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1. Undersøgelsesspørgsmål 

Hvordan kan et analyseredskab udvikles med henblik på at undersøge,  
om læremiddelmarkedet for faglig fiktionslæsning i grundskolen,  
er præget af dannelsesforestillinger i et demokratisk og kritisk literacyperspektiv?  
 

 
 

 Hvordan undervise i litteratur i skolen, så eleverne gives mulighed for at udvikle sig 
til demokratisk dannede borgere?  
 
 Hvordan kan litteraturundervisningen  ”gøre gavn” i et demokratisk dannende 
perspektiv? 
 
 ”Hvad skal vi med skønlitteraturen?” 
 
 Hvordan skabes viden om hvordan kommunikationskritisk kompetence understøttes i 
den aktuelle litteraturundervisning i skolen? 
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2. Kontekstualisering 

Jeg har i mit speciale opstillet ti kriterier til vurdering af læremidler og  
foretaget en større læremiddelundersøgelse.  
 
Undersøgelsen omfatter (næsten) alle de læremidler, der er produceret til faglig  
fiktionslæsning i skolens danskundervisning i 2009, 2010 og halvdelen af 2011 (40 stk.). 
 

Formålet med udviklingen af kriterierne 
 
• Et overblik over læremiddeludbuddet på dette område 
 

• Et relativt overskueligt og let anvendeligt analyseredskab 
 

• Et redskab, som også kan anvendes til mere uddybende læremiddelanalyser 
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Fem hypoteser: 
 
 

1. Didaktiske læremidler spiller en signifikant rolle i undervisningen  
   (Heyerdahl-Larsen, 2000; Slot, 2010),  
   og udvikling af elevernes literacy afhænger blandt andet af  
   didaktiske intentioner i læremidlet, og af hvordan disse 
   intentioner omsættes af lærere og elever i undervisningen.  
 
2. Alle tekster med fiktive træk er udtryk for et udsagn om verden.  
    Dette udsagn er blandt andet udtryk for værdier, normer og et  
    verdensbillede. 
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3. En stadig mere kompleks samfundsform, diversificerede 
    kommunikationsformer, kulturel og  lingvistisk variation, medfører et  
    stigende  behov for revurdering af danskfagets opgave.  
 
4. Litteraturundervisning  med aspekter af det de ti uddannelsesforskere fra  
    The New London Group kalder A Pedagogy of Multiliteracies  
   (The New London Group, 1996, 2009), rummer muligheder  
    for imødekommelse af behovet for revurdering af  
    danskfagets opgave.  
 
5. Kommunikationskritisk kompetence (Bundsgaard, 2009) rummer centrale 
    aspekter af den demokratiske  dannelse, som kan udledes af folkeskoleloven  
    (Folkeskolens formål, §1, stk.3).  
 
 



Vurderingskriteriernes problemfelt: 
 
Laeremiddeltjek.dk -  6 parametre: 
 
1. Tilgængelighed 

 
2. Progression 

 
3. Differentiering 

 
4. Legitimitet  

 
5. Lærerstøtte 

 
6. Sammenhæng  

 
 

Læremidler i et 
demokratisk dannende 

perspektiv 
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Det handler fx om… 
 
 
 
 
 

Didaktiske læremidlers  
didaktiske intentioner 
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Og fx……. 
 
 
 
 
 

Et læremiddels  
potentielle 
læringspotentiale  
indenfor et nærmere  
defineret område 
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Fokus på faglige læsemåder, der er med til  
  at lære eleverne at positionere sig selvstændigt og kritisk   
  i deres læsning af tekster. 
 Kommunikationskritisk kompetence 
Læsningen af tekster med fiktive træk i fokus 

 
 
 
 
Fra Helge der ik´ku´vælge – og andre 
nye fortællinger  af Merete 
Brudholm (2009).  
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Teoretisk baggrund for opstilling af kriterier til vurdering af  
læremidler: 
 
demokratisk dannelse    Wolfgang Klafki,  
kategorial dannelse  
 centrale evner (= kvalifikationer)  
   og holdninger – herunder kritikbegrebet 
 
Handlekompetence    Karsten Schnack 
 
Literacy     David Barton 

 
Kritisk analyse forstået som læringsproces 
Lighed for alle kulturelle og lingvistiske udtryk 
Situated Practice, Overt Instruction,    The New London Group 
  Critical Framing, Transformed Practice 
     
Kommunikationskritisk kompetence   Jeppe Bundsgaard 
 
Sociokulturelt læringssyn   Roger Säljö 
 
Læsemåde     Louise Rosenblatt 
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Analyseredskab til vurdering af læremidler til faglig fiktionslæsning i et  
demokratisk dannende og kritisk literacyperspektiv:  
  
A. Situeret praksis 
 
1. Er der tale om en tekstlæsemåde, der fokuserer på  
     at læsningen indgår i en meningsfuld situation? 
 

B. Fagligt fokus 
 
2. Lægges der op til, at eleverne skal undersøge teksters udsagn om verden 
     i forhold til de værdier, disse udsagn bygger på?  
 
