
…

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Navn, studienummer: Simone Gransgaard, A150066 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 

Fag: Dansk 

Faglig vejleder: Bodil Christensen (BOC)  
Titel på professionsbachelor: ”De følelser en 12-årig har i Syrien, kan man også godt 

have i Danmark…” 
- Hvordan litteratursamtalen og multimodalitet 

kvalificerer elevernes kulturforståelse. 
 

Antal tegn:  83.273 (ekskl. figurer)  

”De følelser en 12-årig har i Syrien, 
kan man også godt have i Danmark…” 

- Hvordan litteratursamtalen og multimodalitet 
kvalificerer elevernes kulturforståelse. 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 1 af 34 
 

  
 

1.0 Indledning .................................................................................................................................................... 3 

2.0 Problemformulering .................................................................................................................................... 4 

3.0 Læsevejledning ............................................................................................................................................ 5 

3.1 Læsevejledning .............................................................................................................................................. 5 

4.0 Undersøgelsesmetode ................................................................................................................................. 6 

4.1 Begrebsafklaring ............................................................................................................................................ 6 

4.2 Metodiske og empiriske overvejelser ........................................................................................................... 6 

4.3 Empirisk data ................................................................................................................................................. 7 
4.3.1 Forudsætninger for undervisningsforløb ............................................................................................... 7 
4.4.1 Didaktiske overvejelser ........................................................................................................................... 8 

5.0 Teoretisk fundament ................................................................................................................................... 9 

5.1 Thomas Illum Hansen .................................................................................................................................. 10 

5.2 K.E. Løgstrup ................................................................................................................................................ 10 

5.3 Anne Løvland ............................................................................................................................................... 11 

5.4 Iben Jensen .................................................................................................................................................. 11 

5.5 Rita Felski ..................................................................................................................................................... 12 

6.0 Indsamling empiri ...................................................................................................................................... 12 

6.1 Hvorfor benytte multimodale tekster? ....................................................................................................... 12 

6.2 Begrebskort: forforståelse og forståelse efter undervisning ...................................................................... 13 

6.3 Observation af elevernes tilgang ................................................................................................................. 13 

6.4 Interview ...................................................................................................................................................... 14 

7.0 Analyse ....................................................................................................................................................... 14 

7.2 Den litterære samtale .................................................................................................................................. 14 
7.1.1 Autensiteten i samtalen ....................................................................................................................... 15 
7.1.2 Spørgsmålstypen er afgørende for erkendelsen .................................................................................. 15 
7.1.3 Optag elevernes svar ............................................................................................................................ 16 

7.2 Sammenfatning ............................................................................................................................................ 17 

7.3 Analyse af begrebskort: ............................................................................................................................... 18 
7.3.1 Forforståelse ......................................................................................................................................... 18 
7.3.2 Forståelse efter undervisningen ........................................................................................................... 20 

7.4 Sammenfatning ............................................................................................................................................ 22 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 2 af 34 
 

7.5 Multimodale tekster .................................................................................................................................... 23 

7.6 Sammenfatning ............................................................................................................................................ 26 

7.7 interview ...................................................................................................................................................... 27 

8.0 Diskussion .................................................................................................................................................. 28 

9.0 Metodekritik .............................................................................................................................................. 29 

10.0 Konklusion .................................................................................................................................................. 30 

11.0 Litteraturliste ............................................................................................................................................. 32 

12.0 Bilag ............................................................................................................................................................ 34 

 
  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 3 af 34 
 

 

1.0 Indledning  
 

”De følelser en 12-årig har i Syrien, kan man også godt have i Danmark…”   
     - elev 6. klasse (Bilag 7) 

 
At en elev i 6.klasse på forholdsvis kort tid kan opnå en erkendelse af, at forskellen og distancen mellem 
de følelser man sidder med, som et etnisk-dansk barn, på trods af mange kulturelle forskelligheder og 
erfaringer, kan sammenlignes med de følelser, som et 12-årigt barn i Syrien sidder med, indikerer 
vigtigheden af at tale om og beskæftige sig med, hvordan elever kan opnå denne kulturforståelse.  
 
Igennem vores tidligere praktikforløb har vi erfaret, at et perspektiv som ofte bliver overset, er de 
etnisk danske elevers kulturforståelse overfor de ikke-vestlige kulturer. Denne kulturforståelse er ofte 
mangelfuld eller misforstået, hvilket gør det svært for dem at rumme den andens forskellighed og 
forholde sig konstruktivt hertil.  
Med udgangspunkt i Folkeskolens formål: §1 stk. 1 “(...) gør dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets 
samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Undervisningsministeriet, 
2018) vil vi undersøge hvilken betydning litteratur, kan have for den enkelte elevs identitet og 
forståelse for andre kulturer. Hvortil vi med dette bachelorprojekt vil se på, hvordan litteraturen og 
litteratursamtalen kan bidrage til folkeskolens formål i §1 stk. 3, “Folkeskolen skal forberede eleverne 
til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Undervisningsministeriet, 2018) Hertil 
analyserer vi i vores empiriske data, et konkret og målrettet forsøg på at imødekomme denne opgave.   
 
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen 
hånd.” (Bugge, 1997) Helt essentielt, er det for mennesket, at vi er gensidigt afhængige af hinanden. 
Dette gælder i høj grad også i klasserummet. Eleverne kan lære meget af hinanden og i samspillet med 
hinanden. Derfor er kulturforståelse ikke kun noget eleverne kan eller skal opnå alene, men derimod i 
samspillet med andre. Hertil er samtalen vigtig. For at have et godt udgangspunkt for en samtale, er 
litteraturen i danskfaget ofte brugt. Litteratur kan være med til at give eleverne et fælles tredje, som 
litteratursamtalen kan tage sit afsæt i.   
 
Den globale verden udvikler sig med hastige skridt, og integration og migration er ofte debatterede 
emner, både på et globalt, nationalt og lokalt plan. I Danmark er 6,1% af befolkning indvandrere med 
ikke-vestlig oprindelse (Statistikbanken i Danmarks Statistik, 2019; Tønnesen, 2017). Dette betyder 
også, at en større befolkningsgruppe i Danmark har en anden kulturel baggrund end den de fleste 
etnisk danske kender til. Det er ikke blot på arbejdsmarkedet, at kulturforståelsen er vigtigt, men også 
i de danske skoler, hvor integrering er en yderst vigtig faktor for et succesfuldt socialt og personligt liv. 
For at kunne integrere sig i en dansk folkeskole, privatskole eller friskole, forventes det oftest, at man 
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som migrant må lære at indgå i den danske kultur. Integration og forståelse for andre kulturer, for 
såvel etniske danske elever, som elever med anden etnisk baggrund, bliver en del af ansvaret i vores 
kommende virke som lærere. Lærere må dagligt forholde sig til den øgede kulturelle, etniske og 
religiøse heterogenitet. Set i lyset af denne aktuelle problemstilling og udfordring, som lærere i de 
danske folkeskoler dagligt står overfor, finder vi det derfor interessant at undersøge, hvordan lærerne 
forstår at løse denne opgave.  
 
En læsevaneundersøgelse fra 2017 har vist, at børn bruger mindre tid på læsning og mere tid på 
diverse streamingtjenester. Helt overordnet synes børn altså at foretrække de visuelle og digitale 
medier, fremfor almindelig skønlitterær læsning (Sandegaard, 2019). Med dette i perspektiv, er det 
interessant at se på, hvad den multimodale tekst kan i forhold til den monomodale tekst. Den 
multimodale tekst indeholder flere modaliteter, hvilket åbner op for andre muligheder i analyse og 
fortolkningsarbejdet med eleverne. Det multimodale værk, som der i vores indsamlede empiri tages 
udgangspunkt i, tematiserer de udfordringer, der kan opstå ved manglende kulturforståelse, samt de 
indre og ydre konsekvenser, som det kan have for et barn at skulle tilpasse sig en ny og fremmed 
kultur.  
 
Litteratur har siden 1800-tallet spillet en vigtig rolle i skolen og har i flere aspekter altid været en del 
af undervisningen. Elevernes tilgang, lyst og engagement til at læse er ofte meget forskellige fra elev 
til elev, hvilket i sig selv, kan være en udfordring i litteraturundervisningen. Der har gennem årene 
været mange måder at arbejde med litteratur på, hvori brugen af litteratursamtalen har været 
svingende. Implementeringen af den målstyrede skole i forbindelse skolereformen i 2013, lagde i 
højere grad op til en mere procesorienteret litteratur undervisning. Vi vil med afsæt i Thomas Illum 
Hansens nye forskningsprojekt, Forskningsbaseret viden om undersøgende litteraturundervisning, i 
dette bachelorprojekt kommentere på de nye tendenser indenfor litteraturundervisningen i 
danskfaget. Hertil vil vi særligt undersøge litteraturen og litteratursamtalens potentiale set i lyset af 
elevernes almene dannelse.  
 
Ovenstående problemstillinger og undrende perspektiver har medført, at vi som kommende 
folkeskolelærere og dansklærere, finder det interessant at undersøge følgende problemformulering:  
 

2.0 Problemformulering  
Hvordan kan litteratursamtalen med udgangspunkt i multimodale fiktionstekster bidrage til at 

kvalificere elevernes kulturforståelse? 
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3.0 Læsevejledning  
3.1 Læsevejledning      

Ud fra ovenstående problemformulering tager opgaven udgangspunkt i elevers udvikling af 
kulturforståelse med afsæt i litteratursamtalen og en konkret multimodal fiktionstekst. For at 
overskueliggøre opgavens format beskrives opgavens afsnit kort nedenfor.  
   

