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To konkurrerende diskurser om kultur og litteratur i  
danskfaget: 
  
• En national og monokulturel diskurs: Forholder sig defensivt til 

kulturelle forskelle, litteratur - en mulighed for at skabe fælles 
referencerammer og styrke sammenhængskraften i samfundet. (se 
fx Dansk litteraturs kanon 2004) 

  
• En flerkulturel diskurs: Kulturelle forskelle skal medtænkes i 

litteraturdidaktikken, elevernes forskellige baggrunde er en resurse i 
litteraturundervisningen, evt. curriculum skal afspejle 
elevsammensætningen. ( Witzke 2003, Kjølbye 2003, Giroux 1989) 

 



Danskfagets formål er bl.a.: ”at fremme elevernes oplevelse og 
forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til 
udvikling af personlig og kulturel identitet” (Fælles Mål, Formål for 
faget dansk, stk. 1 (Fælles Mål 2009) 
  
• Udgør spændingsfeltet mellem en monokulturel og national  
       læseplan og flerkulturelle klasserum en udfordring for lærernes 
       litteraturdidaktik?  

 
• Kan faget rumme elevernes udvikling af personlig og kulturel 

identitet, hvis dets ramme er national og  monokulturel?  
 
 

 



 

Forskningsspørgsmål: 

• Hvordan forbindes litteratur, kultur og 
identitet i danskfaget? 

 

”Mellem tekster – En undersøgelse af litteratur, 

kultur og identitet i danskfaget” ph.d. projekt. 

 



Den overordnede analysemetode: diskursanalyse vinklet 
forskelligt efter ’teksttypen’: 
 
Dokumentanalyse, interviewanalyser, klasserumsanalyser 
 
• Konkurrerende diskurser om litteratur, kultur og 

identitet i dokumenter og interview 
• Konkurrerende diskurser i forhandlinger af mening, 

kultur og identitet klasserummene. 
 



Tre underspørgsmål:  

Hvordan forbindes litteratur, kultur og identitet? 

 I fagets styringsdokumenter: Fælles Mål 
(2009)og  Dansk litteraturs kanon (2004) 

 Af fire lærere  

 I deres klasserum 

  

 

 



Et formål med undersøgelsen at finde: 
 
Alternativer til den nationale ramme og den 
monokulturelle tænkning og alternativer til den diskurs,  
der forbinder eleverne som læsere med deres baggrund. 
 
 ”På hvilke måder og ved hjælp af hvilke analysestrategier kan vi 

opnå en erkendelse, der er kritisk anderledes end den allerede 
givne meningsfuldhed”( Åkerstrøm Andersen 1999:14) 

  
• Hvordan kan vi udvikle andre måder at forstå og formulere 

danskfagets kulturdidaktik på? 
 



Et fremmed blik på danskfaget kulturdidaktik: 

• Analyser af praksis 

• Interaktionistisk metode i forskningsprocessen 

• Rejsende begreber: brug af begreber fra andre 
forskningsfelter 

• Kultur i fremmedsprogsdidaktikken 

 



Forbindelse mellem nation, sprog og kultur i  
 lyset af migration og globalisering? 
  
Kultur og kulturpædagogik: Monokulturelle, interkulturelle,  
multikulturelle og transnationale paradigmer (Risager 1998) 
 
Hvordan er kultur og sprog forbundne?  
(Risager 2003) 
  
Spørgsmål til danskfagets kulturbegreber og dermed også 
til forståelsen af kulturel identitet  

 



Et moderne og et postmoderne kulturbegreb:  
Landet, nationen - og subjektet(Kramsch 2006) 
• Et moderne kulturbegreb: kultur med stort K 

(Big C Culture) litteratur og kunst, og kultur 
med lille k  (little c cultures) hverdagslivets 
kulturer, sociolingvistisk kulturbegreb.  

• Kulturel identitet forbundet med et abstrakt 
sted: landet eller nationen. (Herderske triade: 
sprog, kultur og folk) 
 



Et postmoderne kulturbegreb:  
• Kultur, en problematisk størrelse i 

fremmedsprogsundervisningen i en tid, hvor 
nationale og andre kollektive kulturer 
denationaliseres og deterritorialiseres og bliver 
mere hybride  

  
• Kultur bliver dermed et foranderligt begreb, der 

afhænger af deltagerne i samtalen, af emnet og 
af omstændigheder. 



  
• Frem for at fokusere på gruppeidentiteter, fokus på 

relationen mellem individ og gruppe og på identitet og 
magt 

• anti-essentialistisk og performativt kulturbegreb 
 

”(…) the need to think of culture as a subjective, portable  
entity, linked to an individual’s history and his/her  
variable subject position in variable contexts of language use.  
As a way of giving meaning to one’s life, it is not a place to  
belong but a way of belonging.” (Kramsch 2006: 23) 

 



Det diskursive og performative kulturbegreb er mit afsæt for  
analysen af bl.a. interviewene med lærerne: 
 
• Hvordan forbinder lærerne litteratur, kultur og identitet og hvordan forstår 

og håndterer de kulturelle forskelle i litteraturundervisningen? 
  
Fire forskellige strategier i forhold til kulturelle forskelle i 
litteraturundervisningen:  
 
• Det monokrome rum 
• Kiasmer, spejle og vinduer 
• Respekt og moral - hverdagen og mennesket 
• Rækker af rum  

 



Det monokrome rum – en fælles elevidentitet 
Jacob (underviser i 9. Klasse på en skole i en forstad til København): 
 
 ”Jeg synes, at der ligger en fare ved (…) at udpensle, at der er 

forskel. Fordi, det ved de godt. Og hvis vi hele tiden gør 
opmærksom på, at der er forskelle, og hele tiden graver i det, så 
bliver der den der diskrepans mellem dem og vi, eller, hvad man 
kan sige på den grimme måde, meget større. De er alle sammen 
elever. De har det tilfælles, at de går i 9. b. Og de har det tilfælles, at 
til næste år skal de videre i deres liv.”  

