, som fastholder vores erfaringsbaserede viden om verden. 

Jeg har på baggrund af Schank og Abelsons scriptbegreb og Lakoffs begreb 
idealiseret kognitiv model udviklet det endnu mere generaliserede begreb 
kognitiv model, som jeg har inddelt i tre underkategorier – stereotyper, scripts 
og scenarier – med henblik på begrebets anvendelse i den litterære analyse (Da-
vidsen, 2006). Dette begreb, kognitiv model, er i den videre didaktiske udvikling 
blevet ændret til begrebsskemaer med henblik på at skabe en fælles begrebsbrug 
i en didaktisk sammenhæng (Davidsen, 2011)2.

Uanset hvilket begreb, der anvendes, betegner det det forhold, at vores begre-
ber består af konkret viden om verden, der er struktureret som videnskonfigura-
tioner, der kan aktiveres metonymisk af sproget. De enkelte ord udgør så at sige 
stikord, der aktiverer et betydningsnetværk, som den sproglige kommunikation 
forudsætter som kendt.

Teoretisk baggrund – metaforer og billedskemaer
Vores viden om verden er ikke kun organiseret kognitivt i form af begrebsske-
maer, men også i form af metaforer og billedskemaer. Den kognitive metaforteori 
(Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff & Turner, 1989) påviser, at vi forstår verden ved at 
anvende et begreb til at forstå et andet begreb med (TID ER PENGE; LIVET ER EN REJSE; 

TEORIER ER BYGNINGER mm.) 3. Sproget er gennemsyret af en række konventionelle, 
dvs. velkendte, metaforer, som udtrykker vores forståelse af et givet fænomen. 
Vi anvender disse metaforer, uden at vi lægger mærke til dem (’Du spilder min 
tid’, ’Hun skal vælge, hvilken vej hun vil gå’, ’Teorien falder fra hinanden’), men det 
kræver en kompleks kulturel viden at afkode dem.

Ud over metaforer og begrebsskemaer anvender vi også billedskemaer i 
vores forståelse af verden. Billedskemaer (Johnson, 1987; Lakoff, 1987) refererer 
til vores basale kropslige topologiske erfaring af at være i verden: op/ned, punkt/
flade, balance, indeni/udenpå (beholder) m.fl. (Davidsen, 2011, s. 51f). Billedske-
maer har ofte en metaforisk eller symbolsk betydning i litterære tekster, men de 
repræsenterer også et kropsligt fænomenologisk erfaringsniveau, som fx i dette 
citat fra fortællingen Kælken fra Christina Hesselholdts Hovedstolen (1998, s. 19):
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… jeg lå på ryggen på kælken, som min far trak, og kiggede op i himlen, der var 
sort med glimmer og nåede hele vejen rundt om mig.

Billedskemaer viser meget konkret, at der i sproget er indskrevet et kropsligt 
erfaringsniveau. Alle præpositioner refererer til billedskemaer, ligesom mange 
adverbier og verber gør det. Metaforer og begrebsskemaer er båret af en mere 
kompleks kulturel viden i form af den kulturelle viden og de kulturelle forestil-
linger, vi har om verden, men alle tre kognitive former viser, at sprogets indhold 
afspejler vores erfaringsverden, vores viden om og forståelse af verden. 

De tre kognitive former (begrebsskemaer, metaforer og billedskemaer) 
gør det muligt at identificere og fastholde sprogets begrebslige indhold, så det 
bliver tilgængeligt i den sproglige og litterære analyse og dermed også åbner 
mod en didaktisering. Teoretisk bidrager den kognitive semantik overordnet 
med indsigt i, hvordan begrebsforståelse, viden om verden og sprogforståelse 
(herunder litteratur- og læseforståelse) hænger sammen. Den forklarer hermed, 
hvorfor litteraturundervisningen er så central i grundskoleundervisningen, og 
den bidrager mere specifikt med teoretisk funderede begreber, som kan anvendes 
i tilrettelæggelsen af undervisningen. I det følgende udfoldes disse to didaktiske 
perspektiver – den overordnede begrundelse for litteraturundervisningen og den 
konkrete anvendelse i litteraturanalysen – og vi forlader hermed beskrivelsen af 
den kognitive semantiks sprogteoretiske pointer.

Hverdagslivets bevidsthed
Den kognitive semantik kan forklare, hvorfor litteraturundervisningen er så cen-
tral for elevernes kategoriale dannelse, for deres erkendelse af verden. Sprogets 
begrebslige indhold og vores kulturelle viden om verden findes i sproget som 
sådan, og den sproglige undervisning ligesom læseundervisningen er derfor 
vigtig. Men sproget udfoldes særligt i litteraturen, og derfor er litteraturen særligt 
central i et didaktisk perspektiv. Litteraturen træner både begrebsdannelsen som 
sådan, den bidrager til at skabe elevernes konkrete begrebslige viden, og den 
træner mere grundlæggende deres infereringskompetence, dvs. deres evne til at 
slutte fra ordenes betydning til konceptuel mening. Litteraturen udvikler således 
elevernes kognition – deres forståelse af verden og evne til at tænke begrebsligt. 
På et overordnet niveau er de kognitive kompetencer, litteraturen udvikler, derfor 
centrale for elevernes læring. Uden en veludviklet begrebsdannelse og evne til 
inferering vil det være vanskeligt at afkode sproglig betydning. 

Det er dog en central pointe i den kognitive semantik, at litteraturen i en 
kognitiv henseende ikke er noget særligt (Lakoff & Turner, 1989: Turner, 1991). 
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Det er ikke en særlig litterær, forfinet eller sofistikeret form for tænkning, lit-
teraturen udvikler. Det er en almindelig dagligdags tænkning, da litteraturen 
gør brug af det sprog og det begrebslige indhold, sproget som sådan gør brug 
af. Det begrebslige indhold i sproget kommer imidlertid mest tydeligt til udtryk 
i litteraturen, fordi litteraturen er det sted, hvor vi reflekterer over de erfaringer 
og forestillinger, som er indskrevet i sprogets begrebslige indhold. Det er også 
i litteraturen, at vi på forskellig vis udfolder, udvider og udfordrer begrebernes 
indhold. Der er således i litteraturen en direkte refleksion af sprogets begrebslige 
og erfaringsmæssige indhold, af sammenhængen mellem koncept og percept4. 
Derfor spiller litteraturen en særlig rolle i udviklingen af den kulturelle bag-
grundsviden og af sprogets begrebslige indhold, men litteraturen udgør ikke 
en særlig form for ophøjet kulturel refleksion. Den reflekterer vores almindelige 
daglige forståelser, og den gør brug af det samme sprog og af de samme kognitive 
måder at skabe forståelse på, som vi gør i hverdagslivet. Litteraturen er derfor et 
’studie af hverdagslivets bevidsthed’ (Turner, 1991, s. 4). 

Den kognitive semantik kan altså begrunde litteraturundervisningen di-
daktisk i et erkendelses- og læringspotentiale, som uomtvisteligt er relevant for 
eleverne. Litteraturen giver både adgang til den kulturelle baggrundsviden, som 
udgør sprogets indhold, og den træner samtidig mere generelt begrebsdannelsen 
og mere overordnet de kognitive kompetencer, herunder inferering. 

Den kognitive semantik er således som sproglig teori overordnet med til at 
forklare en sammenhæng mellem litteratur, sprog og kognition (forståelse af ver-
den), som skaber en mere præcis fagdidaktisk forståelse af litteraturens didaktiske 
betydning. Det kognitivt semantiske grundlag bidrager ydermere med en række 
centrale begreber, som gør det muligt at indfange og fastholde det implicitte be-
grebslige indhold i sproget i form af begrebsskemaer, metaforer og billedskemaer, 
og teorien forklarer, hvorfor det lige er disse kognitive former, der er centrale i 
sprog- og litteraturforståelse. I det følgende vil disse mere konkrete fagdidaktiske 
pointer bliver udfoldet, men først vil det begrebslige indhold i litterære tekster 
blive eksemplificeret. Begreberne er nemlig på grund af deres implicitte indhold 
indskrevet i de litterære tekster på en både selvfølgelig, kompleks og avanceret 
måde, som det kan være vanskeligt at anskueliggøre på anden måde end ved 
eksempler. Eksemplerne tjener også til at vise den didaktiske udfordring, det er 
at fastholde og konkretisere det begrebslige indhold i de litterære tekster, og de 
fordringer, det stiller til elevernes infereringskompetence.
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Eksempler på begrebsligt indhold
De følgende to eksempler fra Christina Hesselholdts Hovedstolen (1998) er eksem-
pler på, hvordan forestillinger og erfaringer med verden er indskrevet implicit 
i tekstens begrebslige indhold. Det er op til læseren og eleverne at inferere dette 
implicitte begrebslige indhold.

Når rullegardinerne blev trukket ned, blev der lagt låg på den æske, som stuen i 
forvejen var. (Rullegardinerne, s. 7)

… jeg lå på ryggen på kælken, som min far trak, og kiggede op i himlen, der var 
sort med glimmer og nåede hele vejen rundt om mig. (Kælken, s. 19)

De to citater beskriver sansemæssige oplevelser – en truende stemning i det første 
citat og en sanselig oplevelse af at være en krop, der kigger op i himlen, i det 
andet. Beskrivelsen af de sansemæssige oplevelser indskriver erfaringer og fore-
stillinger som den centrale del af tekstens indhold. Den ’rene’ afkodning af teksten 
vil derfor ikke give meget mening. Uden viden om verden, uden sansemæssige 
erfaringer med den, vil citaterne ikke være forståelige.

Litterære teksters erfaringsmæssige indhold kan dog forekomme diffust og 
vanskeligt at analysere, men med en kognitiv tilgang kan man indfange, hvordan 
begreberne mere præcist udfolder sig som et netværk af erfaringer og forestillin-
ger, som er skrevet ind i de enkelte ord. Begreber udgør kognitiv set videnskon-
figurationer, der som beskrevet i de teoretiske afsnit grundlæggende fastholder 
kulturel viden og erfaringer på tre måder: som begrebsskemaer, som metaforer 
og som billedskemaer. Begrebsskemaer, metaforer og billedskemaer er kognitive 
former, der udgør tre måder, vi omformer vores erfaringer og sansning til almene 
begreber på. De udgør også hver især tre indgange til analysen af en litterær tekst. 
Eleverne skal ikke nødvendigvis lære alle disse indgange at kende, men lærerne 
skal vide, hvordan teksten er organiseret, for at de kan guide eleverne igennem 
teksternes indhold og hjælpe dem med at udfolde det. De tre kognitive indgange 
til teksten udgør derfor i den konkrete undervisning lærerens didaktiske forstå-
else af teksten og kan hjælpe til med at stilladsere analysen for eleverne.

De tre kognitive indgange til teksten
I det følgende vises, hvordan den fagdidaktiske viden (de tre indgange og den 
overordnede forståelse af sammenhængen mellem sprog, litteratur og kognition) 
kan omsættes i litteraturanalysen, og hvad det betyder i undervisningen. I første 
omgang eksemplificeres de tre kognitive indgange til teksten i konkrete analyser 
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af de anvendte citater fra Christina Hesselholts Hovedstolen (1998), og i anden 
omgang opsummeres det, hvad disse indgange betyder for undervisningen.

Vi indleder med den metaforiske indgang til citatet fra Rullegardinerne (Hes-
selholdt, 1998, s. 7):

Når rullegardinerne blev trukket ned, blev der lagt låg på den æske, som stuen i 
forvejen var.

I citatet beskrives stuen metaforisk som en æske med låg på. ’At lægge låg på’ 
er en velkendt metafor, som vi anvender til at bestemme undertrykte følelser 
som noget, man lægger låg på. Denne konkrete metafor refererer til en mere 
grundlæggende måde, vi metaforisk forstår anspændte og undertrykte følelser 
på, nemlig som LIDENSKAB DER ER EN VÆSKE UNDER PRES. Den samme generiske 
metafor findes i vendinger som ’hun kogte over’, ’han eksploderede’. I denne 
metaforiske forståelse ligger endvidere den almene kulturelle opfattelse, at det er 
problematisk at undertrykke sine følelser. Det er en anspændt og farlig tilstand, 
som kan ’eksplodere’. I citatet fra Rullegardinerne fremgår disse betydninger af 
metaforen ’lægge låg på’ ikke eksplicit i teksten, men de er via metaforen en 
implicit del af tekstens betydningsindhold, som det er op til eleven at inferere. 