- Indledning, hvor vi indkredser og præsenterer projekts emne, emnets relevans i en 
samfundsfaglig og lærerfaglig kontekst, samt de problemstillinger som vi heraf udleder og vil 
forsøge at undersøge i bachelorprojektet.  

- Problemformuleringen, tager udgangspunkt i de problemstillinger, som introduceres i 
indledningen. 

- Undersøgelsesmetode, her vil vi kort forsøge at præsentere og afklare de begreber som 
benyttes i opgaven. Derudover vil vi redegøre for vores metodiske og empiriske overvejelser, 
samt de forudsætninger, der ligger til grund for de didaktiske overvejelser, vi måtte gøre os 
inden undervisningsforløbet kunne begyndes. Ydermere har vi i dette afsnit kommenteret og 
begrundet vores lektionsplan.   

- Teoretisk fundament, hvor vi vil præsentere vores teoretiske grundlag for undersøgelsen i 
praksis. Før der redegøres for teorien, begrundes og argumenteres for valget af netop det 
udvalgte teoretiske stof, som opgaven bygger på. Først vil vi redegøre for Thomas Illum 
Hansens teori omkring litteraturundervisning, med afsæt forskningsprojektet 
Forskningsbaseret viden i litteraturundervisningen. Dernæst benytter vi K.E. Løgstrups teori, 
som danner grundlag for hele vores tænkning omkring menneskets tilværelse og dannelse. 
Efterfølgende vil vi præsentere Rita Felskis aktuelle og igangværende forskning: Uses of 
literature: The Social Dimension of Literature, som vores undersøgelse og analyse tager 
udgangspunkt i. Afslutningsvis vil vi forklare, hvordan vi anvender Anne Løvlands teori omkring 
multimodale tekster, samt Iben Jensens teori omkring kulturforståelse. 

- Indsamling af empiri, her beskrives og findes teoretisk belæg for vores undersøgelsesdesign i 
form af brugen af multimodale tekster, begrebskort i undervisningen, observation af elevernes 
tilgang, samt interview.    

- Analysen, har vi inddelt i tre dele. I første del analyseres den litterære samtale hovedsageligt 
med grundlag i Illum Hansens forskning, samt Olga Dysthes teori om det flerstemmige 
klasserum. I anden del analyseres de begrebskort, som eleverne har udfyldt, med 
udgangspunkt i appelformerne og Jensens teori om interkulturel kompetence. Dette gøres 
med henblik på at undersøge elevernes forforståelse og forståelse efter undervisningen. Sidste 
del af analysen drejer sig primært om det multimodale undervisningsmateriale. Alt indsamlet 
data analyseres hovedsageligt med analytiske begreber fra teoriafsnittet, samt supplerende 
teoretisk baggrundsviden.   

- I punkterne diskussion og metodekritik forholder vi os kritisk til vores projekt. Vi ser i disse afsnit 
på de udfordringer, som kan ligge i det generelle arbejde med litteraturen i 
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danskundervisningen. Herunder diskuterer vi, med udgangspunkt i vores interview, vores eget 
undervisningsforløb i en generel dansklærerfaglig kontekst.  

- Konklusion, problemformuleringen besvares ud fra de resultater vi nåede frem til på baggrund 
af vores undersøgelse, teoretiske fundament og analyse.  

 

4.0 Undersøgelsesmetode 
4.1 Begrebsafklaring  

I arbejdet med kultur og kvalificeringen af elevernes kulturforståelse, er vi bevidste om, at der findes 
en bred vifte af teoretikere og begreber. Vi har derfor i følgende bachelorprojekt valgt at tage 
udgangspunkt i Iben Jensens bog, Grundbog i kulturforståelse (Jensen, 2018), hvor hun udlægger 
begreber og teorier, der er yderst aktuelle for vores problemstilling. Disse er skitseret i vores teoretiske 
fundament og danner, med supplerende begrebsforståelser undervejs, den grundlæggende forståelse 
for vores arbejde med kulturforståelse som begreb.     
Når vi i projektet beskæftiger os med begrebet det dialogiske klasserum, refererer vi altid til Olga 
Dysthes forklaring og forenkling af begrebet.  
Som fundamanet for vores projekt og vores generelle tænkning omkring skolen har vi udgangspunkt i 
K.E. Løgstrup. Når vi nedenstående refererer til hans teori, er det med afsæt i David Bugges udlægning 
heraf, i bogen Løgstrup og Skolen. (Bugge, 1997)  
 

4.2 Metodiske og empiriske overvejelser 
Vi har i indsamlingen af vores empiri primært arbejdet ud fra den kvalitative metode. Dette gælder 
både elevernes arbejde med begrebskort, vores observationer samt vores interview med klassens 
lærer. Vi har taget udgangspunkt i en tilfældig klasse og et numerisk antal elever, der antages at have 
samme sociokulturelle baggrund, hvorfor validiteten ikke danner grundlag for en kvantitativ 
undersøgelse.  
Vi ønskede at få et indblik elevernes forforståelse og oplevelser omkring vores fokuspunkter, hvorfor 
vi også tager forbehold for, at der ikke vil opnås valide besvarelser til rent empirisk at kunne konkludere 
noget på et almengyldigt plan.   
Vi arbejder ligeledes hermeneutisk, hvor besvarelser, observationer og interview vil blive brugt som 
en genstand til fortolkning. Med videnskabsteorien, hermeneutik, kan vi analysere vores fortolkninger, 
sætte små dele sammen og opnå forståelse for en ny helhed. Ydermere arbejder vi indenfor 
litteraturen med afsæt i Illum Hansen og Felskis fænomenologiske tilgang til litteraturen. Her arbejder 
vi  med den eksistentielle indvirkning, som litteraturen har på mennesket, kroppen og sanserne. 
 
Som supplement til vores egne empiriske undersøgelser i praksis, lavede vi et personinterview med 
klassens dansk- og klasselærer. Vi benyttede os af den semistrukturerede interviewform, for at sikre 
os en åben tilgang til lærerens syn på problemstillingen, og dermed få lærerens eventuelle uventede 
aspekter med. Vi har til det semistrukturerede interview udformet en interviewguide, hvor vi ønskede 
at have læreres syn på kulturforståelsen blandt elever, formålsparagraffen samt fordele og ulemper 
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herved, for øje. Fordelen ved det semistrukturerede interview er, at vi som interviewere undervejs 
havde mulighed for at tilpasse vores vinkel med uddybende og opfølgende spørgsmål. Dette sikrede 
os, at vi kunne få konkrete detaljer angående lærerens egne didaktiske overvejelser og refleksioner 
(Engsig & mfl. , 2017). 
 

4.3 Empirisk data  
I vores undersøgelse af ovenstående problemstilling har vi udarbejdet et undervisningsforløb i faget 
dansk, med udgangspunkt i bogen I love you Danmark, af Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi fra 
2012 (Aakeson & Bregnhøj, 2012), som er lavet som en graphic novel. Undervisningsforløbet er rettet 
mod en 6. klasse i Aalborg kommune.    
Af empirisk data har vi, som nævnt ovenfor, valgt at tage udgangspunkt i vores eget 
undervisningsforløb i dansk, med fokus på kulturforståelse gennem multimodale fiktionstekster. Vores 
metodiske arbejde har primært været deduktivt, grundet en større mængde forskning og teori på 
området, som opgaven tager afsæt i. Hertil har vi suppleret med egen indsamlet empiri, i form af 
begrebskort, som et konkret redskab til synlig læring og evaluering. Ligeledes har vi benyttet 
observation af elevernes tilgang og arbejde med litteraturen, som kvalitativ metode til at fortælle os 
noget om kvalifikationen af elevernes kulturforståelse.  
 

 4.3.1 Forudsætninger for undervisningsforløb 
Ethvert undervisningsforløb kræver bevidste til- og fravalg i forhold til planlægning, gennemførsel og 
evaluering. Undervisningsforløbet er bygget op omkring et uddrag fra bogen I love you Danmark, 
omhandlende en 13-årig dreng, der kommer alene til Danmark fra sit krigsramte hjemland. Her møder 
han den danske kultur, som på mange måder er langt fra den kultur, som han kender fra sit hjemland. 
Tekstuddraget er nøje udvalgt til dette undervisningsforløb, da det i høj grad beskæftiger sig med 
emnet kultur og kulturforståelse set fra en 13-årig drengs synspunkt.   
 

4.3.1.1 Lærerens forudsætninger:  
For at kunne arbejde målrettet med en tekst som I love you Danmark er det væsentligt at se på, hvilke 
forudsætninger der er tilstede ved såvel læreren og eleverne.  
Vi havde ganske bevidst valgt at lave et undervisningsforløb, som i højere grad krævede noget af 
lærerens forudsætninger. Det er vigtigt, at læreren på forhånd har et klart formål med det eleverne 
skal lære. Da vi ønskede, at eleverne skulle kvalificere deres kulturforståelse gennem et skønlitterært 
værk, var det derfor vigtigt, at vi fra lektionens start fik guidet elevernes tankegang mod det de skulle 
lære.  
Læreren skal være bevidst om hvilken elevgruppe det er, der arbejdes med. Hvis undervisningsforløbet 
for eksempel skal udføres i en multikulturel klasse, vil det kræve at læreren tager sine forbehold for 
elever med eventuelle krigstraumer eller erfaringer med tunge og svære emner, som finder sted i 
bogen. Dermed ikke sagt, at det ikke er lige så vigtigt at italesætte med sådan en gruppe af elever, hvis 
man som lærer tager sine forbehold i didaktiseringen af undervisningen, således at den eller de enkelte 
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udsatte elever kan være i det.   
 