3. Skal eleverne sammenholde disse udsagn og værdigrundlag med deres eget? 
 
4. Lægges der op til elevernes kritiske læsning af tekster  
    ved at kontrastere ældre viden med ny viden? 
 
5. Lægges der op til, at eleverne skal udtrykke deres egne selvstændige  
    holdninger?            
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C. Læringssyn 
 
6. Rummer opgaverne i de elevhenvendte tekster muligheder for flere forskellige  
     svar?  
 
7. Lægges der i læremidlet op til, at eleverne samarbejder på en eller flere måder?  
 
8. Tages der i læremidlet højde for elevers forskellige forudsætninger og  
     kulturelle udgangspunkt? 
 

D. Transformeret praksis 
 
 9. Gives der i læremidlet mulighed for, at eleverne afprøver ny viden i 
    autentiske situationer? 
 
10. Gives der i læremidlet ideer til hvordan læreren og eleverne kan  
      evaluere elevernes læringsprocesser i form af registrering af tegn på læring?  
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3. Undersøgelsesmetode 
 
 Analyserne koncentrerede sig om vurderingskriterierne 1-5 
 Analyse af didaktiske intentioner i eventuel lærerhenvendt tekst  
 Analyse af didaktiske intentioner i repræsentativt udvalg af 
   elevhenvendte tekster. 
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A. Situeret praksis 
 
1. Er der tale om en tekstlæsemåde, der fokuserer på  
     at læsningen indgår i en meningsfuld situation? 
 
B. Fagligt fokus 
 
2. Lægges der op til, at eleverne skal undersøge teksters udsagn om verden 
     i forhold til de værdier, disse udsagn bygger på?  
 
3. Skal eleverne sammenholde disse udsagn og værdigrundlag med deres eget? 
 
4. Lægges der op til elevernes kritiske læsning af tekster  
    ved at kontrastere ældre viden med ny viden? 
 
5. Lægges der op til, at eleverne skal udtrykke deres egne selvstændige  
    holdninger?            
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Vurdering på pointskala fra 0-5 
 
0 point: Hvis læremidlet på ingen måde eller kun i meget ringe grad lægge op til 
læringsprocesser, som opfylder det pågældende kriterium. 
 
1 point: Hvis der i læremidlet er en forholdsvis svag intention i få af elevopgaverne i 
forhold til at understøtte de intentioner, der ligger i kriteriet. 
 
2 point: Hvis der i nogen grad i flere af opgaverne lægges op til læringsprocesser, hvor 
kriteriets intentioner spores. 
 
3 point: Hvis der med jævne mellemrum i opgaverne lægges op til, at elevernes 
læringsprocesser lever op til kriteriet 
 
4 point: Hvis intentionerne i kriteriet er opfyldt – dog på en sådan måde, at man kunne 
forestille sig enkelte forbedringer. 
 
5 point: Hvis kriteriets intentioner er et tydeligt og gennemgående træk ved læremidlet 
i den måde, hvorpå det lægger op til elevernes læreprocesser.  
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To forskellige eksempler: 

Fra Koner og kællinger – frie kvinder?               Fra  Vild med dansk 9  
Herrer og homies – rigtige mænd?             Af Ammitzbøl, L. m.fl. (2009) 
Af Simon Fougt (2010) 
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Det er i den elevhenvendte tekst, det sker:  
 
Eksempler: 
 
 
 
Sammenlign jeres karakteristikker af smeden. Hvilken slags voksen er smeden?  
Hvad lærer han børnene? Hvorfor kan de godt lide ham? (Skyggebjerg, 2009). 
 
 
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). 
 
 
1: Er der tale om en tekstlæsemåde, der fokuserer på, at læsningen 
indgår i en meningsfuld situation? 
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Leo drømmer i starten om at være ligesom Tarzan. Men hvordan er Leo?  
Lav en karakteristik af de to personer over for hinanden,  
altså én spalte til Tarzan og én til Leo. I må gerne genbruge karakteristikken  
af Tarzan fra det fælles arbejde.    
Hvem kan I bedst lide? (Skyggebjerg, 2009). 
 