Citatet fra Kælken (Hesselholdt, 1998, s. 19) kan anvendes til at eksemplificere 
brugen af begrebsskemaer og billedskemaer.

… jeg lå på ryggen på kælken, som min far trak, og kiggede op i himlen, der var 
sort med glimmer og nåede hele vejen rundt om mig.

Begrebsskemaer indeholder organiserede videnskonfigurationer om stereotyper 
(personer og ting), scripts (handlingsforløb) og scenarier (steder og situationer). 
De udgør vores konkrete forestillinger om de enkelte fænomener, der indgår 
i citatet: en ’kælk’, en ’far’, en ’kælketur’, ’himmel’, ’nat’, ’mørke’ etc. Selvom 
disse forestillinger er individuelle, så indeholder de som begrebsskemaer almene 
kulturelle forestillinger, der med ordene ’kælk’, ’far’ etc. indskrives som implicit 
indhold i teksten. Ordene indskriver konkrete forestillinger om, hvordan en kælk 
ser ud, om kælketure, om ture med fædre, om erfaringer med fædre i det hele 
taget, om himmel, nat og mørke. Læreren kan med afsæt i de enkelte begrebsske-
maer inddrage og udfolde elevernes begrebsverden og åbne mod en mangfoldig 
begrebslig forståelse af forestillingsindholdet i de enkelte begrebsskemaer som 
afsæt for at forså, hvordan teksten udfolder dem.

Billedskemaerne repræsenterer en mere fænomenologisk og kropslig erfa-
ringsbaseret indgang til teksten. Til at forstå dette erfaringsniveau skal eleven bru-
ge et mere sanseligt erfaringsindhold til at forstå tekstens indhold. Billedskemaer 
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er, som tidligere nævnt, abstrakte skemaer, der refererer til, hvordan vi topologisk 
erfarer og sanser at være en krop i verden, som fx op/ned-skemaet eller indeni/
udenpå-skemaet (beholder-skemaet). I citatet fra Kælken (Hesselholdt, 1998, s. 
19) er det den kropslige topologiske erfaring af at være en krop i verden, der er 
det centrale begrebslige indhold. Oplevelsen af at ligge udstrakt, vandret, på en 
flade (punkt/flade-skema), være en del af en helhed (del/helhed-skema) og være 
inde i en beholder (beholder-skema) skaber den komplekse sanselige stemning i 
citatet. Det er i dette kropslige-topologiske rum, kælken bliver trukket. Når man 
læser tekststykket Kælken i sin helhed, vil man erfare, at der er en spænding og 
uafklarethed i teksten, som man også kan fornemme i citatet, og som netop stam-
mer fra en ambivalens i den kropslige erfaring af at være en krop i et stort mørkt 
rum (Davidsen, 2011, s. 53-54). Teksten giver dermed via billedskemaniveauet 
anledning til at reflektere over kælketuren som en sanselig oplevelse af et være 
en krop i verden, og den åbner hermed op for en fænomenologisk dimension i 
det begrebslige erfaringsindhold. 

Begreber optræder gennemgående i litterære tekster som et implicit indhold, 
men litteraturen udfolder som berørt i det ovenstående eksempel også begre-
bernes erfaringsindhold på nye måder og bidrager dermed til at udvikle deres 
betydningsindhold. Beskrivelsen af kælketuren kunne have været beskrevet som 
en mere kendt og stereotyp erfaring af en kælketur, som fx en oplevelse af kulde, 
af sneens hvidhed eller som en tryg familieoplevelse. I stedet tilbyder teksten 
en mere truende og sammensat oplevelse, der giver anledning til at udvikle 
begrebsindholdet.

De ovenstående eksempler skal vise, hvordan læreren fagdidaktisk kan fast-
holde det begrebslige indhold som begrebsskemaer, metaforer og billedskemaer 
og på den baggrund vælge en eller flere analytiske indgange til teksten, som kan 
eksplicitere det begrebslige indhold. Det er ikke nødvendigt, at eleverne kender 
de forskellige indgange. De udgør lærerens redskab til at guide eleverne i deres 
analytiske udfoldelse af tekstens indhold.

Didaktiske pointer, analyse- og undervisningspraksis
Elever er dog overordnet ikke i stand til at forstå det begrebslige indhold i hver-
ken litterære tekster eller andre typer tekster, hvis ikke de er i stand til at inferere. 
Det er ikke muligt at forstå metaforer eller begreber i det hele taget ved at lave 
en bogstavelig afkodning (‘en stue med låg’). Derfor er det nødvendigt at træne 
eleverne i at slutte fra ord til begreb, og de skal samtidig have opbygget deres 
viden om verden. Man skal have viden om verden som en basal læsekompetence, 
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og arbejdet med at forstå begreber og at træne forestillingsevnen bør være det 
centrale i såvel litteraturundervisningen som den videregående læseundervisning.

Teksternes implicitte begrebslige indhold komplicerer dog ikke kun tekst-
læsningen. Begrebsforståelse kan også være en forenklende indgang, fordi det 
begrebslige indhold i de fleste tilfælde knytter sig til en erfaringsverden, som på 
den ene eller anden måde er velkendt for eleverne. Ved at fremdrage og påpege et 
velkendt erfaringsindhold kan en ellers vanskelig tekst, fx fra den ældre litteratur 
eller fra nyere eksperimenterende litteratur, blive tilgængelig og åben for en 
umiddelbar forståelse, som fx den følgende første strofe i Kingos digt Hierte-Suk 
(1681), vers 1-45

 Naar jeg, O GUd paa Havet er  
 Og Bølge-ryggen giennemskiær, 
 Da kand jeg mig erindre,  
 At i mig selv der er et Hav

Denne tekst fremstår umiddelbart fremmed og vanskelig tilgængelig, men den 
bliver tilgængelig i et almenmenneskeligt perspektiv, hvis vi anskuer den fra 
et erfarings- og metaforperspektiv. Strofen beskriver en velkendt erfaring af 
voldsomme følelser, der opleves som stærke kræfter, der river og slider i kroppen, 
og dette beskrives metaforisk som følelsen af at indeholde et oprørt hav. Denne 
konkrete metafor gør brug af to generiske metaforer: DET INDRE ER DET YDRE og 

DET INDRE ER ET LANDSKAB. Disse metaforer kendes i mere moderne udtryk som 

• ’Han bærer følelserne uden på tøjet’ (DET INDRE ER DET YDRE) 

• ’Jeg er i oprør’ (DET INDRE ER ET LANDSKAB)

Man kan således tage afsæt i en enkelt eller enkelte kendte metaforer eller 
velkendte erfaringer som indgang til teksten og på den baggrund undersøge 
den specifikke teksts individuelle måde at fremstille de enkelte erfaringer og 
metaforer på6. Man kan på lignende vis tage afsæt i enkelte begrebsskemaer og 
billedskemaer som afsæt for en analyse. 

Det er ikke meningen, at den kognitive analyse i den konkrete undervis-
ningspraksis skal omsættes til formelle analyser af metaforer, begrebsskemaer og 
billedskemaer, men læreren skal vide, hvordan sprog og litteratur er konstrueret, 
så de kan guide eleverne til at udfolde teksters implicitte begrebslige indhold. 
Det vigtigste i en kognitiv analyse er, at læreren læser de litterære tekster meget 
langsomt sammen med eleverne og øver dem i at inferere det begrebslige ind-
hold. Det er præcist infereringen af tekstens implicitte begrebslige indhold, der 
er noget af det vanskeligste for eleverne at lære, og de lærer det bedst, ved at 
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læreren udreder indholdet ord for ord i teksten i en dialog med dem. Man kan 
selvfølgelig også organisere den konkrete undervisning anderledes, fx igennem 
skriftlige spørgsmål til teksten, gruppesamtaler eller via inddragelse af andre 
tekstlige udtryk, der kan understøtte begrebsforståelsen (billeder, film, musik). 
Det er op til læreren at tilrettelægge undervisningen, så det sikres, at de litterære 
tekster faktisk giver anledning til, at eleverne opøver en reflekteret og nuanceret 
begrebsforståelse og udvider deres kulturelle baggrundsviden. 

Konkluderende bemærkninger
Den foregående beskrivelse af den kognitive litteraturdidaktik skal demonstrere 
og eksemplificere, hvordan en teoretisk forståelse kan eksplicitere et didaktisk 
lærings- og erkendelsespotentiale. På dette eksplicitte grundlag kan der opstilles 
konkrete læringsmål for eleverne, og selve undervisningen kan tilrettelægges med 
henblik på at realisere netop disse læringsmål.

Det bliver hermed meget konkret, hvad formålet med at undervise i litteratur 
er, og det bliver tydeligt, at det er meningsfuldt for eleverne at blive undervist i 
litteratur. Det er som nævnt den teoretiske indsigt, der viser det didaktiske poten-
tiale, og det er den indsigt, der som påpeget i indledningen ofte forsvinder, hvis 
vi kun begrunder danskundervisningen fagdidaktisk i Fælles Mål. Begrundelser 
alene baseret på Fælles Mål bliver ofte overfladiske og mister deres didaktiske 
potentiale, fordi der i Fælles Mål ikke er en eksplicit videnskabeligt funderet fag-
didaktisk diskussion af det fagdidaktiske indhold. Således er det fx ikke altid lige 
indlysende, hvad det didaktiske formål med en traditionel litteraturanalyse i form 
af velkendte analyseskemaer er. Det er ikke klart, hvad det er, eleverne præcist 
skal lære igennem denne form for analytisk træning, eller hvorfor alle eleverne i 
grundskolen nødvendigvis skal lære at analysere litterære tekster. Der er givetvis 
en udbredt fornemmelse af, at litteraturanalysen er vigtig, og at eleverne lærer 
noget. Der er imidlertid brug for en ny, videnskabeligt funderet faglighed, som 
mere præcist begrunder litteraturanalysen og præciserer det didaktiske lærings- 
og erkendelsespotentiale, som fagets teoretiske grundlag åbner mod. Dette gælder 
naturligvis ikke kun for litteraturanalysen, men for danskfaget i dets helhed, og 
for andre fag. Det er naturligvis ikke kun den kognitive semantik, der tilbyder den 
form for fundering og præcisering. Andre teorier vil åbne andre muligheder, og 
i diskussionerne mellem dem skabes nye teoretiske og didaktiske perspektiver. 
Det er netop denne åbning af muligheder, som den videnskabelige grund for faget 
tilbyder, og som kan skabe en ny faglighed.
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Noter
1 Det følgende er baseret på mine to bøger om litteraturanalyse på et kognitivt grundlag (Davidsen, 

2006, 2010). Andre har også beskæftiget sig med den kognitive litteraturdidaktik og har inspireret 
mig i mit arbejde (Kaspersen, 2012; Illum Hansen, 2011).

2 Den strukturerede baggrundsviden benævnes i den kognitive tradition på mange måder, og der 
synes endnu ikke at være opnået bred international enighed om en fælles betegnelse. Læs mere 
om denne problemstilling i Davidsen (2011, s. 16) og Davidsen (2006, s. 42).

3 Som der er tradition for i den kognitive semantik skrives betegnelsen af konventionelle metaforer 
med versaler i en mindre skrifttype end normalskriften.

4 Begrebet percept er Deleuze og Guattaris´ (1991) og betegner den kunstneriske fastholdelse af en 
perception i et specifikt, men også konserveret, forestillingsbillede.

5 Der refereres til den tekstudgave, der findes i Arkiv for Dansk Litteratur: http://adl.dk
6 Der findes en mere udfoldet analyse af digtet i Davidsen (2010).

English summary
The article discusses the scientific grounding of mother tongue didactic. The 
article argues that the lack of a systematically scientific and theoretical foundation 
of mother tongue didactic gives rise to an idea of a transparent and unambiguous 
didactic, unable to exploit the potentiality a solid theoretical didactic offers. This is 
demonstrated and exemplified by cognitive literary didactics offering a coherent 
and consistent connection between scientific theory, didactics and teaching.

Keywords: Fagdidaktik, almendidaktik, danskdidaktik, litteraturdidaktik, kogni-
tiv litteraturanalyse, faglighed, kategorial dannelse.
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Kønskonstruktioner i komparative 
undersøgelser
-  Og kønsdidaktiske interventioner

Af Bonnie Vittrup

Kønsvariablen i standardiserede komparative undersøgelser bruges til at forklare 
variationer i præstationer mellem forskellige elever og grupper af elever. Men 
sammenligninger og ranglister ud fra køn giver ikke blot faktuel viden om køn. De 
bygger på og frembringer også særlige former for kønsforståelser. Denne artikel har 
til hensigt at vise, hvordan kønskategorien i undersøgelserne ikke kun er en stabil 
og entydig faktor, og hvordan de efterfølgende didaktiske interventioner ’frames’ 
af essentialiserende fortolkninger af de observerbare forskelle mellem drenge og 
piger i skolen.