4.3.1.2 Elevgruppens forudsætninger:  
I 6. klassen i Aalborg kommune er alle eleverne etnisk danske. Ingen af eleverne har været i Syrien eller 
et lignende land, og har kun ganske lidt kendskab til kulturen i mellemøstlige lande. I 5. klasse besøgte 
eleverne et asylcenter og arbejdede i denne forbindelse med flygtninge, hvilket gjorde, at alle eleverne 
alligevel havde en individuel forforståelse at trække på. Det var vigtigt, at eleverne kunne relatere til 
det vi underviste dem i, for på denne måde at kunne koble ny viden til det, de i forvejen vidste.  
En forudsætning var, at eleverne havde et kendskab til kulturbegrebet, og en forståelse for begrebets 
betydning og omfang. Ifølge Jensen, er det en forudsætning at man har en vis viden om sin egen kultur, 
for at kunne forstå og sammenligne med en fremmed kultur (Jensen, 2018).   
 

4.4.1 Didaktiske overvejelser  
 Vores empiriske data er indsamlet over et undervisningsforløb på tre lektioner.  Vi forsøgte bevidst at 
gøre undervisningsforløbet intensivt og målrettet, da vi mente dette ville give os det bedst mulige 
udgangspunkt for målbare resultater på det givne område, ud fra de muligheder og forudsætninger vi 
havde for at arbejde med klassen.  
For at give et indblik i de tre lektioner, har vi skitseret vores lektionsplan. Begrundelser for valg af 
aktiviteter og fremgangsmåde vil blive beskrevet løbende i punkt 6.0, indsamling af empiri og 7.0, 
analyse.    

Lektion  Indhold + aktiviteter  Organisering 

1 lektion - 45 min   Introduktion: 
- Præsentationsrunde  
- Hvad skal vi igennem  

 
Indblik i elevernes forforståelse:  

- Arbejdsspørgsmål 
 
Synlig læring:  

- Udfyldelse af 
begrebskort - grøn   

 
Oplæsning  

- Uddrag af I love you 
Danmark  

Plenum  
 
 
 
To og to  
opsamling i plenum  
 
Individuelt  
 
 
 
Plenum  

2 lektion - 45 min  Litteratursamtale  
 

Plenum  
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Multimodal analyse af 
dobbeltside med brug af 
analyseredskab 

- Udfyldning af arbejdsark  

Grupper/to og to  
 

3 lektion - 45 min  Synlig læring:  
- Udfyldelse af 

begrebskort - rød  
 
Kort opsamling  
 
Tjek-ud:  

- “Skriv tre ting, som du er 
blevet klogere på i dag” 

 
Tak for i dag 

Individuelt  
 
 
 
Plenum  
 
Individuelt  

 

5.0 Teoretisk fundament 
Som teoretisk grundlag for dette bachelorprojekt tager vi afsæt i Thomas Illum Hansens teori. Illum 
Hansen er i særlig grad relevant for dette bachelorprojekt, da han med forskningsprojektet, 
Forskningsbaseret viden om undersøgende litteraturundervisning, fremlægger den nyeste danske 
forskning omkring litteraturundervisning.   
K.E. Løgstrups teori giver god mening for vores tilgang i dette projekt, da hans tænkning omkring skolen 
og måden, hvorpå den danske folkeskole drives, stadig er helt essentielt for, hvordan den danske 
folkeskole og undervisningskultur er opbygget på i dag. Ydermere trækker vi også på hans teori om 
den fiktive fortællings potentiale.    
For at afdække aktualiteten af vores problemstilling har vi taget udgangspunkt i Anne Løvlands teori 
omkring multimodale tekster. Dette har vi gjort, fordi vi i vores empiriske data arbejder med den 
multimodale tekst I love you Danmark. Derudover har vi i såvel vores empiriske data, som i vores 
analyse, haft udgangspunkt i Iben Jensens udlægning af begrebet kulturforståelse - dog vil vi løbende 
i analysen gøre brug af supplerende teori, for at belyse kulturaspektet.  
Sideløbende til vores projekt har vi lænet os op ad Rita Felskis teori og igangværende forskningsprojekt 
fra Syddansk Universitet, Uses of Literature - The Social Dimension of Literature. Dette har vi gjort, da 
Felskis fænomenologiske tilgang til litteraturen er medvirkende til at belyse vores tanker omkring 
litteratur og undervisningen i dette projekt. Fælles for vores teoretiske fundament er, at de ligesom 
Felski arbejder med en fænomenologisk tilgang til litteraturundervisning.  
 
Med afsæt i ovenstående begrundelser for valg af teori, samt vores begrebsafklaringer, vil vi herunder 
redegøre for vores teoretiske fundament.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 10 af 34 
 

 

5.1 Thomas Illum Hansen  
“Den undersøgende undervisning i litteratur er kendetegnet ved, at lærere og elever arbejder 
systematisk med afsæt i egne oplevelser af tekster som grundlag for analyse og fortolkning i et 
fællesskab, der er præget af aktiv lytning og dialog. Målet er en åben og skabende tilgang, hvor 
eleverne på én gang undersøger en teksts verden og derigennem også sig selv og deres omverden” 
(Hansen & Elf, 2017)   
Illum Hansens nye forskningsprojekt: Kvalitet i dansk om matematik (KiDM) - Forskningsbaseret viden 
om undersøgende litteraturundervisning, har til formål at sammenfatte og præsentere en større 
kortlægning af forskning og praksis i litteraturundervisningen i grundskolen. Målet er at præsentere 
konkrete tiltag og metoder, der har en dokumenteret positiv virkning i forhold til elevernes faglige, 
sociale og personlige udvikling.  
Illum Hansen arbejder med specifikke undersøgelser af, hvordan brug af dialog og strategier i 
undersøgelse af tekster kan understøtte elevernes fortolkningskompetencer.  
Illum Hansen beskæftiger sig i Forskningsbaseret viden om undersøgende litteraturundervisning med 
begreberne theory of mind og inferens, hvilket også vil være omdrejningspunkter i vores 
bachelorprojekt, da dette bidrager til essensen af vores problemformulering.   
 

5.2 K.E. Løgstrup 
I bachelorprojektet har vi i særdeleshed kigget på Løgstrups tanker omkring skolens formål samt hans 
syn på fortællingens pædagogiske muligheder.  
Ifølge Løgstrup har skolen mange opgaver at løse men kun ét formål, nemlig tilværelsesoplysningen, 
altså oplysning om elevernes egen tilværelse og den verden de lever i - hvilket i den danske folkeskole 
anno 2019 også indbefatter viden, og ikke mindst kompetence, indenfor kulturforståelse.  
Under vores arbejde har vi, som sagt, ligeledes gjort brug af Løgstrups tanker om fortællingens 
potentiale. Her har vi særligt beskæftiget os med refleksionen over fortællingen, hvor den fungerer 
fantasibefordrende og horisontudvidende. David Bugge beskriver det i bogen Løgstrup og skolen,  
”Fantasien er nemlig uundværlig, når man skal foretage den ”rolleombytning”, der går ud på at 
”fantasere sig til, hvilken hjælp man ville sætte pris på, hvis man var i den andens sted”” (Bugge, 1997) 
  
Når man arbejder med den fiktive fortælling, er læseren reelt set på afstand, men det får os til at se 
klarere (Bugge, 1997). “Det i eksistentiel forstand sande får den fiktive fortælling bl.a. frem ved at 
eliminere alt det uvedkommende og tilfældige, således at tilværelsen kommer til at fremstå på 
pointeret vis” (Bugge, 1997), ifølge Løgstrup er vi altså for involveret og har for mange aktier i personer 
fra det virkelige liv, hvilket gør, at vi ikke har overskud eller mod til at hente forståelse ind for personens 
hele liv og verden. Et af vores udgangspunkter for den kommende opgave er, at fortællingen åbner 
elevernes øjne for det, de ikke uformidlet kunne holde ud at erkende, og giver dem indblik i, at de 
mellemmenneskelige relationer måske kunne formes anderledes (Bugge, 1997).   
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5.3 Anne Løvland  
”Læsevaneundersøgelsen fra 2017 viste, at børn bruger mindre tid på læsning og mere tid på 
streamingtjenester som YouTube og Netflix. Mere overordnet konkluderede rapporten, at børn 
foretrækker de visuelle og digitale medier. Dette er ikke overraskende. Specielt eftersom flere 
undersøgelser demonstrerer, at børn i dag er mere visuelt orienteret og dygtigere til at afkode visuel 
kommunikation. Visuelle elementer skaber med andre ord genkendelse, interesse og succesfølelse hos 
børn, idet de oplever lettere at kunne aflæse dem. Når børnebøger begynder at lege med form og 
udseende, kan der altså være tale om, at de orienterer sig mod en ny generation af børn og unge. ” 
(Sandegaard, 2019)   
  