I Dragen er der to meget forskellige voksne, som har betydning for handlingen. Det er 
smeden og den rødhårede lærer.  
Tal om smeden og læreren. Hvad synes de om børn? Hvordan reagerer de på børnenes 
fund af dragen?  
Hvorfor reagerer de, som de gør? Hvad synes I om smeden og læreren? (Skyggebjerg, 
2009). 
 
 
2. Lægges der op til, at eleverne skal undersøge teksters udsagn om verden i forhold til de 
værdier, disse udsagn bygger på? 
 
3. Skal eleverne sammenligne disse udsagn og værdigrundlag med deres eget?  
 
4. Lægges der op til elevernes kritiske læsning af tekster ved at kontrastere ældre viden 
med ny viden? 
 
5. Lægges der op til, at eleverne skal udtrykke deres egne selvstændige holdninger?  
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Titel 

Forfatter(e) 

Årstal 

Krit 1 
Læsningen 
indgår i en 
meningsfu
ld 
situation 

Krit2 
Eleverne 
skal 
undersø
ge 
teksters 
udsagn 
og 
værdier 

Krit3 
Eleverne 
skal 
sammenhol
de disse 
udsagn og 
værdier 
med deres 
egne 

Krit 4 
Elever
ne 
skal 
læse 
tekste
r 
kritisk 

Krit5 
Eleverne 
skal 
udtrykke 
deres 
egne 
selvstæn
dige 
holdning
er 

Saml
et 
vurd
ering 

Lærer
tekst 
Tekst 
som 
er 
forbe
holdt 
lærer
en 

Elevteks
t Tekst 
som er 
henvend
t til 
lærer og 
elever 

Kommentarer til 
vurderingen: 

Sammenhæng mellem 
lærertekst og elevtekst 

Særlige karakteristika 

Helge der 
ik´ku´vælge – og 
andre nye 
fortællinger. Merete 
Brudholm(2009) 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,2 

 

X 

 

X 

De eksplicitte 
målformuleringer findes 
ikke omsat i de 
elevhenvendte tekster 

Men sikken en 
historie. Anna 
Karlskov 
Skyggebjerg (2009) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

4,6 

 

X 

 

X 

God sammenhæng 
mellem eksplicitte mål og 
implicitte intentioner 

4. Resultater 
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Titel 

Forfatter(e) 

Årstal 

Krit 1 
Læsningen 
indgår i en 
meningsful
d situation 

Krit2 
Elevern
e skal 
unders
øge 
tekster
s 
udsagn 
og 
værdier 

Krit3 
Eleverne 
skal 
sammenho
lde disse 
udsagn og 
værdier 
med deres 
egne 

Krit 4 
Eleverne 
skal læse 
tekster 
kritisk 

Krit5 
Eleverne 
skal 
udtrykke 
deres 
egne 
selvstæn
dige 
holdning
er 

Samlet 
vurderi
ng 

Lærertek
st Tekst 
som er 
forbehol
dt 
læreren 

Elevtekst Tekst 
som er henvendt 
til lærer og elever 

Kommentarer til vurderingen: 

Sammenhæng mellem lærertekst 
og elevtekst 

Særlige karakteristika 

Koner og kællinger: frie 
kvinder? Herrer og 
homies: rigtige mænd? 
Simon Fougt (2010) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

X 

Der gives i teksten eksplicit 
udtryk for mål, som svarer til 
kriteriernes intentioner. 
Målformuleringerne er henvendt 
til lærer og elever. Der er 
særdeles god sammenhæng 
mellem mål og implicitte 
intentioner, der ligger i 
elevopgaverne. 

Vild med dansk 9. Lise 
Ammitzbøl m.fl. (2009) 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0,6 

 

X 

 

X 

Antydninger af mål for 
litteraturarbejdet, som svarer til 
kriteriernes intentioner. 
Antydningerne omsættes meget 
svagt i elevopgaver. Læremidlet 
præget af træningsopgaver, 
relativt uafhængige af hinanden. 
Strukturelt mønster. 
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Titel 

Forfatter(e) 

Årstal 

Krit 1  

Læsningen 
indgår i en 
meningsfuld 
situation 

Krit 2 

Eleverne 
skal 
undersøge 
teksters 
udsagn og 
værdier 

Krit 3 

 Eleverne 
skal 
sammenhol
de disse 
udsagn og 
værdier 
med deres 
egne 

Krit 4  

Eleverne 
skal læse 
tekster 
kritisk 

Krit 5 

 Eleverne 
skal 
udtrykke 
deres 
egne 
selvstændi
ge 
holdninger 

Samlet 
vurderin
g 

Lærerte
kst 
Tekst 
som er 
forbehol
dt 
læreren 

Elevteks
t Tekst 
som er 
henven
dt til 
lærer og 
elever 

Kommentarer til vurderingen: 