Indledning 
Offentliggørelser af drenges underpræstationer i internationale regne- og læseun-
dersøgelser bliver ofte forklaret ud fra to modeller: a) den biologiske forklaring 
med fokus på kønnenes essens og ’artsforskelle’ og b) feminiseringstesen om, at 
skolen er feminiseret med kvindelige værdier og favoriserer pigerne (Staunæs & 
Nielsen, 2011). Både den essentialistiske kønsforståelse og feminiseringstesen har 
ført til forskellige pædagogiske og didaktiske interventioner, som fx den såkaldte 
drengevenlige pædagogik og kønsopdelt undervisning. 

Kønsvariablens stigende indflydelse på indretningen af vores skolesystem 
illustrerer behovet for at stille nogle didaktiske spørgsmål: 
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Forstår vi køn på samme måde, og hvilke udviklingsrepertoirer producerer 
forskellige kønsforståelser? 

Artiklen forsøger at besvare disse spørgsmål. Den tager afsæt i en tese om, at 
et kompleksitetssensitivt (se fx Staunæs & Søndergaard, 2006) blik på refleksio-
nerne over kønsvariablen kan åbne for andre erkendelses- og handlemuligheder, 
end dem vi bl.a. tilbydes i de internationale komparative undersøgelsers rap-
porter. Hvor den essentialistiske kønsforståelse netop lægger vægt på kønnets 
biologiske forankring, entydighed og stabilitet, lægger den kompleksitetssensitive 
eller sociokulturelle kønsforståelse vægt på, hvordan sociale og kulturelle proces-
ser medskaber kønnene. 

I første del af artiklen fokuseres på, hvilke kønsforståelser der kan spores 
i udvalgte rapporter fra kvantitativ skoleforskning – hvordan konstruerer de 
køn? Kønskonstruktionerne udfoldes efter en kort introduktion til et teoretisk 
perspektiv på køn. I anden del fokuserer artiklen på, hvordan bestemte kønskon-
struktioner medskaber de pædagogiske og didaktiske interventioner – hvilke 
udviklingsrepertoirer bliver mulige? Slutteligt skitserer artiklen komponenterne 
til en kompleksitetsrefleksiv strategi. Artiklen begrænser sig til at åbne forsknings-
feltet med de ovenstående spørgsmål. 

Præsentation af empirien
Nogle af de mest indflydelsesrige internationale undersøgelser på skoleområdet, 
også i Danmark, er PISA og TIMSS. 

PISA er en forkortelse af Programme for International Student Assessment, 
der er et OECD-program med omkring 70 deltagende lande (www.oecd.org). 
PISA-undersøgelserne måler de ca. 15-årige elevers kompetencer inden for 
primært læsning, matematik og naturfag og skal ”forsyne uddannelsespolitikere, 
uddannelsesadministratorer og praktikere med en omfattende vurdering af læ-
ringsresultater …” (Egelund, 2010, s. 7). 

TIMSS er en undersøgelse af matematik og natur/teknik kompetencer i 4. 
klasse. TIMSS er en forkortelse af Trends in International Mathematics and 
Science Study og er organiseret af IEA (The International Association for the 
Evaluation of the Educational Achievement) med godt 52 deltagende lande. 
TIMSS-undersøgelsernes internationalt formulerede formål er: at ”bidrage til 
en faglig forståelse af, hvordan og hvorfor landets elever klarer sig ’godt’ eller 
’skidt’” (Allerup, 2012b, s. 27). I Danmark er det 4. klasses-elever, der deltager.

Begge undersøgelser bidrager således til (refleksioner over) en forandring af 
dansk skolepraksis, og i det følgende fokuserer jeg på, hvordan de via udvalgte 
rapporter konkret bidrager til en forandring af kønspraksisser. Rapporterne er: 
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PISA-rapporten Northern Lights On PISA – focus on reading (Egelund, 2012, efter-
følgende forkortet som N. L. On PISA), samt TIMSS 2007 og TIMSS 2011 (Allerup 
a & b, 2012). 

Ud over rapporternes forskellige indholdsmæssige temaer – hhv. nordiske læ-
seresultater, hvor spørgsmål om køn (gender issues) er et eksplicit fokus (N. L. On 
PISA), og kompetencer i matematik og natur/teknik (TIMSS 2007 og TIMSS 2011) 
– er rapporterne valgt på grund af deres forskellige fortolkninger og fremstillinger 
af kønsvariablen. Hvordan rapporterne konstruerer køn, vender jeg tilbage til.

Først ser jeg kort på, hvordan kvantitative undersøgelser typisk definerer  
kønsvariablen, som er en af flere såkaldte baggrundsoplysninger, som eleverne 
skal angive i undersøgelserne. Som oftest er der to svarmuligheder på spørgsmå-
let om køn: dreng eller pige. Undersøgelserne kan derefter via procenttal, tabeller 
og grafer vise, hvordan resultaterne for drenge og piger gennemsnitligt fordeler 
sig forskelligt. I notatet De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 20111 
fremgår det, at køn fungerer som en målbar faktor på linje med fx uddannelses-
niveau. Samtidig defineres køn som en faktor, som skolen ikke har indflydelse 
på: ”Beregningerne skal helst tage højde for alle de forhold, som skolen ikke har 
indflydelse på, fx køn, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau mv.” (UNI•C 
Statistik & Analyse, 2012, s. 6). Køn som variabel ses altså som målbar, stabil, 
kontekstuafhængig og uden for skolens påvirkning. Faktorer som motivation, 
handicap og omgivelsernes påvirkning angives som ikke-målbare, men opfattes 
ligeledes som noget uden for skolens indflydelse. 

I forhold til kønsvariablen (og pigers og drenges opgaveløsning i PISAs 
undersøgelser) har Inge Henningsen (2011), Jens Dolin (2009), og Peter Allerup 
(2005) hver især påpeget en række kritiske punkter, som bl.a. problematiserer en 
(køns)kulturel indforståethed i opgaverne, samt forholdet mellem den samfunds-
mæssige (køns)socialisering, skolens påvirkning og de såkaldte kønskompetencer. 
Henningsen konkluderer således:

 … at undersøge forskelle på piger og drenge på grundlag af PISA-opgaverne er 
at stille forskningsspørgsmål der er inkompatible med den grundmodel som PISA 
analyseres inden for, samtidig med at opgaverne i PISA næppe kan antages at være 
karakteristiske for forskellene mellem piger og drenge (Henningsen, 2011, s. 90).

Denne artikels formål er imidlertid ikke at problematisere metoder og validitet i 
forbindelse med observerede kønsforskelle i undersøgelserne eller rapporterne. 
Artiklens formål er at undersøge, hvordan rapporterne, på baggrund af undersø-
gelsernes resultater, konstruerer køn, og effekten af disse konstruktioner i forhold 
til de didaktiske interventioner. Derfor har jeg valgt at fokusere på tekstpassager i 
rapporterne, som tematiserer og tolker statistisk observerede kønsforskelle. 
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Det performative aspekt af køn
Denne del af artiklen søger at vise, hvordan forskellige kønsforståelser påvirker 
vores tolkninger og fremstillinger af køn.

De analytiske overvejelser over køn, som artiklen i det følgende trækker på, 
bygger på et performativitetsperspektiv, som har afsæt i poststrukturalistisk 
informeret teori2 (bl.a. Butler, 1990; Foucault, 1972; Davies & Harré, 2000; Staunæs, 
2004; Søndergaard, 2005).

Performativitetsperspektivet skal skabe opmærksomhed på, hvordan sprog og 
diskurser gør noget ved verden. Det fokuserer ikke på køn som et empirisk givet 
objekt, men på de strukturer, som gør køn til et socialt fænomen. Butlers forståelse 
af køn som performativ er inspireret af Austins talehandlingsteori (se fx Austin, 1962). 
”Et performativ er i talehandlingsteorien et handlingsbestemmende ord. Dvs. et 
ord, der udløser en handling, når det udtales” (Lykke, 2008, s. 62). Performativitet 
består således i, at (tale)handlinger genskabes og gentages, hvormed normer om 
køn naturaliseres som rigtige eller forkerte kønnede væremåder. Fænomenet køn 
har nemlig utallige betydninger for, hvad der opfattes som rigtigt og forkert, som 
Staunæs & Søndergaard også beskriver i artiklen Høns i hanegården – køn og ledelse:

Køn	besætter	personer	og	handlinger	med	betydning	–	feminint	og	maskulint	–	og	
bidrager på den måde til at tone og farve personer og handlinger på måder, som gør 
dem tilgængelige for andres løbende vurderinger og evalueringer. Samme handling 
kan	tones	maskulin	eller	feminin	–	det	vil	afhænge	af	mange	ting,	hvorvidt	udfaldet	
bliver det ene eller det andet, men når toningen er sket, betyder den efterfølgende 
evaluering	noget	for,	hvordan	personen	forstås,	og	hvordan	der	knyttes	forventnin-
ger til vedkommendes adfærd (Staunæs & Søndergaard, 2008, s. 16). 

Køn, maskulinitet og femininitet opfattes hér som diskursivt, dvs. som en 
konstruktion, der er til forhandling. Performativitetsperspektivet henleder netop 
vores opmærksomhed på kønskategoriens forandringsmæssige potentiale og 
gør os i stand til at opfatte køn som et subjekt, der kontinuerligt gøres og skabes 
i relationer og samspil med andre kategorier, dvs. performer for at blive et 
genkendeligt køn (Staunæs, 2004). 

Køn bliver med andre ord til gennem de måder, hvorpå vi tænker, italesætter 
og gør køn (Butler, 1990; se West & Zimmerman, 1987, for begrebet at gøre køn/
doing gender). At forstå køn som performativt konstitueret betyder endvidere, 
at køn ikke opfattes som essens, eller som noget vi har og er. Men dét at gøre 
køn er ikke det samme som en bevidst handling. Kønskonstitueringen sker jo 
igennem de kulturelt bestemte normer for, hvad genkendeligt køn er og kan 
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være. Performative kønshandlinger forstås altså som effekter af de rammer, som 
forskellige kontekster producerer. 

Sociale kategorier som køn har betydning for, hvordan vi kan aflæse, 
konstruere og positionere hinanden (Staunæs, 2004, s. 60). Køn som social kate-
gori kan i denne forbindelse bruges i betydningen orienteringsmarkør, der in- og 
ekskluderer: Fx når vi placerer mennesker i bestemte kønskategorier som enten 
mand eller kvinde på baggrund af vores læsninger af kroppene (Staunæs & 
Søndergaard, 2008; Søndergaard, 1996). På den måde er kønskategorierne, dreng/
pige/mand/kvinde, noget vi fortolker verden med og fortolkes af verden med. For 
at fremmedgøre sprogbrugen omkring kønskategorien og forstyrre de intuitive 
forståelser af køn, maskulinitet og femininitet har Søndergaard (1996) udviklet 
begrebet om kropstegn eller kropsmærker. Kropsmærket giver betydning til køn-
net, alt efter hvordan diskurs og kultur kobles sammen. Fx gør forskellige mænd 
og kvinder ikke maskulinitet og femininitet på samme måde, som også citatet 
ovenfor beskrev. Connell har bl.a. redegjort for, hvordan der findes flere former 
for maskulinitet inden for en given kultur, historisk periode eller institution (Con-
nell, 1995 & 1999). Pointen er, at opfattelser af hvad mandlighed, kvindelighed, 
femininitet og maskulinitet er, varierer fra kultur til kultur, fra ung til gammel og 
har varieret gennem historien. 

Med et blik inspireret af disse kort skitserede teoretiske kilder kan vi under-
søge kønskategorier med en analytisk opmærksomhed, som måske kan bidrage 
til, at baggrundsvariablen køn kan betydningstilskrives flere nuancer og nye 
udviklingsrepertoirer. 

Køn i TIMSS og Northern Lights on PISA
I det følgende ser jeg på, hvordan de to komparative undersøgelser TIMSS og N. 
L. On PISA i deres rapporter skaber køn, og hvordan disse kønsforståelser sætter 
bestemte præmisser for konkrete menneskers handlemuligheder. Dermed kan der 
skabes indsigt i, hvilke ressourcer, potentialer og handleformer undersøgelserne 
muliggør eller ikke får udnyttet. 