Med afsæt i resultaterne fra ovenstående omtalte undersøgelse omkring læsevaner, har vi valgt at 
benytte bogen I Love you Danmark af Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi. I love you Danmark er 
en graphic novel, som inddrager flere forskellige modaliteter. “En multimodal tekst er altså en tekst 
som skaper mening gjennom å kombinere ulike modaliteter.” (Tønnesen, 2017). Det er kombinationen 
mellem forskellige modaliteter, som skaber mening for læseren. Man kan så at sige ikke “bare” læse 
teksten, og så forstå hele meningen. I forbindelse med vores undervisningsforløb har eleverne lavet 
en kortere multimodal analyse af to sider fra I love you Danmark, hvor der tages udgangspunkt i Lars 
Ellströms analyseværktøj. (se afsnit 7.5, multimodale tekster)  
 

5.4 Iben Jensen  
Jensen beskriver, at kultur opstår gennem stadig beskæftigelse med og tilknytning til fællesskaber, 
som giver grupper en bestemt tradition og sammenhæng. Kulturer siger dermed noget om måden 
mennesker indgår i sociale relationer på. Med andre ord beskriver kulturer normer og grundregler for 
en gruppes vaner og adfærdsmønstre (Jensen, 2018).  
Jensen skriver i sin bog Grundbog i kulturforståelse at kulturforståelse må baseres på gensidig respekt 
og et ønske om at forstå hinandens relationer; ønsket om at forstå hvilke logikker den anden handler 
på baggrund af (Jensen, 2018). Ligeledes drager hun en parallel mellem kulturforståelse med 
interkulturel kompetence, hvortil hun skriver, lidt groft skitseret, at interkulturel kompetence er at 
kunne dét, man har brug for, for at begå sig i et flerkulturelt samfund. Hun supplerer, og trækker på 
Knud Illeris, og udpeger tre ting som et minimum for at besidde interkulturel kompetence; 
engagement (at ville det), praksis (man skal kaste sig ud i det) og refleksion (man skal lære af, hvad der 
skete). Jensen nævner ofte, at noget af det essentielle for at kunne forstå andre menneskers verden, 
er at være åben overfor den. Ydermere hævder hun, at for at besidde interkulturel kompetence, skal 
man ikke forsøge at lave sig selv om, men være i stand til at rumme den andens forskellighed og 
forholde sig konstruktivt og vidende i forhold til denne (Jensen, 2018). Jensen hævder altså, at man 
ikke nødvendigvis besidder interkulturel kompetence ved blot at have viden og holdning til et givent 
kulturelt forhold, men at man først besidder interkulturelle kompetencer, når man kan reflektere og 
agere med gensidig respekt og forståelse ud fra ens viden og holdninger.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 12 af 34 
 

I vores empiriske undersøgelse beskæftiger vi os primært med hendes begreb kulturel selvforståelse 
samt hendes forståelse af begrebet interkulturel kompetence.   
 

5.5 Rita Felski  
Interessant for denne opgave er det at se på nyere og aktuel forskning på området. Litteraturteoretiker 
Rita Felski leder et stort forskningsprojekt med titlen: Uses of Literature: The Social Dimension of 
Literature. Projektet omhandler blandt andet anvendelsen af litteratur i uddannelsen af læger og 
andre sundhedsfaglige personer. Forskningsprojektet arbejder herunder med nye 
litteraturvidenskabelige tilgange til for eksempel demens, alkoholisme, arbejdsløshed, anerkendelse, 
migration og prekariatet. Felski argumenterer for, at man som menneske helt essentielt kan få meget 
mere ud af litteraturen. Litteraturen kan være redskab til en dybere erkendelse. Felski mener i denne 
sammenhæng også, at der ligger meget mere læringspotentiale for en klasse i at italesætte forskellen 
i elevernes individuelle læseoplevelse, end blot i selve analysen af teksten: “And as a teacher, I found 
her individual chapters to be brimming with possibilities for the classroom, focusing, as they do, on the 
important heterogeneity of reading experience.” (Felski, 2008)  
I vores arbejde og analyse af vores empiri, vil vi udover det analytiske arbejde derfor også have elevers 
læseoplevelse for øje, samt den litterære samtale.   
Felski arbejder med følgende spørgsmål til værket eller teksten:  

- Hvad værket/teksten gør for læseren?  
- Hvilke relationer værket/teksten indgår i, og sætter os i?  
- Hvad sætter værket/teksten i bevægelse hos læseren eller beskueren?  
- Hvad åbner værket/teksten for?  
- Hvad gør værket/teksten nærværende?        

Måden at stille spørgsmål på, har en afgørende betydning for, hvordan der arbejdes med litteraturen. 
I vores analyseafsnit, samt diskussion gør vi brug af Felskis måde at sætte fokus på den litterære 
samtale fremfor de mere konkrete analyseredskaber.  
 

6.0 Indsamling empiri  
I indsamlingen af vores empiri havde vi afsæt i et udvalgt uddrag fra bogen I love you Danmark. Udover 
oplæsning skulle eleverne indgå i en efterfølgende litteratursamtale, arbejde to og to med en 
multimodal analyse samt udfylde begrebskort før og efter arbejdet med teksten.  
I følgende afsnit vil vi lave nedsalg i vores undersøgelsesdesign, og komme med begrundelser for 
relevante aktiviteter.    
 

6.1 Hvorfor benytte multimodale tekster?  
Valget af at benytte en multimodal tekst, fremfor en monomodal tekst til at arbejde med 
kulturforståelse, gav for os meget god mening af flere grunde. Ifølge Løvland er en multimodal tekst 
kendetegnet ved, at man igennem det at kombinere flere udtryksformer (modaliteter) i en multimodal 
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tekst, dermed lægger flere transparente meningslag over hinanden. Ingen af lagene bliver forstået 
isoleret, men derimod i samspillet med hinanden.  Det er kohæsionen mellem tekstens dele, i dette 
tilfælde I love you Danmark, som er med til at skabe en styrket forståelse hos eleven. I 
elevbesvarelserne, kommenterer nogle elever på billederne, nogle på teksten, og andre på sproget og 
opbygningen. Det er altså tydeligt, at de forskellige modaliteter er med til at styrke elevernes inferens, 
da de kan se ting på billederne, som umiddelbart ikke står skrevet på linjerne. Som lærer er det derfor 
vigtigt at overveje, hvad de forskellige modaliteter kan være med til at udtrykke. Nogle elevgrupper vil 
helt naturligt blive optaget af billederne, hvorimod det for andre er teksten, som er i centrum. Dog er 
det vigtigt at gøre dem bevidste om at forholde sig til alle de pågældende modaliteter, som indgår i 
det værk, der arbejdes med. I følge Løvland er det modaliteterne i samspil, som skaber den optimale 
forståelse, og ikke den enkelte modalitet i sig selv.       
 

6.2 Begrebskort: forforståelse og forståelse efter undervisning   
Vi har valgt at gøre brug af begrebskort i undervisningsforløbet. Dette gør vi bl.a. på baggrund af en 
omfattende metaundersøgelse udarbejdet af den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie i 
2009. Undersøgelsen konkluderer, hvilke faktorer i skolen, der påvirker elevers læringsresultater. 
Hattie har udarbejdet en liste over påvirkningsfaktorer på elevers præstationer. Han mener hertil, at 
man bør sigte efter en effektstørrelse på minimum 0,4. På denne liste findes også brugen af 
begrebskort i undervisningen. Begrebskort har en effektstørrelse på 0,60, hvilket er over de 0,4 
(Romme-Mølby, 2013). Da vores begrebskort på forhånd var sat op som et mindmap, sikrede vi 
struktur og overskuelighed for eleverne. Vi havde på forhånd stilladseret opgaven og set-uppet af 
begrebskortene, således at eleverne burde have bedst mulige forudsætninger for at kunne udfylde 
kortene, uanset niveau.  
Vi har med elevernes begrebskort fået et indblik i elevernes øjebliks forståelse af kulturforståelse, før 
og efter læsning af en multimodal tekst. Gennem analysen bruger vi elevernes begrebskort til 
evaluering af deres læring.  
 

6.3 Observation af elevernes tilgang 
Da vi var to til at gennemføre undervisningen, havde vi mulighed for, på skift, hele tiden at observere 
på eleverne undervejs i undervisningen. For at kunne afdække elevernes tilgang til opgaverne, samt 
have de bedst mulige forudsætninger for at tolke på elevernes besvarelser, benyttede vi os derfor af 
ustruktureret observation i undervisningen (Schjødt, 2018). Undervejs noterede vi løbende feltnoter, 
som vi kunne bruge til at sammenholde med elevernes besvarelser, hertil særligt når eleverne havde 
udfordringer med opgaverne eller havde særligt meget brug for at snakke med sidemanden. Vi har 
derfor løbende i den kommende analyse samt diskussion elevernes tilgang in mente, for at udlede 
mest mulige valide resultater og konklusioner.   
Vi fandt det aktuelt at foretage ustruktureret observation, da vores relation til eleverne var sparsom, 
hvilket der også skulle tages højde for både i undervisningen og i bearbejdningen af vores empiri. I 
følge Louise Klinge, har relationen en afgørende faktor for elevernes tilgang til undervisningen og 
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dermed også læringsudbytte (Klinge, 2019). Vores observationer har derfor været med til at belyse, 
hvor relationsarbejdet måtte have haft betydning for elevernes narrative besvarelser.   
 