 
 ”Målet er, når de er i mit klasserum, og det er mig, der underviser, 

at de er ens. Men jeg ved godt, at lige så snart at de har fri, så er de 
det ikke.” 

 
 



Kiasmen ”Det fælles i det forskellige og det forskellige i det fælles” 
Karin (underviser i 7. Klasse på en skole i NV): 
  
 ”Det, der binder dem sammen, nu det (er) jo undervisning, (…) der er det 

jo også det fælles, der kommer i spil. De er unge i Danmark alle sammen. 
Men de har jo nogle baggrunde, (…) Der er jo nogle ting, der gør det 
meget forskelligt for dem og giver dem meget forskellige forudsætninger 
for at være til stede. Så på den måde spiller det jo ind.” 

   
 ”Det hænger også sammen med min opfattelse af kultur. For det første 

skal jeg ikke ind og definere deres kultur, og jeg skal ikke ind og fastholde 
dem i en kulturopfattelse, som de ikke selv har, fordi de bliver jo også 
præget af den ungdomskultur, de kommer ind i her, så det er jo yderst 
forskelligt, altså, de er jo fantastisk forskellige, så (…) de er nødt til selv at 
byde ind med deres kultur. For ellers går jeg simpelthen galt i byen, altså.”  
 



Respekt og moral - hverdagen og mennesket 

Hanne (underviser i 9. Klasse på en skole i en forstad til 

København): 

  

”Jeg oplever også, at de byder mere ind med deres egne historier 
fra det private, hvis jeg ligesom også har budt ind med mine.” 

 

 ”Jeg prøver at vise respekt for, at de tror på Islam, at de faster, 
og (…) jeg siger (en arabisk hilsen) til dem, når de kommer 
tilbage efter fasten.” 

 

 



 ”Jeg tror også, at der ligger noget andet i det, at vi 
i virkeligheden tænker,(…), hvad man er for et 
menneske, hvor rummelig man har lyst til at 
være. Og hvordan ens moral er i forhold til at 
gøre Danmark større. Eller jeg tænker, det er 
mere der, den ligger (…).”  

 
 ”at gøre mangfoldigheden til en styrke i stedet for 

til en svaghed” (…) ”Fordi det handler da noget 
om, om man tænker på, at det er en belastning 
eller gevinst, og hvad man kan få ud af hinanden.” 
 



 Rækker af rum: landet, nationen, lokalområdet og klassen 
Lisbeth (underviser i 8. Klasse på en skole i et af Københavns 
brokvarterer): 
   
 ”(…) når man har danske tekster i undervisningen, så kender de danske 

børn, hvad skal man sige, konteksten, de kender de forhold, der bliver 
skrevet om: De er indforståede med forskellige både tekstlige koder og 
hentydninger til familieforhold og højtider, altså, det behøver man slet 
ikke at snakke om. Og når du har klasser, hvor der er flere kulturer og 
religioner repræsenteret, så skal man forklare de ting.” 

 
 ”Det vil jo sige, at man får skabt en fælles forståelse. Og man kan sige, især 

hvor der er så mange tosprogede børn, der er det rigtig fedt, at når de går 
ud, så kender både Emine og Rasha og de andre Steen Steensen Blicher, 
ligesom Thomas og Gustav og de andre gør. Det synes jeg, er rigtig, rigtig 
fedt.” 
 



 ” (…) Selvfølgelig kan jeg sagtens sige til dem, at det er 
vigtigt at forstå, hvorfor vores land ser ud, som det gør nu, 
men nogle gange kan jeg godt se, at det måske er lidt svært 
for dem, for hvis de ser tilbage i deres personlige aner, så er 
det jo en anden kultur, så derfor skal de vælge at se tilbage 
inden for deres... klassiske kultur, eller hvad man nu kan 
sige, der hvor de nu bor. Altså, de skal ligesom gå lidt en 
omvej til at forstå meningen med det udsagn, ikke.” 

  
 ”Jamen, for eksempel så siger jeg enormt meget, med ord 

bare, ’os’ og ’vi’ og ’her i Danmark’ og inddrager dem på 
den måde, ikke, rent sprogligt.” 
 



Resultater:  
Forsigtighed med at definere forskelle i  
Klasserummet, ’andetgøre’ eleverne: udstille dem eller fastholde dem i 
identiteter, de ikke selv har formuleret. 
  
Forskellige strategier til at håndtere forholdet mellem det  
forskellige og det fælles i deres undervisning:  
 
 Idealet om en fælles elevidentitet,  
 kiasmen som transformerende figur,  
 forskellige rum - forskellige fællesskaber  
 genkendelse i hverdagens fortællinger og respekten for forskellene.  



Analysen af interviewene med lærerne peger på 
dilemmaer og potentialer i deres forståelse og  
håndtering af forskelle i litteraturundervisningen. 
• ”Vi” og ”her” er centrale begreber eller nagler i 

konstruktionen af forbindelserne mellem 
litteratur, kultur og identitet i 
litteraturundervisningen 

• ”Vi” og ”her” er foranderlige – afhængige af 
konteksten 
 



• Hvordan kan vi fundere en litteraturdidaktik 
på et dynamisk og performativt kulturbegreb? 

• Hvordan kan faget rumme elevernes udvikling 
af personlig og kulturel identitet? 

 

Vi skal rette blikket mod fagets tekstbegreb og 

dets kontekster. 
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