I TIMSS 2007 og TIMSS 2011 tillægges kønskategorien ikke større betydning i 
tolkningerne af data, og rapporterne åbner ikke for mange refleksioner over køn:

Det er en klassisk vinkel på data fra TIMSS og andre internationale undersøgelser, 
at man ser på eventuelle kønsforskelle. Der synes at herske nogen forvirring mht. 
omfanget og stabiliteten af sådanne forskelle, når man samler resultaterne fra 
nationale	og	internationale	undersøgelser.	Det	er	derfor	ikke	altid,	man	finder	be-
kræftelse af den klassiske hypotese, der postulerer at ’drenge er bedre til matematik 
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og naturfag’ i de yngre klasser, mens ’pigerne er bedre til at læse’ (Allerup, 2012a, 
s. 55).

I citatet henvises til det historisk selvfølgelige omkring kønskategorien i un-
dersøgelser: Man har altid set på kønsforskellene. Men derudover forklares, at 
sammenligningen af data tilsyneladende er omfattet af en forvirring, og det er 
derfor ikke en selvfølge at kunne uddrage en ensartethed eller få bekræftet den 
klassiske hypotese om - eller måske den intuitive forståelse af - kønnenes forskellige 
egenskaber i forhold til fag. 

I 2007 konkluderer TIMSS, at der ”er ingen eller få kønsforskelle i TIMSS” 
(Allerup, 2012a, s. 57), og nogenlunde det samme kan konkluderes i 2011: 

Det fremgår, at drengene i matematik er gennemsnitligt 6 TIMSS-scorepoint 
bedre	end	pigerne	…	I	natur/teknik	er	der	ingen	signifikante	kønsforskelle	…	Set	
i et internationalt perspektiv er kønsforskellene i matematik meget begrænsede … 
bortset fra et par arabiske lande, hvor pigerne scorer markant højere end drengene) 
(Allerup, 2012b, s. 77).

Det interessante i dette citat er også, at TIMSS formidler en variation i kønsfor-
skelle på tværs af lande, men ikke åbner for en nysgerrighed efter logikken bag 
disse arabiske pigers matematiske kompetencer. Denne variation i pigers præsta-
tioner understøtter den pointe, som denne artikel argumenterer for, at forskellige 
sociokulturelle betingelser medskaber drenges og pigers præstationsmuligheder. 
Men TIMSS nøjes med at påpege de statistiske variationer og undlader at tolke de 
ustabile køn. Dermed åbnes blikket ikke for betydningen af disse kønsvariationer 
set i et pædagogisk perspektiv. 

Fordi TIMSS overvejende anvender begrebet elevkategorien frem for at betone 
kønskategorierne i fremstillingen af resultaterne, bliver det muligt at tolke køn-
skategorien som blot én kategori ud af flere interessante faktorer i undersøgelsen. 
Men idet de resultater, som viser en kulturelt kønnet forskellighed og forstyrrer 
forståelsen af det universelle køn, ikke tolkes eller problematiseres, produceres dog 
en kønsblindhed i undersøgelsen.

I rapporten N. L. on PISA 2009 er køn som nævnt et eksplicit fokus. Køns-
variablen defineres således: “9. Gender. Definition of gender is self explanatory3” 
(Arnbak, 2012, s. 79). Spørgsmålet er, om drenges og pigers kryds ud for kønska-
tegorien i undersøgelsen på forhånd fikserer bestemte tolkninger af det biologiske 
køn og udelukker andre, og om disse bestemte tolkninger er i overensstemmelse 
med elevernes egne oplevelser af køn? Definitionen af kønsvariablen indebærer en 
intuitiv fornemmelse af køn som en selvfølgelighed, der ikke kræver uddybende 
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forklaring. Vi formodes alle at være indforståede med, hvad køn er og betyder. 
Men som vi skal se, er rapportens øvrige kønskonstruktioner ikke helt så konse-
kvente og entydige.

Indledningsvis (s. 13-14) præsenteres en af hovedkonklusionerne, når det 
gælder kønsforskellene i læsning:

PISA	 suggests	 that	 differences	 in	 how	 boys	 and	 girls	 approach	 learning	 and	
how engaged they are in reading account for most of the gender gap in reading 
performance4 (Egelund, 2012, s. 13).

Kønsforskellene forklares hér ud fra drenges og pigers forskellige tilgange til 
læring, og ud fra hvor engagerede de er i at læse. Citatet åbner imidlertid for to 
tolkninger: Med en essentialiserende kønsforståelse læses disse forskelle i lærings-
tilgang og engagement som determineret af hvert køns særegne interesser, behov 
og egenskaber, mens en sociokulturel kønsforståelse læser kønsforskellene som 
effekter af de strukturer, der konstituerer kønnenes udfoldelser forskelligt. Med 
andre ord afhænger forståelsen af kønsforskellene af den kønsoptik, der anvendes.

Måden de observerede kønsforskelle fremstilles eller illustreres på giver også 
betydning til den efterfølgende refleksion eller tolkning. Tal og grafer er ikke kun 
neutral formidling. Når fx pigekategorien fremskrives som gladere for fiktion, 
mens over 65 % i drengekategorien læser aviser (ibid., s. 14) eksponeres de gen-
nemsnitlige kønsforskelle og skærper modtagerens fokus på kønsfordeling og 
kønsforskelle, hvilket kan fastholde en entydig tilgang til køn. Men tallene kan 
også tolkes på baggrund af en refleksion over kønskompleksitet og den pædago-
giske eller samfundsmæssige påvirkning af drenges og pigers interesseområder. 
Valget af kønsoptik er derfor afgørende for hvilke refleksioner og tolkninger, der 
bliver mulige, når man som læser præsenteres for kønsopdelte resultater. 

I samme moment citeres dog en neuropsykologisk pointe som undsiger 
ethvert forsøg på at konstruere drenge og piger som modsatte, men internt 
ensartede kategorier:

…	differences	within	the	genders	are	far	greater	than	those	between	the	genders.	
Moreover, the size of the gender gap varies considerably across countries, which 
suggests that the interests of boys and girls and their academic strengths are not 
inherently	 different,	 but	 are	mostly	 acquired	 and	 socially	 induced5 (Egelund, 
2012, s. 14).

Udover referencen til det sociokulturelle perspektiv forklares hér, at va-
riationen inden for samme kønskategori er større end variationen mellem de 
to kønskategorier (se Gerlach, 2008). Denne indsigt uddybet i et review af den 
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neuropsykologiske forskning, som viser, at hjernen er plastisk og udvikler sig, 
som den stimuleres (Gerlach, 2008). 

Indledningsvis tegner sig således et billede af kønskonstruktioner, der trækker 
på både den essentialistiske forankring og den sociokulturelle variation. Og disse 
dobbelttydige spor genfindes også senere i rapporten, bl.a. i kapitel 3, ”To read 
or not to read – that is the question. Reading engagement and reading habits in 
a gender perspective”6 (Roe & Taube, 2012, s. 45-73). Roe og Taube redegør for 
en række statistisk observerede kønsforskelle, herunder kønnenes forskellighed i 
forhold til interesse, temperament, engagement og indstilling vedrørende læsning 
og skolepræstationer. Men de refererer umiddelbart også til studier, som har blik 
for, hvordan forventninger til køn medskaber køn:  

Observed	 gender	 differences	…	might	 influence	 parents	 and	 other	 caretakers	
to	 treat	 and	 talk	 to	 boys	 and	girls	 differently	…	Children	 aim	at	 fulfilling	 the	
expectations of them as boys or girls. Boys and men are expected to be more lively, 
active, aggressive and willing to take risks. And girls and women are expected to 
be more passive, obedient …7 (ibid., s. 71).

Citatet henviser til samfundets diskurser om maskulinitet og femininitet, som im-
plicerer, at børn sigter mod at opfylde forventningerne til deres køn. Citatet synes 
dermed at trække på et mere komplekst perspektiv på køn, idet køn fremstilles 
som konstitueret af omgivelsernes diskurser og normer om køn, som ikke nødven-
digvis tager udgangspunkt i det enkelte barn. Men forventningerne bidrager til en 
genkendelig kønnet adfærd hos barnet. Køn bliver herigennem selvforstærkende, 
hvilket kan give de omtalte udslag i de statistiske observationer. Men citatet 
repræsenterer faktisk også et andet perspektiv, nemlig at forventningerne til køn 
opstår på baggrund af de kønsforskelle, man observerer hos børn. Det er således 
forskellene, der konstituerer omgivelsernes forventninger, dvs. man forventer 
(og forstærker) en kønnet adfærd, som allerede er. Køn konstrueres altså mere 
som en traditionel årsag-virkning-relation end en kompleks tilblivelsesproces, og 
hverken omgivelsernes adfærd over for drenge og piger eller den enkelte pige/
dreng rummer et reelt forandringspotentiale.

Kapitlets referencer til kønsstudier betoner generelt en drengediskurs og 
en kønsdikotomi, som tydeliggør og fastholder et fokus på køn som forskellige 
og modsatte, samtidig med at den sociokulturelle påvirknings betydning for 
kønsforskellene i de forskellige eksempler ikke udfoldes og uddybes. Eksempelvis 
fremhæver kapitlet den konklusion, at drenge ikke forstår fiktion lige så godt 
som piger, og at drenge foretrækker at læse om bl.a. sport, eventyr, humor og 
nogle gange science fiction. Med denne drengediskurs som rettesnor eksisterer 
kønskategorien allerede, når et nyt resultat med kønsforskelle i læsning skal 
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tolkes. Betoningen af kønsforskelle og generaliseringen af evner og interesser 
understøtter tilsammen en stereotyp forståelse af, hvordan en elev i drengekrop 
kan genkendes som en rigtig dreng - ud fra majoritetens læsepræferencer. Men som 
ikke kan rumme de drenge, der afviger fra majoriteten. Uden for mønstrene står 
derfor de drenge (og piger), som ikke giver mening i forhold til de observerede 
kønsforskelle, og som tolkningerne derfor udelukker for at kunne skabe mening.

I rapportens konklusion understreges et afsæt i kønsforskelstænkningen. De 
pædagogiske anbefalinger bliver kun mulige at fremlæse ud fra et essentialistisk 
kønsperspektiv:

… since women constitute the majority of language teachers in lower secondary 
school, they will never be able to act as genuine role models for young boys, 
regardless	of	how	splendid	teachers	they	are.	Good	role	models	have	strong	effects	
on young people. Therefore boys should be given opportunities to meet engaged 
male readers who can share their delight in reading with them and ignite their 
curiosity8 (Egelund, 2012, s. 203).

Citatet trækker på feminiseringstesen og en forståelse af køn som essens. Den ma-
skuline diskurs om et særligt mandligt interessefællesskab skrives frem som det 
naturlige modsætningsforhold til det kvindelige, de feminiserede værdier. Ifølge 
denne kønslogik vil drenge performe bedre, hvis de har mandlige rollemodeller 
frem for kvindelige. Underforstået kan de to kønskategorier ikke naturligt dele 
hinandens læseglæde eller inspirere hinanden, så læselysten mobiliseres. De kvin-
delige og de mandlige lærere kategoriseres som fastlåste kategorier. Desuden har 
samme kønskategori ens værdier, normalitetsbegreber og kompetencer. Kønnet 
bliver i denne logik en barriere, der ikke kan overskrides, trods professionelle pæ-
dagogiske kompetencer. Motivation og læselyst fremstilles ligeledes i rapporten 
som en årsag-virkning-relation, som er forventelig og forudsigelig qua det køn, 
man har tilfælles. Motivationen bor så at sige i drengekroppene og betragtes som 
forskellig fra den motivation, som bor i pigekroppe. Dvs. motivation tolkes som 
noget man har, hvormed det performative, foranderlige aspekt af kønnet forbigås.

Disse forestillinger om køn bæres videre i de pædagogiske og didaktiske 
tiltag, som foreslås i rapporten. Tiltagene bygger dermed på en række underfor-
ståede kønsselvfølgeligheder: For at drenge kan præstere bedre og blive genkendt 
som (rigtige) drenge, må de distancere sig (også følelsesmæssigt) fra det andet, det 
såkaldt feminiserede i skolen. Det, der vækker pigers interesser og begejstring, vil 
i denne optik ikke vække drenges. 