6.4 Interview 
Som sidste led i vores empiriske undersøgelser interviewede vi efter undervisningen af eleverne, 
klassens dansklærer. Dette gjorde vi, for at afdække sagen og problemstillingens aktualitet.  
Vi valgte bevidst at lægge interviewet med læreren efter undervisningen af eleverne, da vi ikke 
ønskede at have en forudindtaget viden om eleverne og deres forforståelse for begrebet 
kulturforståelse. Vi ønskede lige netop at “dumpe” ind i klassen uden forudindtaget viden, således at 
vi kunne få det bedst mulige øjebliksbillede af elevernes forforståelse. Endvidere gav interviewet god 
mening for vores analyse af elevernes besvarelser, da lærerens besvarelser lagde op til yderligere 
refleksioner, både angående praksis og elevernes besvarelser.   
Da interviewet var semistruktureret er der i bilag 9 vedlagt citatudpluk, som vi har brugt i vores analyse 
og til bearbejdningen af vores generelle empiriske materiale. Vores respondents besvarelser gav 
anledning til yderligere refleksion, samt diskussion i et mere alment lærerfagligt perspektiv, disse vil 
blive fremhævet og diskuteret i punkt 8.0.   
 

7.0 Analyse   
7.2 Den litterære samtale  

Helt grundlæggende er det jf. Dysthe vores overbevisning, at alt litteratur skal formidles for at give det 
størst mulige lærings- og personlige udbytte for eleven. Denne formidling af litteraturen sker i 
samspillet mellem elev-elev og lærer-elev. Hvis man som lærer ønsker, at eleverne skal opnå en 
erkendelse, er det helt essentielt at få sat ord på det, som læses efterfølgende. Her er det lærerens 
opgave at strukturere og dirigere en litterær samtale, med så høj grad af elevinddragelse så muligt. 
Dette bakkes op af Illum Hansens forskningsprojekt, Forskningsbaseret viden om undersøgende 
litteraturundervisning, hvor han blandt andet kommer med otte didaktiske principper for en 
undersøgende tilgang til litteratur; hvor det her særligt at interessant at se på punkt 1, dialogiske 
fællesskaber samt punkt 7, multimodal produktion (Hansen & Elf, 2017). Ydermere bliver der i 
Forskningsbaseret viden om undersøgende litteraturundervisning-projektet lagt vægt på, at 
litteratursamtalen og dialogen har positiv betydning for elevernes udvikling af selvstændighed og 
kompetencer til at samarbejde om fælles undersøgelser og problemløsning, og at dialog har betydning 
for effekten af litteraturundervisning i alle faser af arbejdet med tekster. Det kan både være deling af 
umiddelbare iagttagelser, indholdsdiskussion på basis af eleviagttagelser, samarbejde om en løbende 
tolkning samt dialog og vurdering af produkter, der fremstiller fortolkninger af teksterne (Hansen & 
Elf, 2017).  
Vi vil i de følgende afsnit se nærmere på, hvordan vi ud fra vores teoretiske grundlag, har valgt at 
praktisere den dialogiske undervisning, her i form af en litterær samtale med I love you Danmark som 
omdrejningspunkt.   
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7.1.1 Autensiteten i samtalen  
Én af de interessante og væsentlige udfordringer vi stod overfor, i vores arbejde med at indsamle 
empiri, var at skabe en autentisk samtale. Eleverne var bevidste om, at den undervisning vi foretog, 
ikke var noget de skulle bedømmes ud fra, eller bruge konkret til videre arbejde. Vi havde derfor før 
undervisningen gjort os nogle didaktiske overvejelser omkring, hvordan vi kunne motivere og engagere 
eleverne i den litterære samtale. Vi var hurtigt klar over, at de autentiske og åbne spørgsmål skulle 
være det bærende element for den litterære samtale.  
“Autentiske og åbne spørgsmål var et vigtigt redskab, som lærerne brugte for at involvere eleverne i 
undervisningssamtaler, for at udfordre deres forståelse og tænkning og for at hjælpe dem til at se 
sammenhænge mellem, hvad de havde lært tidligere, og det nye” (Dysthe, 1997). Med udgangspunkt 
i Dysthes teori om autentiske og åbne spørgsmål, begyndte vi at didaktisere måden, hvorpå vi skulle 
stille eleverne spørgsmål. Det var vigtigt, at vi didaktiserede spørgsmålene således, at de var åbne nok 
til, at eleverne skulle overveje deres svar. “Men det gælder om at få gang i tankeprocessen, så vil 
forståelsen øges. Men derimod spørgsmål, som blot beder om reproduktion, kan eleverne svare uden 
at gå ind i stoffet, og resultatet bliver ofte en overfladisk læring” (Dysthe, 1997). For at undgå 
reproduktion og inaktivitet hos nogle elever, arbejdede vi målrettet med to væsentlige parametre i 
den litterære samtale; nemlig gradueringen af spørgsmålene vi stillede eleverne, samt vores optagelse 
og dirigering af de forskellige elevsvar.    
 

7.1.2 Spørgsmålstypen er afgørende for erkendelsen  
Vi observerede hurtigt, at flere af eleverne havde nemt ved at svare på de identifikationsspørgsmål vi 
præsenterede dem for. Et eksempel fra undervisningen var starten af første lektion. Her forsøgte vi at 
stille spørgsmålet: ”Hvad kendetegner jeres hverdag?” Da eleverne ikke havde nogen relation til os, 
var det tydeligt, at de var tilbageholdende med at svare og kun ganske få elever markerede, også efter 
at vi havde givet eleverne muligheden for at tale med sidemakkeren. Herefter måtte vi redidaktisere 
vores måde at spørge på. Vi forsøgte derfor at stille et mere konkret spørgsmål: ”Hvor mange herinde 
går til en fritidsaktivitet?”. Herefter markerede stort set hele klassen og dialogen omkring 
fritidsaktiviteter blev sat i gang. På denne måde kunne vi efterfølgende tale om fritiden for et barn på 
12 år i Danmark, og den vej igennem tale dansk kultur. Vi måtte så at sige starte med et helt konkret 
vidensspørgmål, hvortil eleverne kunne svare ja eller nej. Herefter blev det mere personligt i form af, 
at eleverne blev bedt om, en efter en, at nævne den aktivitet de gik til. På denne måde kunne eleverne 
identificere sig med emnet. Ved at begynde på denne måde, hævede vi niveauet yderlige og spurgte 
”Hvordan tror I så det er med fritidsaktiviteter for et barn på 12 år i Syrien?”. Et reflektionsspørgsmål 
som dette satte tankerne i gang hos eleverne. Det er ikke et spørgsmål, som de umiddelbart kan svare 
fornuftigt på, uden at reflektere over det. Det var tydeligt, at netop denne type af spørgsmål rykkede 
ved elevernes erkendelse, både igennem den individuelle refleksion, men også den reflekterende 
samtale i plenum, som spørgsmålet medførte (Felski, 2008).      
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Felski argumenterer for vigtigheden af, at læseren får en erkendelse gennem litteraturen. Som 
tidligere nævnt beskæftiger hendes forskning sig med nye litteraturvidenskabelige tilgange til flere 
forskellige områder, herunder bl.a. migration og prekariatet. Felski er mere optaget af 
litteratursamtalen, fremfor en slavisk analyse i form af konkrete analysemodeller. Dette understøttes 
også af respondenten i interviewet (Bilag 8).  Det er altså gennem den frie, men stadig lærerstyrede 
samtale om det læste værk, at eleverne kan få en dybere erkendelse. Konkrete analyseværktøjer kan 
benyttes som redskab, i form af nogle fælles grundlæggende spørgsmål, som man søger svar på 
gennem litteraturen og den efterfølgende samtale (Felski, 2008).    
 

7.1.3 Optag elevernes svar 
”Optag er en nyttig teknik at bruge for at få eleverne til at bidrage i en undervisningssamtale. Det 
betyder at inkorporere elevens svar i næste spørgsmål og på den måde få eleven til at reflektere videre 
over det, som vedkommende selv har sagt, og at trække svaret ind i elevernes indbyrdes dialog.” 
(Dysthe, 1997)   
I den litterære samtale med eleverne gjorde vi megen brug af netop denne teknik. Vi observerede 
hurtigt, at flere elever markerede, hvis vi optog svaret fra en anden elev. På denne måde kunne vi 
skabe debat på klassen, da eleverne fik nemmere ved at komme med nye perspektiver på spørgsmålet. 
Det var hertil vigtigt, at vi italesatte over for den elev, hvis svar vi optog i følgende spørgsmål, at netop 
denne elevs svar var interessant. Det er vigtigt, at eleven ikke føler sit svar udstillet, men tværtimod 
brugt på en konstruktiv måde til videre refleksion. Dertil er det også vigtigt, at man som lærer, heller 
ikke optager alt, hvad eleven bidrager med til den fælles samtale. Dysthe taler i denne forbindelse også 
om vigtigheden i at sortere i elevernes svar: ”Samtidig indså jeg, at ’optag’ må praktiseres med fornuft. 
Ingen lærer kan optage alt, hvad eleverne bringer ind i den mundtlige samtale. Det vil bare føre til, at 
diskussionen springer formålsløst fra det ene punkt til det andet. Det gælder om at finde en balance 
imellem, at læreren dominerer på grund af sin fagekspertise og sine mål for timen, og at eleverne 
dominerer, sådan som det kan blive, hvis læreren er åben for absolut alt, hvad eleverne bringer ind.” 
(Dysthe, 1997) I løbet af den litterære samtale observerede vi, hvordan flere og flere elever markerede 
i plenum. Dette betød også, at vi måtte foretage en didaktisk sortering af elevernes svar, for at komme 
i mål med vores planlagte undervisning. Vi skulle hele tiden have vores formål med 
undervisningsforløbet i baghovedet igennem den litterære samtale, alt imens alle elever i 
klasserummet helst skulle komme til orde. Denne balancegang oplevede vi til tider som udfordrende, 
da få elever var mere optaget af deres eget svar, fremfor at lytte til de andres. Denne udfordring 
forsøgte vi netop at imødekomme ved, at optage elevernes svar som i casen herunder.   
  