Sammenhæng mellem lærertekst og 
elevtekst 

Særlige karakteristika 

Fandango – 
dansk for 
5.klasse. Trine 
May og Susanne 
Arne-Hansen 
(2009) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

X 

 

X 

.Der er i den lærerhenvendte tekst få 
formuleringer, som rummer 
kriteriernes intentioner. Intentionerne 
er ikke omsat til elevopgaver i den 
elevhenvendte tekst. Læremidlet er 
præget af træningsopgaver, som er 
relativt uafhængige af hinanden og 
kontekst og udarbejdet efter et 
strukturelt mønster 

Samlet vurdering 
af læremidlerne 
afrundet med en 
decimal. 

 

1,2 

 

1,6 

 

1,1 

 

1,0 

 

0,9 

 

1,1 

Se konklusionerne nedenfor 
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Resultater af undersøgelse:  
 
   
1.  Læremiddelmarkedet for faglig fiktionslæsning  med elever i 

grundskolen er for tiden ikke præget af dannelsesforestillinger i et 
demokratisk dannende og kritisk literacyperspektiv. 

 
2.   Tallene for kriterium 1., 3., 4. og 5. viser en forholdsvis svag intention i 

få af elevopgaverne i forhold til at understøtte de intentioner, der ligger 
i kriteriet. 

 
3.   Tallet for kriterium 2. viser, at der i få eller flere af elevopgaverne  

forholdsvist svagt eller i nogen grad kan spores intentioner som svarer 
til kriteriets.  
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4. Langt de fleste steder lægges op til, at eleverne arbejder med 
     løsrevne analytiske begreber og redskaber og lærer at skelne genrer 
     og at karakterisere tekster på deres form uden at forholde sig til  
     hvad teksterne siger eller diskutere dette.  
 
5. De eksempler, der er på, at eleverne opfordres til at tage stilling, er 
     for de flestes vedkommende inden for et snævert fagligt felt. Der 
     gives dermed ikke mulighed for at værdier og holdninger bringes i  
     spil.  
 
6. I læremidlerne spores dannelsesforestillinger af klassisk og/eller  
     personlig dannelse, hvor omdrejningspunktet er kendskab til  
     bestemte tekster og begreber og elevens individuelle udvikling.   
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5. Konklusioner og perspektiver: Hvor skal vi hen? 
 
Konklusioner:  
 
1. Der tages generelt ikke udgangspunkt i en forståelse af literacy som forankret 
i elevernes sociale kontekst, men lægges derimod op til undervisning, hvor der 
er tendens til kontekstuafhængig træning af færdigheder. 
 
2. Kun i forholdsvis ringe grad lægges der op til, at eleverne skal analysere og  
undersøge teksters værdiudsagn, sådan som de læser og forstår dem. 
 
3. Didaktiske intentioner, der retter sig mod at lære eleverne at sammenholde 
egne og andres værdier, at forholde sig kommunikationskritisk og ytre 
selvstændige holdninger, må generelt set betegnes som svage i læremidlerne. 
 
 

 
 
 



Marianne Oksbjerg. 
Danskdidaktikkonference: Hvor skal vi hen? 

10.-11.01.2013  
26 

Perspektiver 
 
 

1. Vi mangler læremidler med demokratisk dannende og kritisk literacyperspektiv til 
     danskfagets litteraturundervisning. 
 
2. Skolens almene demokratiske dannelsesopgave bør kobles tættere til det fagdidaktisk felt 
 
3. Vi mangler undersøgelser, der kan dokumentere didaktiske læremidlers udbredelse, 
    anvendelse og rolle i elevernes læringsprocesser i skolens litteraturundervisning.  
   - Hvilke kommunikationsformer understøttes fx i et læringsmiljø, hvor der  
       fortrinsvis satses på litteraturundervisning som måder, hvorpå elever afdækker  
       tilsyneladende objektive teksttræk? 

    - Hvilke udfordringer og muligheder er der i litteraturundervisning , 
       hvor fokus er på at støtte elevernes udvikling af demokratisk dannelse og styrke deres 
       literacykompetencer? 

 
4. Hvordan skaffer man viden om danskundervisningens praksisformer? 
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