Der henvises ikke til andre undersøgelser som beskæftiger sig med andre 
perspektiver på feminiseringstesen. Men en af de mest omfattende analyser af 
den internationale litteratur på området har faktisk vist, at køn har en beskeden 
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betydning for elevernes faglige præstationer (Hattie, 2003 & 2009); afgørende er 
derimod den enkelte lærers kompetencer og måde at undervise på, uanset køn.

 

Didaktiske konsekvenser
I indledningen rejste jeg spørgsmålet om, hvordan forskellige måder at opfatte 
og formidle køn på framer den didaktiske refleksion. I denne del af artiklen for-
følger jeg derfor et didaktisk aftryk i forhold til læsning, som PISA-læsning 2009 
(Egelund, 2012) har sat på det uddannelsespolitiske niveau, og som også blev 
identificeret i N. L. On PISA. Slutteligt gives et bud på en didaktisk strategi, der 
kan kvalificere blikket på statistisk observerede kønsforskelle og herigennem 
bidrage til at formidle resultater uden at reducere køn og tal til binære relationer. 

Resultater fra PISA-læsning 2009 førte i 2011 til, at daværende undervisnings-
minister Troels Lund Poulsen indstiftede drengelitteraturprisen med henblik på 
fremstilling af litteratur målrettet drenge: 

… PISA-resultater … viser også, at drenge ikke i samme grad oplever glæde ved at 
læse, som pigerne gør. For at nå vores mål skal vi skabe og fastholde læselysten hos 
drengene. Det kan denne priskonkurrence være med til at sikre (Krasnik, 2011). 

På hjemmesiden for Ministeriet for Børn og Undervisning forefindes kriterierne 
for, hvordan litteratur målrettes til drenge: 

Teksterne	 skal	 derfor	 være	målrettet	 drengenes	 interesser	 og	 læsepræferencer.	
Priskomitéen vil også i sin bedømmelse lægge vægt på, at teksterne har en stærk 
narrativ fremdrift, og at de placerer sig tydeligt i en genrekategori, fx krimi, histo-
risk fortælling, fantasy og sport eller humor, da erfaringen viser, at disse genrer i 
høj grad appellerer til drenge (Undervisningsministeriet, 2013).

Kriterierne legitimeres på baggrund af såkaldte erfaringer med genrer og drenge. 
Samtidig konstrueres og legitimeres de gennemsnitlige drenge, mens drenge, der 
afviger fra de gennemsnitlige erfaringer, ekskluderes, for ikke at tale om piger. 
Sat på spidsen reproducerer drengelitteraturprisen særlige forestillinger om 
stereotype, dikotome køn. Disse forestillinger sætter igen bestemte betingelser for 
pigers og drenges møde med litteraturen og for deres opfattelser af, hvordan visse 
interesser og præferencer er mere legitime end andre, afhængigt af køn.

Spørgsmålet er, om denne intervention vil effektuere den ønskede virkning, 
eller om virkeligheden er mere kompleks? Spørgsmålet er derfor også, om inter-
ventionen skaber andre utilsigtede virkninger udover ønsket om at styrke drenges 
læselyst? Idet drenge (og piger) præsenteres for en bestemt forestilling om køn, 

Bonnie Vittrup



175 

viser man dem, at man er/gør dreng og pige på bestemte måder. Og man risikerer 
måske at legitimere og fastholde drenges manglende læselyst eller begrænsede 
litterære interesse, selvom man egentlig ønskede at forandre og forbedre deres 
adfærd. 

Interventionen rejser også et spørgsmål om lighedsperspektiver. Hvordan 
forestiller man sig fx, at den konkrete dreng kan præstere godt, bedre eller på lige 
fod med piger, hvis han gennem skolegangen primært møder det, han allerede 
kender, men til afgangsprøverne trækker tekster fra fx kanonlitteratur (som ifølge 
N. L. on PISA ikke vil tilhøre drenges foretrukne litteraturvalg) – altså værker, 
han ikke forventes at forstå eller er blevet præsenteret for i samme omfang som 
pigerne i sin klasse? 

Ét er observationerne af kønsforskelle i læsning; noget andet er, hvor afgø-
rende forskellene fremstilles. I et nyhedsbrev om PISA fortælles, at Danmark og 
Færøerne tegner sig for den mindste læseforskel mellem drenge og piger (Aarhus 
Universitet, 2013). Størst forskel finder man i Finland. 

Resultatet skrives dog ikke frem som en positiv ranking, og lighedsperspekti-
vet står uberørt, eller som en blind plet? Det bliver kønsforskellene og drengenes 
dårligere ranking, der tilskrives betydning, som overskriften i et afsnit i nyheds-
brevet også cementerer: ”Piger læser bedre end drenge” (ibid.). 

Kompleksitetsrefleksiv tilgang til køn
Eksemplerne i denne artikel illustrerer, hvordan forskellige kønsforståelser i for-
hold til statistiske data skaber en virkelighed, hvor kun bestemte pædagogiske og 
didaktiske tiltag kan anses for anvendelige. Det er ikke en kritik af den såkaldte 
klassiske vinkel på kønsstatistik, jeg rejser, men en udvidelse af forståelsen af 
kønsstatistik, som noget der må kalde på flere nuancerende fortolkninger. Disse 
fortolkninger koblet til køn i pædagogisk praksis implicerer en række didaktiske 
spørgsmål om læring, undervisning og indhold, som bør kvalificeres med en 
faglig viden om køn. 

Jeg foreslår at tage afsæt i en formidlingsstrategi, som peger på: 

• En refleksiv tilgang, både hvad angår det køn, vi undersøger, læser og 
skriver om, og det vi gør med konkrete levede køn i undersøgelses-
praksisser. Det handler om at eksplicitere kønsselvfølgelighederne og 
normalitetsfornemmelser, altså de naturaliserede konventioner om 
køn, så de ikke vedvarende reproduceres som endegyldige, objektive 
sandheder. Denne justering skal bidrage til at få øje på det potentielt 
mangefacetterede og foranderlige køn.
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De statistisk observerede kønsforskelle kan herigennem forstås som udtryk for 
varierende handle- og tænkemåder, der både er konstitueret af og konstituerende 
for de betingelser, som i skolen er sat for kønskategorierne (fx elevers forskellige 
indstillinger, følelser og erfaringer i forhold til forskellige fag, opgaver, køn, 
elevnormer osv.). 

Strategiens handlepotentiale kan konkretiseres ved disse komponenter (se 
også Vittrup, 2011):

• Skelne mellem kvantificerede kønsforskelle og konkrete levede køn 

• Udfordre bestemthedsformerne i en formidlingssituation (fx ved at 
undgå bestemt flertal: drengene og i stedet anvende ubestemthed: nogle 
drenge og også undgå at gøre drenge til alle drenge) 

• Bemærke og fremhæve forskelligheder og nuancer inden for samme 
kønskategori

• Problematisere kønsselvfølgeligheder (drenge og mænd er risikovillige 
og aggressive; piger og kvinder er passive og lydige)

• Fortælle modhistorier til stereotyper

• Formidle køn som alsidigt og dynamisk (køn som kulturelt og historisk 
foranderligt)

• Tænke køn i relation til andre kategorier såsom etnicitet, seksualitet og 
klasse

Jeg har i artiklen forsøgt at vise, hvordan køn konstrueres med forskellig betyd-
ning for den didaktiske refleksion, og jeg har søgt at svare på spørgsmålet om, 
hvordan et kompleksitetsrefleksivt perspektiv på statistiske kønsforskelle kan 
løsne og supplere essentialiserende fortolkninger af køn. Min antagelse er, at en 
kønsforståelse baseret på en kompleksitetsrefleksiv tilgang kan åbne for andre 
erkendelsesmuligheder og didaktiske interventioner, end dem vi når med en 
essentialistisk tilgang til køn, som vægter entydighed og biologisk forankring. 

Der er en lang række andre spørgsmål, som kan stilles i den sammenhæng, 
og jeg vil derfor slutte med en opfordring til at modvirke det selvfølgelige, 
forventelige og forudsigelige køn i formidlingen af testresultaterne - for i stedet 
at fremhæve det subtile og flertydige køn på baggrund af refleksioner over 
kønskompleksitet. 
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Noter
1 De socioøkonomiske referencer:

• Elevens køn
• Elevens alder
• Elevens herkomst 
• Forældrenes højeste fuldførte uddannelse 
• Forældrenes bruttoindkomst
• Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus 
• Faderens og moderens ledighedsgrad
• Antal børn i familien og placering i søskendeflokken 
(UNI•C Statistik & Analyse, 2012, s. 9)

2 De nyere kønsstudier anvender også ofte et intersektionalitetsperspektiv, der viser hvordan køn 
kun kan tænkes i sin intersektion (samspil) med andre sociale kategorier, såsom klasse, etnicitet, 
seksualitet osv. Køn må forstås som en sammenvævning af kategorier og (magt)relationer, der 
gensidigt interagerer og virker ændrende på hinanden (bl.a. Lykke, 2008, Staunæs & Søndergaard, 
2006).

3 ”Køn. Kønsdefinitionen er selvforklarende.”
4 ”PISA viser, at forskelle i drenges og pigers tilgang til læring, og hvor engageret de er i læsning, 

udgør størstedelen af kønsforskellen i læsepræstationerne.”
5 ”… forskelle inden for samme køn er meget større end forskellene mellem kønnene. Derudover 

varierer størrelsen på kønsforskellene betragteligt på tværs af landene, hvilket tyder på, at drenges 
og pigers interesser og akademiske kompetencer ikke er grundlæggende forskellige, men primært 
er tillærte og socialt betingede.”

6 ”At læse eller ikke at læse – det er spørgsmålet. Læseengagement og læsevaner i et 
kønsperspektiv.”

7 ”Observerede kønsforskelle … kan påvirke forældre og andre omsorgspersoner til at behandle 
drenge og piger forskelligt … Børn sigter mod at opfylde forventningerne til dem som drenge 
eller piger. Drenge og mænd forventes at være mere livlige, aktive, aggressive og villige til at tage 
chancer. Piger og kvinder forventes at være mere passive, lydige …”

8 ”… eftersom kvinder udgør størstedelen af sproglærere [dansklærere] på mellemtrinet, kan de 
aldrig komme til at være ægte rollemodeller for unge drenge, uanset hvor dygtige lærere de er. 
Gode rollemodeller har en stærk effekt på unge mennesker. Derfor bør drenge få mulighed for at 
møde engagerede mandlige læsere, som kan dele deres læseglæde og vække deres nysgerrighed.”

Kønskonstruktioner i komparative undersøgelser
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English summary
This article examines how international comparative studies (e.g. TIMSS and 
PISA) understand the concepts of gender (socio-cultural) and sex (biological) 
in their interpretations of gender statistics and how this affects the educational 
suggestions. The aim of the article is to challenge and expand the notion of the 
gender variable, which seems to appear as a rather indisputable, essential and 
dichotomous factor. 

The article explores how certain ideas about gender affect our understandings 
of gender differences in certain ways. Different understandings influence our 
interpretations of the gender gap and affect the way we deal with it. The article 
suggests a strategy for approaching gender issues that take inspiration from the 
concepts of post structuralism and performativity. Based on these concepts, the 
article argues in favour of a complexity-reflexive perspective on the issues of 
gender and gender gaps.

To summarise, the article is not an evaluation of the international comparative 
studies, but rather an examination of conditions and constraints that set the scene 
for the (understandings and interpretations of the) gender-related results.

Finally, the article presents a number of suggestions on how to understand 
gender and gender differences in their complexity and diversity.

Keywords: TIMSS, PISA, kønsvariabel, kønsforskelle, kønskompleksitet, kønsdi-
daktik.
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Et snævert børnelitteraturbegreb 
i et bredt danskfag?
-  Tekstbegreber i og uden for mellemtrinnets  
 litteraturundervisning

Af Anna Karlskov Skyggebjerg

I	 denne	 artikel	 belyses	 og	 begrundes	 de	 forskellige	 litteraturdefinitioner	 og	 de	
teksttyper,	 som	findes	 i	 henholdsvis	mellemtrinnets	 litteraturundervisning	 og	
i	 børns	 fritidslæsning.	De	 forskellige	 litteraturdefinitioner	 identificeres	 ud	 fra	
nedslag i bl.a. undervisnings- og inspirationsmaterialer til grundskole og lærerud-
dannelse	og	forskningslitteratur	i	relation	til	børnelitteratur	og	børns	læsevaner.	
Med	baggrund	i	konstateringen	af	de	højst	forskellige	opfattelser	og	valoriseringer	
af	børnelitteratur	 i	henholdsvis	skole	og	 fritid	og	heraf	 følgende	 forskelle	 i	prio-
riteringer af læsestof argumenteres forsøgsvist for et mere inkluderende (børne)
litteraturbegreb	i	undervisningen.	Et	litteraturbegreb,	som	eksempelvis	også	kan	
rumme	populærfiktion,	sportsbiografier	og	tegneserier.	Artiklen	fremstår	ikke	som	
en diskussion for eller imod inddragelse af ældre eller nyere tekster, forskellige 
medieudtryk	eller	litteraturformer,	men	indeholder	alene	en	opfordring	til	refleksion	
over	 en	 tilsyneladende	 konsensus	 i	 dansklærernes	 opfattelse	 af,	 hvad	 adækvat	
(undervisnings)litteratur	for	børn	er.	