Vi spurgte klassen om, hvad de mente, kendetegner den danske kultur. Flere elever kom på banen 
med deres svar, og nogle af de elever som allerede havde sagt noget, markerede igen uden at virke 
interesseret i de andre elevers svar. Vi begyndte herefter at optage et af elevernes svar:  

- Elev: ”Jeg mener, at det er dansk kultur at hygge sig.”  
- Lærer: ”Okay, interessant. Hvad vil du sige, at det betyder at hygge sig?” 
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- Elev: ”Det betyder, at man laver rare ting sammen og er glade” 
- Lærer: ”At hygge sig er en betegnelse man tit hører, men det kan være svært at forklare, hvad 

det helt præcist går ud på. Der kan være mange bud på, hvad det vil sige at hygge sig. Har I 
andre nogle bud på, hvad hygge er?”   

Nogle elever tog herefter hånden ned. De begyndte at reflektere over spørgsmålet, som blev stillet. Vi 
ventede derfor lidt med at give ordet til en af eleverne, til flere elever markerede.   
 
Ovenstående eksempel er taget fra en konkret situation i vores undervisning med klassen. Det er 
tydeligt, at ved at ændre retningen i samtalen, fik nogle af de elever, som var meget fokuseret på eget 
svar, sporet ind på at lytte til deres klassekammerater. Denne teknik er medvirkende til at træne 
elevernes evne til at optage andre elevers svar.     
 

7.2 Sammenfatning   
I ovenstående analyse og behandling af vores empiriske materiale, kan vi drage nogle 
sammenfatninger.  
For at skabe en givende litteratursamtale, må man først gøre sig klart, hvad man som lærer ønsker at 
få ud af arbejdet med litteraturen. Det var for os vigtigt, at så mange elever som muligt, kunne deltage 
i en dialogbaseret undervisning. For at få aktiveret eleverne erfarede vi, at gradueringen af spørgsmål 
havde en væsentlig betydning for at kunne favne flest mulige elever. Hertil benyttede vi 
vidensspørgsmål, identifikationsspørgsmål og refleksionsspørgsmål (Arnbak, 2003). Ved at kunne 
reflektere for sig selv og sammen med andre i et åbent og dialogisk arbejde med litteraturen, kunne 
eleverne opnå en dybere erkendelse og forståelse for det læste stof. Graduering af spørgsmålene 
benyttede vi derfor som et didaktisk redskab til at elevdifferentiere og stilladsere undervisningen.  
En anden væsentlig pointe for en vellykket litteratursamtale er, at læreren kan forholde sig objektivt i 
samtalen. Det er vigtigt, at læreren ikke påvirker og farver elevernes svar, da erkendelsen af det læste 
kan være forskellig fra elev til elev. Dog skal læreren kunne styre samtalen, så det eleverne byder ind 
med, bliver brugt konstruktivt og progressivt i samtalen.   
I følge Felski  kan eleverne lære meget af hinanden og forskellen på den måde, de har opfattet 
litteraturen på, “And as a teacher, I found her individual chapters to be brimming with possibilities for 
the classroom, focusing, as they do, on the important heterogeneity of reading experience.” (Felski, 
2008) Det er derfor vigtigt, at læreren kan stille åbne og autentiske spørgsmål til eleverne (Dysthe, 
1997). Læreren kan med fordel bruge elevernes forforståelse til at starte en dialog. Der tages højde 
for, at alle starter med en forforståelse, dog kan denne forforståelse være meget forskellig fra elev til 
elev. Det er derfor vigtigt, at tilgangen til eleverne bliver, at man går ud fra, at alle har en form for 
forforståelse, som er aktuel og vigtig for litteratursamtalen. Der er altså ingen elever, som starter på 
nul, selvom nogle elever selv kan føle det sådan (Gadamer, 2004), hvilket også var tydeligt, da eleverne 
ikke bød ind ved første spørgsmål, men så snart samtalen blev åbnet anderledes, kunne alle elever 
være med og deltage aktive i den efterfølgende litteratursamtale. Den viden de endnu ikke har opnået, 
er alfa omega for kvalificeringen af litteratursamtalen. Litteratursamtalen skal bygges op sådan, at den 
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elev, der har mindst forståelse for teksten, har lige så stor betydning for litteratursamtalen, som den 
der har størst forståelse for teksten. For at få noget ud af samtalen, er den elev, der aldrig har set 
andet end sine egne fire vægge derhjemme, lige så vigtig for en kvalificeret dialog, som ham der måtte 
have besøgt Syrien. Litteraturen kan, med udgangspunkt i vores indsamlet empiri, derfor siges at være 
et springbræt, som kan give alle elever et udgangspunkt for at indgå i en dialog, som kan være med til 
at flytte den enkeltes horisont.   
Dialogen som opstår gennem litteratursamtalen, danner grundlag for en åben og skabende tilgang til 
litteraturen og derigennem bidrager til, at eleverne igennem litteraturen undersøger både sig selv og 
deres omverden (Hansen & Elf, 2017).  
 

7.3 Analyse af begrebskort:  
Vi har taget udgangspunkt i appelformerne i analysen af elevernes begrebskort. Dette har vi gjort med 
henblik på at undersøge og sammenligne elevernes forforståelse og forståelsen efter undervisningen. 
Vi vil herunder skitsere analysen af tre konkrete eksempler på elevbesvarelser.   
 

 
 
 

7.3.1 Forforståelse 
Når vi ser på forforståelsen, ser vi på de grønne elevbesvarelser.  
Eksempler fra grønne elevbesvarelser (bilag 1, 2 og 3):  
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 Hvordan er det at være 12 år i 
Danmark? (fremover: DK grøn) 

Hvordan er det at være 12 år i 
Syrien? (fremover: Syrien grøn)   

Elevbesvarelse 1  - Sammen med venner  
- Sport  
- Læser  
- Hygger  

- Hjælper familien  
- Ikke noget sport  
- Arbejde  
- Leger med sten  

Elevbesvarelse 2 - Ser tv  
- Spille spil  
- Guitar  

- Hjælper familien  
- Arbejder  
- Måske ikke skole  

Elevbesvarelse 3 - Man bor sammen måske ikke 
så mange familiemedlemmer 
sammen  

- Alle går i skole  
- Man har måske søskende  

- Man bor mange sammen  
- Man hjælper til derhjemme  
- Måske kun de rige der går i 

skole  
- Det er måske kun drengene 

der går i skole  

 
Med udgangspunkt i appelformerene etos, logos og patos, analyserer vi ovenstående elevbesvarelser. 
Dette gør vi, fordi vi ønsker at se på, hvordan eleverne giver udtryk for deres viden, deres følelser og 
deres grundlæggende indstilling til andre mennesker. Gennemgående for besvarelserne er det, at 
eleverne tager udgangspunkt i deres egen kulturelle selvforståelse: “Ved kulturel selvforståelse forstås 
de måder, en person beskriver sit eget kulturelle fællesskab på. Beskrivelserne er oftest idealiseret. 
Kulturel selvforståelse og kulturel forforståelse er gensidigt afhængige af hinanden. For når man 
konstruerer “de andre”, begynder man samtidig på en fortælling om sig selv - især om, hvordan man 
ikke er.” (Jensen, 2018)  
 
Der danner sig et tydeligt mønster af, at eleverne i begge besvarelser har sig selv som 
omdrejningspunkt. Eleverne har ikke et andet udgangspunkt for besvarelsen end deres egne 
oplevelser og erfaringer, hvorfor det er tydeligt, at de endnu ikke har opnået kulturel selvforståelse 
(Jensen, 2018) og dermed endnu ikke har opnået ny erkendelse.  
 
Det er materielle, praktiske og konkrete begreber/ord eleverne kommer med. Det er tydeligt, at 
eleverne taler ud fra deres konkrete viden, og har sig selv som omdrejningspunkt for besvarelserne - 
både for svarene om, hvordan det er at være 12 år i Danmark, men også hvordan de formoder, det er 
at være 12 år i Syrien. Der er generelt flere eksempler på, at eleverne laver konkrete modsætningspar 
og sammenligninger i de to besvarelser. Dette indikerer, at eleverne har svært ved at forholde sig til 
et konkret barn i Syriens hverdag. De forestiller sig derfor, at barnet i Syrien stort set er et modsvar til 
deres egen hverdag og liv.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 20 af 34 
 

De kredser meget omkring familieforholdene og familiekonstruktionerne. Det er tydeligt, at de har en 
forforståelse for, at et barn fra Syriens primære opgave er at arbejde fremfor at gå i skole. Derudover 
har eleverne også en formodning om, at et dansk barns fritidsmuligheder/interesser er “bedre” end 
et barn i Syrien. Dette afspejler sig blandt andet i elevbesvarelserne “spille spil”, “se tv” (DK grøn) 
kontra “ikke noget sport”, “hjælper familien”, “arbejde” (Syrien grøn). 
  