Der findes vist ganske få dansklærere, som ikke oplever en vis træthed ved 
spørgsmålet om, hvad læsning og fortolkning af denne eller hin tekst egentlig gav-
ner. Litteraturundervisningen opleves af mange elever som en ganske krævende 
disciplin, og motivationen er ikke altid til stede. Selvom dansklæreren vælger 
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undervisningstekster ud fra bevidste kriterier om fx aktualitet og kvalitet i udtryk 
og indhold, er formålet ikke altid indlysende for eleverne. Der findes ingen lette 
løsninger på det underliggende spørgsmål om, hvordan man mest frugtbart ville 
kunne stimulere flere elevers læselyst og engagement i grundskolens litteraturun-
dervisning. En mulig vej at gå ville være i højere grad at imødekomme elevernes 
egne tekstvalg for derigennem at skabe en større oplevelse af relevans og samspil 
mellem de forskellige tekstverdener, som eleverne møder i og uden for skolen. 
Tanken om at skabe mere synergi mellem læsning i og uden for klasserummet er 
udgangspunktet for de efterfølgende didaktiske refleksioner. 

Litteraturdidaktik angår både formål, tekstgrundlag og metode, dvs. hvorfor, 
med hvad og hvordan en given undervisningssituation kan tage sig ud, og de 
forskellige dele hænger sammen ud fra såvel et praktisk som et teoretisk stand-
punkt. Hverken formålet, teksten eller metoden kan i sig selv give en vellykket 
undervisning. Derfor er det selvsagt et kunstgreb, når man udskiller et eller flere 
af områderne til selvstændig belysning, hvilket ikke desto mindre er nødvendigt, 
hvis man vil udfolde en mere tilbundsgående og principiel diskussion af eksem-
pelvis tekstgrundlaget for litteraturundervisningen. 

Selvom man altså ikke i en daglig praksis kan adskille tekstvalget fra overve-
jelser over læringsmål og metode med relation til en konkret undervisningssitua-
tion og elevgruppe, mener jeg alligevel, at det er både muligt og formålstjenligt 
at diskutere principielle spørgsmål vedrørende litteraturundervisningens tekst-
grundlag som isoleret fænomen. En sådan diskussion kan – som her – have til 
formål at lede til refleksion og at udlede generelle, men så langt fra eviggyldige 
pointer. Baggrunden for diskussionen af tekstgrundlaget til mellemtrinnets lit-
teraturundervisning er aktuelle iagttagelser af litteraturdefinitioner og tekstvalg 
i undervisnings- og inspirationsmaterialer til grundskolens 3.-6. klasse (Moos og 
Vilhelmsen 2007, May og Arne-Hansen 2009) samt klassesætsindkøb til bl.a. centre 
for undervisningsmidler. Derudover inddrages de seneste 15-20 års forsknings-
diskussioner om den såkaldt komplekse børnelitteratur (bl.a. Nikolajeva 1995, 
Kampp 2002, Ommundsen 2010) og formidling af børnelitteraturforskning til 
læreruddannelsen (Henkel 2008-2011). Disse nedslag i undervisningsmaterialer, 
forskning og formidling er sammenholdt med undersøgelser af børns læsevaner 
og litteraturvalg i fritiden (på baggrund af bl.a. Øster 2004, Reinholdt Hansen 
2012, Mejding og Rønberg 2012) samt med børns præferencer, som de kommer 
til udtryk i indstillingerne til Danmark Radios Orlapris. 

Anna Karlskov Skyggebjerg
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Tekstbegrebet i litteraturundervisningen 
Ordet litteratur kommer af latin og er en afledning af ’littera’, som betyder 
bogstav. Det latinske ’litteratura’ betød oprindeligt skriftlig fremstilling, og 
denne brede betydning bruges også på dansk, hvor ordet henviser til ”trykte eller 
skrevne bøger og tekster” (Den danske ordbog 2004, bind 3, s. 561). I danskunder-
visningen er litteraturbegrebet imidlertid oftest knyttet til skønlitteratur, og i den 
seneste udgave af styredokumentet Fælles Mål understreges det, at ”litteraturen er 
ordkunst, en særlig måde at bruge sproget på. Det er vigtigt at holde fast i denne 
særlige pointe, så litteraturen ikke alene fremstår som formidler af et indhold eller 
en problemstilling” (Fælles Mål 2009, s. 52). Opfattelsen af litteratur som ordkunst 
har selvsagt konsekvenser for tekstvalget og for tilgangen til teksterne. I de sene-
ste ca. ti år har undervisningsmaterialer til litteraturundervisning på grundskolens 
mellemtrin, dvs. 3.-6. klasse, i høj grad været præget af et litteraturbegreb, som 
har ønsket at tilgodese en litteraturundervisning med fokus på udvikling af 
et fintmasket skønlitterært genreberedskab samt udvikling af tekstanalytiske 
begreber og færdigheder gældende litteraturens form (jævnfør Oksbjerg 2011). At 
dømme efter aktuelle materialer finder litteraturundervisning på mellemtrinnet 
ikke mindst sted på baggrund af tekster skrevet af etablerede og prisbelønnede 
danske forfattere. 

Nogle af de mest udbredte og prætentiøse undervisningsmaterialer er Gyl-
dendals Fandango-serie (May og Arne-Hansen 2009) og Dansklærerforeningens 
serie Læs	 litteratur	 i	… (Moos og Vilhelmsen 2007). Trods mange indbyrdes 
forskelle er disse materialer bl.a. fælles om at ville anvende fagligt værktøj (for-
stået som begreber) til at åbne tekstforståelsen med, og materialerne præsenterer 
en mangfoldighed af ældre og nyere tekster i mange skønlitterære genrer fra 
sonetkrans over haiku til gyserfortælling. Litteratursynet i både Fandango og 
Læs	litteratur-serien er kunstnerisk orienteret og i den forstand eksklusivt trods 
den tilsyneladende genremæssige bredde. Med et citat fra litteraturprofessor Pil 
Dahlerup skriver Moos og Vilhelmsen: ”Litteratur er eksistentielle problemstil-
linger udtrykt i et fiktivt univers og i et kunstnerisk udarbejdet sprog” (Moos 
og Vilhelmsen 2007, s. 5). May og Arne-Hansen definerer litteratur som ”noget, 
en forfatter har fundet på; historier, der kræver, du selv digter med; ordkunst” 
(May og Arne-Hansen 2009, s. 44). Begge undervisningsmaterialers definitioner 
korresponderer med den tidligere citerede passus fra Fælles Mål 2009, hvori det 
ligeledes understreges, at litteratur er en kunstform, hvis formål ikke først og 
fremmest er indholdsformidling. 

Valget af tekster er funderet i en hævdelse af (børne)litteraturens særlige 
sprog og kunstneriske egenværdi, og således bliver indhold mindre vigtigt end 
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form. Litteratur forstået som ordkunst antages at have et helt særligt potentiale 
i forhold til udvikling af såvel elevernes almene dannelse som deres analytiske 
færdigheder. De nævnte undervisningsmaterialeforfattere henviser både direkte 
og indirekte til Bodil Kampps ofte citerede afhandling Barnet og den voksne i det 
børnelitterære	 rum, hvori fokus ligger på en særlig type af børnelitteratur, som 
Kampp kalder ”den nyere, komplekse børnelitteratur”(Kampp 2002, s. 18 f). 
Kampp har iagttaget en tendens i dansk børnelitteratur efter 1985 til bl.a. at inklu-
dere flere narrative lag, stigende grad af psykologisering og tabuoverskridelse. 
Dette fænomen benævner hun som kompleks børnelitteratur, og denne litteratur 
anser hun for at have et særligt dannelsesmæssigt potentiale, fordi den med 
sin formelle og indholdsmæssige kompleksitet afspejler de livsbetingelser, som 
angiveligt er det nutidige barns.

Bodil Kampp indskriver sig i en international diskussion af børnelitteraturens 
udvikling frem mod et mere varieret og kompliceret litterært udtryk. I bogen 
Children’s Literature Comes of Age. Towards a New Aesthetic (1995) hævder Nikola-
jeva, at børnelitteraturen i slutningen af 1900-tallet nærmer sig en voksentilstand. 
Hermed mener hun, at skellet mellem litteratur for henholdsvis børn og voksne 
langsomt bliver visket ud, fordi de børnelitterære forfattere anvender de samme 
temaer og virkemidler, som findes i litteraturen for voksne. Samme tankegang 
ses også i Åse Marie Ommundsens afhandling Litterære	grenseoverskridelser (2010), 
men mens Nikolajeva og Kampp anskuer den børnelitterære kompleksitet i både 
indhold og form som en kvalitet, stiller Ommundsen sig også kritisk over for 
tendensen. Hun stiller spørgsmål ved de intenderede læseres behov for og evne 
til at navigere i de litterariserede og tabuoverskridende børnelitterære universer. 
Ommundsen argumenterer sågar for, at barnet af og til bliver anvendt som 
en pseudoadressat af forfattere, som i virkeligheden blot ønsker at udfordre/
provokere opfattelsen af, hvad litteratur og særskilt børnelitteratur er. Hvis en 
tekst udgives som børnelitteratur, men faktisk ikke har en reel henvendelse til et 
barn, opnår forfatteren en diskussion i/med offentligheden om litterære grænser 
(Ommundsen 2010, s. 201). 

Fokuseringen på den komplekse og grænseoverskridende børnelitteratur har 
også haft afsmittende effekt på udgivelser til dansklærernes grund- og videreud-
dannelse. I Mod forventning (Christensen, Kampp og Skyggebjerg 2004) og i serien 
Stjernebilleder I-III (Henkel 2008-2011) diskuteres grænseoverskridende bøger af 
børnelitterære forfattere og illustratorer som Oscar K., Dorte Karrebæk, Louis 
Jensen, Peter Mouritzen, Bent Haller, Hanne Kvist og Cecilie Eken. Formålet 
med både Mod forventning og Stjernebilleder I-III har eksplicit været at informere 
og inspirere lærerstuderende til litteraturundervisning i grundskolen. Derfor 
er det måske heller ikke overraskende, at de omtalte forfattere (og illustratorer) 
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ikke blot ses diskuteret i den teoretiske litteratur; de er også rigt repræsenteret 
i indkøbene til centre for undervisningsmidler1, og de udgør en uofficiel kanon 
af forfattere, som læses i læreruddannelsen, ligesom de er rigt repræsenteret i de 
allerede nævnte undervisningsmaterialer.

Man kan drage den foreløbige konklusion, at tekstbegrebet i mellemtrinnets 
litteraturundervisning synes at korrespondere med den børnelitterære forskning 
i 1990’erne og 2000’erne. Både undervisningsmaterialer og forskningsudgivelser 
bekræfter en opfattelse af børnelitteratur som Litteratur. Den foretrukne teksttype 
er i al sin mangfoldighed den, som Bodil Kampp har benævnt som ”den nyere 
komplekse børnelitteratur”. Denne er formet i forskellige genrer og findes både 
inden for billedbøger, billedromaner, illustrerede bøger, børneromaner, novel-
ler, poesi og kortprosa. De fælles kendetegn er formmæssige eksperimenter, 
fx genreblandinger, avancerede fortællestrukturer, herunder anvendelse af 
skiftende fortællere og akronologi, billedsprog og metasproglige indslag. På det 
indholdsmæssige plan er der ofte tale om omfattende psykologiske portrætter, 
etiske problemstillinger og tabuoverskridende emner samt handlingsmæssig 
uafsluttethed og fortolkningsmæssig åbenhed. Tekster i denne kategori bliver 
meget ofte blåstemplet som god litteratur af både forskere og formidlere, og alle 
de ovennævnte forfattere har vundet priser uddelt af Kulturministeriet. 

Det er umiddelbart en sympatisk ambition for litteraturundervisningen, at 
eleverne skal møde den børnelitteratur, som af staten og ofte også af repræsen-
tanter for de faglige organisationer (fx Dansklærerforeningen eller Danmarks 
Skolebibliotekarer) er udråbt til at være den mest spændende ud fra et litterært 
synspunkt. Jeg har selv i en årrække været med til at formidle nyere kompleks 
børnelitteratur gennem kurser og undervisningsmaterialer, og jeg mener fort-
farende, at denne form for børnelitteratur har sin berettigelse i undervisningen. 
Spørgsmålet er dog, om der også findes andre typer af (børne)litteratur, der ville 
kunne befrugte undervisningen og bygge bro til den tekstverden, som eleverne 
møder af egen drift. 

Litteraturbegrebet uden for undervisningen 
Gennem de seneste tre årtier er der løbende lavet undersøgelser af børns egne 
læsepræferencer. Anette Øster har i rapporten Læs !les Läs. Læsevaner og børne-
bogskampagner i Norden (2004) gennemgået resultater fra undersøgelser af børns 
læsevaner og litteraturvalg i flere nordiske lande i starten af 00’erne. I den danske 
del af Østers undersøgelse var der i alt 901 respondenter, og de nævnte tilsammen 
bøger af 701 forskellige forfattere. Øster fremhæver på den baggrund, at 9-12-årige 
børn læser meget bredt, men at der tegner sig en tendens til, at især drenge 
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foretrækker spændings- og faglitteratur, mens piger statistisk set foretrækker 
realistiske og eventyrlige fortællinger, særligt hvis de udkommer i serier (Øster 
2004, s. 63-65). Nogle af de samme tendenser ses i Stine Reinholdt Hansens afrap-
portering af en læsevaneundersøgelse foretaget blandt 2000 danske børn fra 3.-6. 
klasse i 2010 (Reinholdt Hansen 2012, s. 7). Vælger man ifølge Reinholdt Hansen 
ikke at differentiere mellem køn og forskellige aldersgrupper (men stadig holder 
sig inden for 3.-6. klasse), kan man helt generelt konkludere, at børn bedst kan 
lide at læse seriebøger, humor og gys. 

I forhold til denne artikel er det min pointe, at både ældre og nyere læsevane-
undersøgelser giver belæg for at sige, at børns eget begreb om børnelitteratur er 
langt bredere og mere mangfoldigt end det børnelitteraturbegreb, som dominerer 
litteraturundervisningen. Børn inkluderer gerne både faglitteratur, serielitteratur 
og tegneserier i deres opfattelse af, hvad børnelitteratur er og kan være. Det, som 
motiverer børn til at læse af egen drift, er plotdrevet litteratur, men også litteratur, 
som indeholder emner, der interesserer dem, fx sport, dyr, teenageliv osv. Når 
danskundervisningen abonnerer på en litteraturopfattelse, som stiller krav om 
ordkunst og underbetoner litteraturens indholdsdimension, går det således på 
tværs af børns egne interessetilkendegivelser i forhold til litteraturlæsning. Børn 
er ud fra en helt generel betragtning mere optaget af indhold og emne end litterær 
form.

For yderligere at underbygge denne pointe kan man vende blikket mod den 
børnelitterære Orlapris, som er opkaldt efter Ole Lund Kirkegaards Orla Frøsnap-
per. Orlaprisen uddeles hvert år af Danmarks Radio efter indstilling og afstemning 
blandt børn i alderen 6-13 år. Orlakandidaterne vælges af voksne på baggrund 
af børns indstillinger, og derefter er det børn, der stemmer. Tre bøger bliver på 
baggrund af børnenes stemmer shortlistet, og derefter vil et børnepanel vælge 
vinderen. I indeværende år omfatter shortlisten en letlæsningskrimi i form af Jørn 
Jensens Hvor er Laura? (2012) i serien Koldt blod; en nonsensfortælling i form af 
Jakob Martin Strids Den utrolige historie om den kæmpestore pære (2012) og endelig 
en fodboldbiografi: Steffen Gronemanns Alt om Bendtner (2012). Ifølge oplysnin-
gerne på DRs hjemmeside har over 6000 børn deltaget i afstemningen i perioden 
januar-marts 2013. Desværre fremgår det ikke, hvor mange stemmer hver enkelt 
bog har fået, men Hvor er Laura? blev af børnepanelet udpeget som vinder.

Studerer man Orlaprisen over en lidt længere årrække, kan man se, at 
både letlæsningsbøger og serielitteratur, fantasy og mangaprægede udgivelser, 
fodboldbiografier og humor præger billedet. Populære forfattere er eksempelvis 
Renee Toft Simonsen, Mette Finderup og makkerparret Merlin Mann & Jan 
Kjær. Ingen af disse har en særlig plads i danskundervisningen. Til gengæld har 
børnene gennem årene også stemt på bøger af Kenneth Bøgh Andersen, Lene 
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Kaaberbøl og Manu Sareen, hvis forfatterskaber i hvert fald til dels findes repræ-
senteret i undervisningsmaterialer og udlånssamlinger. 

Et smalt litteraturbegreb i et bredt danskfag?
Det danskfag, der rummer litteraturundervisning som en del af sit indhold, 
beskrives ofte som meget bredt og næsten umuligt at favne. Ydermere italesættes 
faget som en kampplads mellem discipliner, der både skal befordre elevernes 
færdigheder, kompetencer og almene dannelse. Breddeperspektivet kan også 
anlægges på selve litteraturundervisningen, idet der både er tale om tidsmæssig 
bredde (ældre og nyere tekster), om mediemæssig bredde (elektroniske, visuelle 
og printede tekster) og om bredde i forhold til arbejdsformer (receptive og pro-
duktive metoder). Men når det kommer til valget af tekster til litteraturundervis-
ningen, er der som vist alligevel grænser for bredden. For blot halvtreds år siden 
hed det i Undervisningsvejledning for folkeskolen (kaldet Den blå betænkning, 1960) 
som noget helt nyt, at teksterne til danskundervisningen skulle vælges under 
hensyntagen til elevernes udvikling og vækst, og børnelitteraturen blev dengang 
indført som relevant stofområde:
 
Efterhånden	findes	der	 en	meget	 omfattende	 børne-	 og	ungdomslitteratur	 af	 en	
sådan kvalitet, at det vil være naturligt i begrænset omfang at bringe egnede afsnit 
eller	uddrag	 fra	dette	 righoldige	 tekstområde.	Herigennem	kan	der	 etableres	 en	
værdifuld forbindelse mellem skolens læseundervisning og elevernes fritidslæsning. 
(Undervisningsvejledning 1960, s. 53). 

Tekster for børn kunne hermed anvendes i begrænset omfang og i egnede ud-
drag. Helt åbenlyst var det samtidig, at ikke al børnelitteratur var af en sådan 
kvalitet, at den tålte anbefaling. Tanken om at bruge børns egne tekstpræferencer 
til at bygge bro mellem undervisning og fritid blev således introduceret med 
forudgående kvalitetsforbehold. Der er ingen tvivl om, at danskfaget i dag står 
et helt andet sted end i 1960, og at tekstbegrebet i litteraturundervisningen i 
dag er mere inkluderende end tidligere, men nervøsiteten for at måtte give køb 
på den kunstneriske kvalitet i undervisningslitteraturen findes stadig. Senere 
undervisningsvejledninger har alle i en eller anden form adresseret vigtigheden 
af at inddrage tekster, som er produceret for børn. Bemærkelsesværdigt er det 
dog, at den seneste ellers meget omfangsrige udgave af Fælles Mål kun eksplicit 
har nævnt ordet børnelitteratur ganske få gange, og ordet ungdomslitteratur 
nævnes kun én gang. Det kan betyde to ting: Enten er integrationen af børne- og 
ungdomslitteratur i undervisningen lykkedes i et sådant omfang, at det er en 
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selvfølgelighed, som slet ikke behøver at blive nævnt (ordet litteratur er på 
nogle klassetrin simpelthen en metonymi for børnelitteratur), eller også er det 
fra de lovgivende myndigheders side ikke længere vigtigt at manifestere, at der 
skal tages hensyn til elevernes egen tekstverden i undervisningen. Det sidste er 
naturligvis en noget pessimistisk fortolkning. 

Ud fra en historisk betragtning kan det virke som et paradoks, når jeg hævder, 
at litteraturundervisningen i dag er præget af et forholdsvis snævert tekstsyn, og 
at der hersker en ikke-formuleret konsensus blandt dansklærere og andre formid-
lere om favorisering af en bestemt teksttype, som godt nok indeholder forskellige 
genrer og udtryksformer (og sågar er formet i forskellige medier), men som sam-
let set kan beskrives som litteraturundervisningslitteratur. Modsætningen mellem 
børnenes egne præferencer og undervisningslitteraturen er dog stadigvæk til at 
få øje på. Den lidet overraskende konklusion er, at litterært skolede dansklærere 
har andre præferencer end de relativt uskolede læsere, som børn nu engang er, 
og at skolen derfor repræsenterer en anden kultur med et andet litterært stof end 
det, eleverne møder uden for skolen. 

Modsætningen mellem undervisningens tekstkorpus og elevernes egen 
tekstverden er ikke ny, og den er heller ikke særskilt dansk. Den svenske lit-
teraturprofessor Magnus Persson gør i Varför	läsa	litteratur? (2007) grundigt rede 
for, hvordan denne modsætning på forskellig vis kan iagttages i alle dele af 
uddannelsessystemet. At tekstbegrebet i og uden for undervisningen ikke er det 
samme, behøver ifølge Persson ikke nødvendigvis at blive identificeret som et 
problem. Det kommer an på, hvad eleverne skal bruge litteraturundervisningen 
til. Men modsætningen afføder som minimum et behov for, at litteraturfaget 
legitimerer sig, og at underviserne bliver skarpere til at argumentere for fagets 
formål, herunder kriterierne for tekstvalget. 

Overført til denne artikels fokus kan man sige, at når formålet er, at eleverne 
på mellemtrinnet skal møde børnelitteratur som et selvgyldigt kunstnerisk udtryk, 
dvs. litteratur som ordkunst, initieres dette gennem valget af såkaldt kompleks 
børneskønlitteratur. Hvis formålet derimod er, at eleverne skal møde størst mulig 
genremæssig og litterær bredde (også ud over en snæver opfattelse af litteratur 
som skønlitteratur med kunstneriske ambitioner), opfyldes dette ikke gennem 
valget af kompleks børnelitteratur alene. Hvis formålet er at skabe læselyst, 
opfyldes dette antageligvis heller ikke, i hvert fald ikke for alle, hvis tekstvalget 
bliver for ensidigt. Hvis formålet er at uddanne børn til at forstå de udtryksformer 
og manipulationer, de møder i verden uden for skolen, opfyldes det antageligvis 
heller ikke gennem litteraturundervisning med et relativt snævert tekstgrundlag 
og en tendens til at prioritere form højere end indhold. Derfor kunne der være 
grund til at overveje et bredere (børne)litteraturbegreb inkluderende eksempelvis 
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populær- og serielitteratur, fagbøger, oversat litteratur og tegneserier – også når 
det gælder grundlaget for litteraturundervisningen. 

At danske elever generelt ville kunne profitere af større bredde i litteratu-
rundervisningen og i de generelle læsetilbud hævdes fx i den seneste PIRLS-
undersøgelse af fjerdeklasseselevers læsekompetencer. Sammenlignet med fx 
finske børn har danske børn et snævrere genremæssigt repertoire (de læser fx 
sjældent tegneserier), og de har kun meget sjældent adgang til forskellige typer 
af litteratur i klasseværelset. Forfatterne bag PIRLS undrer sig direkte over, at 
danske elever ikke tilskyndes til at læse med et bredt udvalg af bøger og blade i 
klasseværelset (Mejding og Rønberg 2012b, s. 17-21). Således efterspørger også læ-
sekompetenceforskningen en sammentænkning af undervisning og fritidslæsning. 

At præsentere et undervisningsrelateret litteraturbegreb, som tolker ordet 
litteratur i overensstemmelse med den oprindelige betydning, dvs. skriftlig frem-
stilling, er naturligvis dristigt, men det handler for mig at se ikke om at udelukke 
smal eller kompleks børne(skøn)litteratur, men om at udvide læsehorisonten. 