Eleverne stiller sig skeptiske overfor samfundsnormerne i de to lande. Hertil kommer 
ligestillingsbegrebet i spil i form af forskelle mellem sociale klasser og køn. Dette kommer bl.a. til udtryk 
i følgende, “måske kun de rige der går i skole” (Syrien grøn) og “det er måske kun drenge der går i 
skole” (Syrien grøn). Det er i denne forbindelse interessant at se på, hvor eleverne har netop denne 
viden og forforståelse fra omkring samfundskultur. Dernæst indikerer disse besvarelser også, at 
eleverne tager udgangspunkt i deres egne værdier, gennem beskrivelsen af ‘de andre’ og deres 
restriktive samfundsstrukturer (Jensen, 2018).  Det er tydeligt, at eleverne bygger deres viden på en 
stereotyp forestilling, hvilket danner grundlag for deres kulturelle selvforståelse (Jensen, 2018) Dette 
bakkes op af Jensens teori “Kulturel selvforståelse er således en idealiseret forestilling om og 
beskrivelse af den gruppe, man selv tilhører. Det særlige ved den kulturelle selvforståelse er, at den 
udelukkende optræder i kulturmøder. Det er i konstruktionen af “den kulturelle anden”, at man skaber 
et så idealiseret billede af sin kultur. “ (Jensen, 2018)   
 

7.3.2 Forståelse efter undervisningen  
Når vi ser på elevernes forståelse efter undervisningen, ser vi på de røde besvarelser.  
Eksempler på røde elevbesvarelser (bilag 1, 2 og 3):  

 Hvordan er det at være 12 år 
i Danmark? (fremover: DK 
rød) 

Hvordan er det at være 12 år 
i Syrien? (fremover: Syrien 
rød) 

Elevbesvarelse 1  - Hjælpe  
- smile  
- Ikke alene 

- Tortur  
- Trist  
- Bange  
- Alene i verden  

Elevbesvarelse 2  - Ingen frygt for krig  
- Har penge nok  
- Glad 

- Føle sig overvåget  
- Skjule sig  
- Bange  
- Traume fra krig 

Elevbesvarelse 3  - Man bliver ikke slået i 
skolen  

- Man bliver måske 
slået i skolen og 
derhjemme  
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- Man kan gøre lidt 
mere  

- Man er måske glad  

- Man er bange  
- Måske til utilpas  
- Fattig  

 
 
Når vi ser på elevernes forståelse efter undervisning, ser vi at eleverne nu har de syriske børn som 
udgangspunkt for besvarelserne. Det ses i tematikkerne i besvarelserne, hvor for eksempel krig 
pludselig er blevet et tema. Tidligere har det slet ikke været nævnt, at et kendetegn for at være 12 år 
i Danmark er, at man ikke skal frygte krig eller at man ikke har penge nok. Efter arbejdet med I love you 
Danmark, er det tydeligt, at den har sat tankerne i gang hos i eleverne, og pludselig er det ud fra 
bogens handling, at de sammenligner deres egen kultur, frem for deres forforståelse. Man kan derfor 
tale om, at elevernes udgangspunkt har skiftet perspektiv, idet at eleverne beskriver den 12-årige i 
Danmarks verden med de ting, som er modsat det syriske barn, fx at man i Danmark ikke frygter krig, 
vold etc.   
Såfremt, der kun havde været yderligere røde besvarelser ved Syrien, og eleverne ikke havde tilføjet 
noget ved den danske kategori, havde dette været en indikator for, at eleverne kun havde opnået 
viden om et barn i Syrien, men ikke flyttet deres egen horisont og dermed opnået erkendelse. Arbejdet 
med teksten har ændret elevernes forståelse og opfattelse af dem selv og danske børns forhold. 
Eleverne har altså brugt tekstlæsning og den litterære samtale til at opnå forståelse og erkendelse til 
at udvide deres egen horisont (Felski, 2008).  
 
I og med, at elevernes besvarelser tyder på, at de har opnået en form for egen erkendelse, er der nu 
også flere følelser til stede i de røde besvarelser, såsom glad, bange, trist og utilpas. Dette afspejler 
ydermere, at eleverne nu kan sætte sig i andres sted, fremfor kun at besvare ud fra egen stereotype 
forestilling.  
Ifølge Jensen, opnår man kulturel forståelse for andre ved at være sammen med dem og interagere 
med dem. “Hvem man er, finder man ud af sammen med andre. man kan ikke bygge sin identitet op 
alene. man må diskutere værdier, erfaringer, følelser og syn på verden med andre. kulturel identitet er 
et af de vigtige begreber i kulturmøder, for hver gang vi møder mennesker, som handler anderledes 
eller har andre værdier end os selv, udfordrer det vores opfattelse af os selv og dermed vores identitet. 
Man kan sige, at vi investerer dele af vores identitet i mødet med den ‘den kulturelle anden’.” (Jensen, 
2018) Hertil er det interessant, at elevernes besvarelser tyder på, at man godt kan bruge en tekst samt 
litteratursamtalen, som alternativ til ‘den kulturelle anden’ og stadig opnå erkendelse og 
kulturforståelse.  
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7.4 Sammenfatning  
Som opsummering på analysen af elevernes besvarelser på begrebskortet, er der nogle tendenser, 
som er værd at påpege. Det er særligt interessant, at eleverne i de grønne besvarelser ikke kan se ud 
over deres egen person, hvorfor de ikke kan identificere sig selv med det liv et barn i Syrien lever. Dette 
kommer til udtryk ved, at eleverne i de grønne besvarelser bruger verber, mens de i de røde 
besvarelser i højere grad gør brug af adjektiver - som tilmed i langt højere grad er bundet op på følelser. 
Fortællingens potentiale kommer altså her, jf. Løgstrup, til udtryk, “Fortællingen udvikler altså 
fantasien, der igen udvider den enkeltes horisont. Og der øjensynlig ikke blot tale om, at møde med 
andre og forskelligartede tilværelsesformer skal vække nysgerrigheden for det andet menneske i det 
virkelig liv, men nok så meget om, at udviklingen af selve fantasien som evne befordrer den indlevelse, 
der skal til for at engagere sig i andres liv: (...)” (Bugge, 1997)   
 
 Ud fra elevbesvarelserne ser vi, at vi har rykket elevernes forforståelse og øget deres forståelse for 
deres interkulturelle kompetence, samt deres kulturelle identitet (Jensen, 2018). Hertil vil Felski også 
mene, at det essentielle er, at eleverne går fra de grønne til de røde besvarelser fordi, at de har læst 
litteratur og fordi, at vi har gjort brug af den litterære samtale, hvor eleverne i forlængelse af deres 
egne refleksioner indgår i en dialog med de andre elever, og derved opnår større erkendelse (Felski, 
2008). Man kan altså tale om, at vi ved læsningen af en multimodal fiktionstekst, samt en indgående 
litteratursamtale gør brug af den hermeneutiske spiral (Hegner, 2019).   
Eleverne viser ud fra deres begrebskort tegn på, at de har udviklet deres interkulturelle kompetence. 
Ifølge Jensen er et af de vigtigste begreber at kunne mestre, lige netop interkulturel kompetence for 
at kunne indgå i et respektfuldt og flerkulturelt samfund, “Når en kvindelige studerende med dansk 
baggrund og en kvindelig studerende med kinesisk baggrund mødes, er der naturligvis brug for 
interkulturel kompetence fra begge sider, uanset hvilket sprog de bruger. Ikke sådan at danskeren 
prøver at opføre sig ‘på kinesisk’ og kineseren prøver at opføre sig ‘på dansk’, for hvad ville det ikke 
bringe med sig af underen og tvivl? Men sådan at begge er i stand til at rumme den andens forskellighed 
i sig og forholde sig konstruktivt og vidende til denne forskellighed.” (Jensen, 2018) 
For at udvikle den interkulturelle kompetence, har vi igennem vores komplekse læringsprocesser, 
været medvirkende til at eleverne har kvalificeret deres kulturforståelse. Plum siger om 
litteratursamtalen og læsningen af multimodale tekster, “udviklingen af kulturel intelligens hører til de 
komplekse lærerprocesser hvor man lærer at lære, og hvor man i takt dermed overfører viden og 
forståelse fra et felt til et andet. Det er en type læring hvor der rokkes ved ens ‘kort over verden’, og 
hvor man må revidere sin forståelse af omgivelserne og af sig selv, det kræver læringssituationer hvor 
teori, observation, eksperimentering og oplevelser kombineres.” (Plum & mfl. , 2007), hvilket vi har 
fundet tydelige tegn på i elevernes arbejde med begrebskort.   
 