Tankeeksperiment:  
Foldboldbiografien som grundlag for tekstanalyse
Steffen Gronemanns Alt om Bendtner kan bruges til at pege på nogle meget interes-
sante og analysérbare træk ved sportsbiografien, som er en etableret og udbredt 
genre i børns fritidslæsning. Hverken forfatteren eller forlaget Turbulenz er dog 
en del af det etablerede børnelitterære miljø. Steffen Gronemann (f. 1980) er ud-
dannet journalist og har skrevet 13 bøger om fodbold, heriblandt spillerbiografier 
og klubbiografier. Han driver derudover en fodboldsatirehjemmeside fodboldbrok.
dk. I et interview til fodboldsitet cules.dk udtaler han sig om sit forfatterskab efter 
kritik af en række upræcisheder i en af bøgerne i Turbulenz-rækken (Interview 
med	Steffen	Gronemann 2012). Af interviewet fremgår det, at forlag og forfatter 
med både spiller- og klubbiografier meget bevidst henvender sig til en yngre 
målgruppe af læsende fodboldfans, og forfatterens erklærede poetik består i at 
ville formidle ”passion, begejstring og humor i et levende sprog”. 

Alt om Bendtner er ikke (børne)litteratur ud fra den definition, som findes hos 
Kampp, Moos og Vilhelmsen, May og Arne-Hansen og desuden bekræftes i Fælles 
Mål 2009. Denne fodboldbiografi appellerer uomtvisteligt til en bredere og mere 
inkluderende opfattelse af børnelitteratur og litteratur i det hele taget end den 
definition, som vægter kunstnerisk ambition. Alt om Bendtner er børnelitteratur i 
den forstand, at den henvender sig til børn og i høj grad købes og læses af børn. I 
bibliotekssystemet klassificeres bogen som en fagbog, men den er karakteriseret 
ved at have en række skønlitterære og fiktive træk.2 Bogen er naturligvis fagbog 
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i den forstand, at den behandler og forpligter sig på en realitet, som findes uden 
for litteraturen selv, altså forholdene omkring den virkelige Bendtner. Samtidig 
indeholder bogen biografiens genretypiske element af fortælling i form af skil-
dringen af en sammenhængende livshistorie med årsags- og virkningsrelationer. 
De kausale elementer kan siges at være tildigtede fortolkninger og efterrationa-
liseringer og er i den forstand en form for fiktion eller fiktionalisering, om man 
vil. Som i andre biografier er fortælleformen relativt kompliceret, idet både den 
biograferende, den biograferede og andre stemmer kommer til orde.

Interessant ved Alt om Bendtner er bl.a. de biografiske og hagiografiske ele-
menter, altså hvordan bogen iscenesætter sin helt (eller helgen). I sammenhæng 
hermed er også karakterfremstillingen, kompositionen og sproget højst interes-
sant. Med andre ord: Hvad er det for en livshistorie, som iscenesættes, og hvor-
dan iscenesættes den? Livshistorien er naturligvis en fortolkning af karakteren 
Bendtner og hans udvikling: Bendtner fremstilles i bogen som en talentfuld dreng, 
som starter sin fodboldkarriere i Tårnby og ender på landsholdet og i Europas 
bedste klubber, altså en tematisering af talent, social opstigning og berømmelse. 
Samtidig er det en fortælling om modstand, fejl og genopretning. Prøvelser som 
amourøse mesalliancer, trafikulykker og tidligt faderskab gør karakteren stærkere 
og klogere.

Bogens Bendtner er en sammensat karakter, som på den ene side holder af 
smukke piger, natklubbesøg og hurtige biler og på den anden side fremstår som 
en følsom far, en god storebror og en ordentlig kammerat, der siger undskyld til 
sine holdkammerater og sine fans. Karakteren bryder med et traditionelt masku-
linitetsbillede, idet han går med lyserøde støvler og i øvrigt designer smykker. 
Bogens Bendtner er rundet af en helt almindelig kernefamilie (far, mor og to 
børn), men har haft ualmindelige evner, som han har skullet lære at beherske. 
Hovedkarakteren i Alt om Bendtner minder således om mange børnelitterære helte, 
ikke mindst fra eventyrgenren eller den fantastiske fortælling: Det drejer sig om 
det kompetente barn, som bliver misforstået af omgivelserne og må igennem 
mange prøvelser, før projektet endelig lykkes. Alt om Bendtner er som mange 
eventyrlige og fantastiske fortællinger konstrueret som en dannelsesfortælling, 
der handler om at udvikle sig i mødet med det svære og det fremmede; at rejse 
ud og både konkret og billedligt talt vende hjem igen med et nyt blik på verden 
og sig selv.

Bogen er iscenesat med en synlig tredjepersonsfortæller, der udvælger, orga-
niserer og kommenterer fortællingen både på makro- og mikroniveau. Fortælleren 
kommenterer på karakterens adfærd, og han undskylder bl.a. sin karakter med 
uerfarenhed (s. 23). Andre steder kommenterer fortælleren sin hovedkarakter 
med et ordvalg, som kan virke ironisk. Metaforiske neologismer som Bænkner, 
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fodkondomstøvler og Barbie-Bendtner kan opfattes som en måde at ironisere 
eller anfægte karakterens høje status på. Samtidig er dette også eksempler på en 
kreativ ordleg og en sprogbrug, der fungerer som metasprog ved at pege på sig 
selv som sprog.

Selv efter denne korte introduktion til fodboldbiografien som analyseobjekt vil 
det være tydeligt, at denne type af tekster i flere henseender er forskellig fra den 
fiktion, som eleverne typisk møder i litteraturundervisningen, men at der også er 
en række ligheder. Alt om Bendtner er så langt fra en enkel fortælling uden psy-
kologisk dybde i karakteren eller uden udfordrende litterære træk. Bogen vidner 
om, at de kendetegn, der oftest hæftes på den såkaldt komplekse børnelitteratur, 
ikke er unikke for denne. Mange af de samme kompositoriske og sproglige træk 
ses også i faglitteratur og i journalistiske genrer. I Alt om Bendtner finder man bl.a. 
skiftende synsvinkler, akronologi, høj grad af intertekstualitet, eksperimenterende 
sprog, ironi og metakommentarer. 

Indholdsmæssigt gennemspiller bogen også et tema, som ofte findes i den 
skønlitterære og komplekse børnelitteratur: Der er fokus på éneren (det udvalgte 
barn), som har svært ved at honorere omverdenens forventninger og derfor hele 
tiden løber ind i problemer. På baggrund af dette bliver både individets mulighed 
for udvikling og selvrealisering samt individets ageren i og over for kollektivet 
nogle meget påtrængende spørgsmål, som bogen diskuterer og lægger op til en 
videre diskussion af. 

I forhold til fodboldbiografien kan man pege på forskellige mulige didaktiske 
kontekster. En mulighed er naturligvis at arbejde med biografigenrens karakteri-
stiska: Hvordan og med hvilke virkemidler fortæller man en livshistorie? Hvem 
kan man overhovedet biografere, og hvilke(t) formål tjener det? Hvordan placerer 
det konkrete værk sig i genren? Eleverne kunne bruge de analytiske kompetencer 
produktivt ved selv at skulle biografere en person, fx et idol, et familiemedlem 
eller sig selv. En anden mulighed ville være at læse en (sports)biografi sammen 
med en skønlitterær fortælling om samme emne og dermed åbne muligheden for 
at diskutere forskelle i, hvad de forskellige genrekonventioner tillader, og hvad 
henholdsvis en skønlitterær og en faglitterær kontrakt med læseren betyder. 
Herunder er det naturligvis også relevant kritisk at diskutere de faktuelle belæg 
(kilder), som en biografi som Alt om Bendtner hævdes at bygge på. En tredje 
mulighed, som ikke mindst denne biografi lægger op til, er at tage fat i heltebe-
grebet. Hvad er en helt, og hvad skaber en helt i den aktuelle medievirkelighed? 
Hvad sker der med heltens status, når han overtræder både skrevne og uskrevne 
samfundsregler, heriblandt Janteloven? 

Man ville kunne hævde, at børns egne læsepræferencer netop er defineret 
som deres egne, fordi de falder uden for undervisningens og dansklærernes 
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interessesfære, og at man muligvis ville kunne risikere at ødelægge glæden ved 
fritidslæsning ved at gøre værker fra børns foretrukne fritidslæsningsgenrer, fx 
fodboldbiografier, til genstand for litterær analyse. Omvendt må man sige, at der 
ligger en demokratisk pointe i anerkendelsen af børns egne læsepræferencer som 
interessante og relevante at diskutere – også i en undervisningssammenhæng. 

Perspektiver i formidling og forskning
Mulige perspektiver i såvel litteratur som litteraturundervisning handler i høj 
grad om øjnene, der ser. Jeg er af den opfattelse, at det ville være givtigt for 
danskundervisningen på mellemtrinnet, hvis lærere, undervisningsmiddelforfat-
tere og danskkonsulenter også så derhen, hvor børnene – eller større eller mindre 
grupper af dem – ser hen, når de selv vælger læsestof. Det ville kunne være med 
til at bygge bro mellem litteraturundervisningen og lystlæsningen, og det ville 
kunne være med til at opøve analytiske kompetencer, som ikke er reserveret til 
læsning af skønlitteratur og særligt en bestemt type af skønlitterære tekster, de 
såkaldt nyere komplekse af slagsen. Det ville næppe være nogen succes at lade 
børnene vælge alle tekster til litteraturundervisningen, men at tage deres læsepræ-
ferencer alvorligt ville fra mit perspektiv være en god idé med sigte på at skabe 
en undervisning med ”passion, begejstring og humor” for nu at citere ordvalget 
i interviewet med forfatteren til Alt om Bendtner. At udvide litteraturbegrebet 
eller supplere indholdet i litteraturundervisningen handler ikke om at give køb 
på hverken kanontekster eller nyere kompleks børnelitteratur, men om at give 
plads til bredde og variation for derigennem at skabe baggrund for forståelsen af 
læsningens mangfoldighed. 

Som vist er det ikke kun undervisningsmaterialer og formidling, som har 
været præget af et snævert børnelitteraturbegreb. Den børnelitterære forskning 
har på internationalt plan dyrket en relativt smal børnelitteraturopfattelse som et 
led i en forskningsmæssig legitimeringsproces. Rationalet har angiveligt været, at 
såfremt forskningen kunne bevise børnelitteraturens kunstneriske værdi, måtte 
også denne forskning anerkendes og tildeles midler på linje med anden litteratur-
forskning. Forskere i børnelitteratur og børnekultur har dog de seneste år valgt at 
udvide deres begrebsdefinitioner og genstandsområde i erkendelse af, at børnelit-
teraturen ikke blot interagerer med den øvrige litteratur, men at den også må ses 
i sammenhæng med andre emner og kulturelle fænomener. Udforskningen af 
humor i børnelitteratur, af læserroller i henholdsvis pige- og drengeserier samt 
populærfiktionens karakteristika er adækvate emner i den internationale børnelit-
teraturforskning. På Linné-universitetet i Växjö afholdes universitetskurser i po-
pulærlitteraturdidaktik, hvilket har ført til flere udgivelser (fx Nilson og Ehriander 
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2013). I Danmark har forskningen udvidet sit genstandsområde med projekter 
om aviser for børn (Christensen 2012), europæiske tegneserier og japansk manga 
(Eskebæk Larsen 2012) samt fagbøger (Skyggebjerg 2012). Der er al mulig grund 
til at vedblive at drage nytte af erkendelserne i 1990’ernes og 2000’ernes forskning 
i den såkaldt komplekse og kunstnerisk orienterede børnelitteratur, men samtidig 
er der efter min overbevisning også grund til at udvide synsfeltet til det brogede 
billede af børnelitteratur og -kultur, som præger børns hverdag. 
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English Summary
This article presents a discussion of the written material used when teaching 
literature to third- to sixth-grade pupils in Danish primary schools. A typical 
textbook definition of literature is compared with the pupils’ own choices of 
literature. The aim of the article is to present the definitions and characteristics of 
children’s literature offered by researchers and textbooks, to identify and discuss 
the differences in definitions and the consequences of these differences for the 
understanding of literature and reading experiences in general. It is argued that 
we should adopt a more inclusive definition of (children’s) literature and that 
popular fiction, sports biographies and comics should be included in primary 
school literature teaching.

Keywords: Børnelitteratur, litteraturdefinitioner, danskundervisning, littera-
turundervisning, læsestof for børn, børns fritidslæsning, børnelitteraturpriser, 
sportsbiografi for børn

Et snævert børnelitteraturbegreb i et bredt danskfag?
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