Ydermere viser elevernes begrebskort, at de med de røde besvarelser ikke længere har dem selv som 
omdrejningspunkt, og Jensen vil derfor mene, at de i højere grad har opnået kulturel selvforståelse. 
Elevernes kvalificering af kulturel selvforståelse understøtter Plum i følgende citat, “at have kulturel 
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selvforståelse vil sige at man ser sig selv som kulturelt væsen og ved at noget af det man gør, er kulturelt 
betinget og ikke den eneste rigtige eller mulige ting at gøre” (Plum & mfl. , 2007)  
 

7.5 Multimodale tekster  
Som et led i vores undervisningsgang tog vi efter oplæsningen og litteratursamtalen udgangspunkt i 
Lars Ellströms artikel: Mediernes modaliteter: En model til forståelse af intermediale relationer, 
(Ellström & mfl. , 2012) hvortil vi havde udarbejdet et arbejdsark til eleverne.  
For at øge elevernes tekstforståelse og dermed bidrage til vores mål om at give dem større 
kulturforståelse, skulle eleverne to og to lave en multimodal analyse. Vores belæg for brugen af den 
multimodale tekst, finder vi hos Løvland, hvortil vi så benyttede Lars Ellströms analysemodel:   

- Det materielle udtryk: Hvordan ser det ud. Hvilket materiale er der brugt? 
- Det sensoriske udtryk: Hvordan sanser modtageren medietudtrykket? Hvad ser vi (for det indre 

og ydre blik), når vi ser, hører, føler mediet? 
- Det spatiotemporale udtryk: Hvordan ser vi det i tid og rum? Hvor mange dimensioner (to 

(maleri og billede), tre (installation, skulptur) eller fire (med forløb i tid, som film teater)?  
- Det semiotiske udtryk: Hvad betyder, det vi ser? Hvilken mening får vi ud af det? 

De fire grader kan hjælpe til at karakterisere, hvordan medierne eller kunstformerne påvirker på os.  
 
Til forløbet differentierede vi Ellströms spørgsmål, således de var brugbare på 6.klasses niveau, hvorfor 
vi udarbejdede et arbejdsark, som eleverne skulle støtte sig til: 
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Til udarbejdelsen af den multimodale analyse, skulle eleverne arbejde sammen i par. Dette gjorde vi 
dels med henblik på at give eleverne bedst mulig forudsætning for at indgå i en senere dialog i plenum, 
samt dels for at fordre læringen i samspil med andre (Dysthe, 1997). Derudover forsøgte vi at 
kompensere for vores manglende relation med eleverne ved at lade dem arbejde sammen to og to, 
hvortil de derfor blev tryggere og havde nemmere ved at byde ind i plenum. 
 
Vi bad eleverne om at skrive deres besvarelser ned individuelt på papir. Elevernes besvarelser vil vi i 
følgende afsnit analysere. Vi vil som udgangspunkt undersøge, hvor der er tydelige tegn på inferens, 
theory of mind, samt hvad der helt generelt optager eleverne.  
 
Vi starter med at se på elevernes evne til at beherske inferens, “Inferens skabes i en vekselvirkning 
mellem det, man læser på linjerne i teksten, og det man ved om verden, som basis for at forstå det, der 
står mellem linjerne.” (Hansen & Elf, 2017) Vi ønsker altså at få et indblik i elevernes kobling mellem 
hvad der står i teksten og hvad de ved om verden og andre tekster.  
 
Elevernes besvarelser læner sig i høj grad op ad den foregående litteratursamtale, hvad angår 
tematikker, men hvis man laver nedslag i de enkelte elevbesvarelser, er det tydeligt, at 
litteratursamtalen har rykket ved deres individuelle forforståelse. Selvom besvarelserne i høj grad 
bærer præg af en fælles læsefaglig dialog, er der tydelige tegn på, at litteratursamtalen har rykket 
noget i den enkelte elev. Dette ser vi i de forskellige besvarelser, hvor eleverne umotiveret har skrevet 
og reflekteret over noget, som vi ikke har snakket om. Dette understøttes af Illum Hansens teori, hvor 
eleverne kommer med hver deres opfattelse af verden, som de knytter litteratursamtalen op på. Én 
elev fra 6. klasse skriver bl.a. i sin besvarelse: “Jeg får et indtryk af, at moderen er syg og har brug for 
lægehjælp. Onklen siger nok til jeg-fortælleren at han skal flygte til Danmark.” (Bilag 4) Mens en anden 
elev skriver: “Man skal være glad for det man har, det er ikke alle der har det så godt, som vi har det i 
Danmark.” (Bilag 5) Begge besvarelser er eksempler på, at de pågældende elever mestrer inferens. 
Antagelsen som eleverne kommer med, står hverken skrevet eller er direkte afbilledet på siderne. Vi 
har i den litterære samtale ikke direkte snakket om, at moderen skulle behøve lægehjælp eller 
kontrasten til de danske forhold. Begge elever har altså hæftet sig ved forskellige ting i den litterære 
samtale, og har dermed opnået forskellige erkendelser. Specielt det sidste citat indikerer et tydeligt 
tegn på at have opnået erkendelse.   
Eleverne forsøger tydeligt at se verden med den andens øjne (Nussbaum, 2013) og viser tegn på 
kulturel selvforståelse (Plum & mfl. , 2007), idet de nu tydeligt viser empati og følelsesmæssig 
involvering i tekstens personer.  
Én ting er litteratursamtalen, som bærende element for at gøre eleverne i stand til at forbinde ydre 
handlinger med indre mentale tilstande (Hansen & Elf, 2017), en anden er Løgstrups syn på den fiktive 
fortællings potentiale.  “Som læser er vi helt bogstaveligt “udenforstående”(...) ingenting, der blokerer 
for vores erkendelse. Vi har tid, overskud og mod til at hente den nødvendige forståelse ind fra de 
litterære personers historie og verden. “ (Bugge, 1997)  Ifølge Løgstrup kan læsningen af en fiktiv tekst, 
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i vores tilfælde en multimodale tekst, udfolde elevernes verden, og åbne deres øjne for det, de ikke 
uformidlet kunne holde ud at erkende. Derudover giver teksten indblik i, at de mellemmenneskelige 
relationer givetvis kan formes anderledes (Bugge, 1997). Dette kan også være med til at forklare, at 
de har opnået yderligere erkendelse, og dermed viser tydelige tegn på at have kvalificeret deres 
kulturforståelse.   
 
Følgende elevbesvarelse indikerer øget kulturforståelse hos den pågældende elev:   
“Jeg synes bogen indtil videre er rigtig god, fordi bogen er jo meget realistisk, for hver dag kommer der 
jo nye ind i landet, som måske har prøvet det samme som ham her drengen. Så jeg synes det er godt 
at høre/læse om andres historie, fordi så kan man måske også være lidt mere taknemmelig for hvad 
man har.” (Bilag 6) 
Eleven udviser med sin besvarelse tegn på, at han/hun er bevidst om sin egen opnåelse af 
kulturforståelse. Eleven har udvidet sin horisont og opnået erkendelsen af, at der findes en anden 
verden eller et andet perspektiv, som eleven formår at forholde sig til, hertil særligt jf. Jensens begreb 
om interkulturel kompetence. Først og fremmest er eleven tydeligvis engageret i emnet, da eleven 
lyttede aktivt til fortællingen, mens det i litteratursamtalen også var tydeligt, at eleven involverede sig 
i praksis. Med udarbejdelsen af besvarelserne i den multimodale analyse fremgår det hermed også, at 
eleven har reflekteret over den litterære samtale og det læste værk, hvilket er et af Jensens centrale 
minimumskriterier for besiddelsen af interkulturel kompetence. Med disse tre faktorer, som Jensen 
peger på som minimumskriterier for at besidde interkulturel kompetence, er eleven altså godt på vej 
for at kvalificere sin kulturforståelse. 
 
Interessant er ikke blot forskellen på de forskellige elevbesvarelser, men også de ligheder og 
gentagelser, som besvarelserne bærer præg af. Flere af eleverne kommenterer bl.a. på brugen af 
sort/hvid, fremfor farver. Der beskrives, hvordan de grålige farver skaber en trist stemning igennem 
bogen: “Det at det er i sort-hvid gør det lidt mere trist at læse. Men jeg ser ingen grund til at lave det i 
farver, fordi det er meget forfærdeligt, det som drengen har oplevet.” (Bilag 7)  
Farverne i I love you Danmark, blev der ikke talt om i plenum, men alligevel er der flere eksempler på, 
at eleverne kommenterer på dette. Det kan der være flere årsager til, men alligevel indikerer det, at 
det for flere elever falder naturligt at bemærke farverne. Dette kan være tegn på, at eleverne er vant 
til at arbejde med mere konkrete og traditionelle analysespørgsmål. Sammenligner vi dette med vores 
observationer, bliver det tilmed interessant; vi observerede, at flere af eleverne søgte konkrete 
spørgsmål i begyndelsen af den litterære samtale. Som nævnt i et tidligere afsnit i analysen oplevede 
vi, at det var svært at få mange af eleverne til at markere i plenum i begyndelsen af litteratursamtalen. 
Vi havde i vores didaktiske overvejelser bevidst forsøgt at læne os op ad Felskis fænomenologiske 
måde at stille spørgsmål til litteraturen på, hvor fokus i højere grad lå på, hvad de fik ud af uddraget 
fra I love you Danmark. Disse observationer, sammenlignet med elevbesvarelserne, kan tyde på, at 
eleverne søger opgaver med konkrete svar, fremfor mere undersøgende spørgsmål og opgaver. Tidligt 
i danskundervisningen lærer mange elever at forholde sig til konkrete og traditionelle 
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analysespørgsmål, som for eksempel; farver, tematikker og komposition, hvilket derfor, for mange, 
kan blive den foretrukne metode til at fortælle noget om de fiktive tekster på.  
Dog er det, at eleverne kommenterer på farverne, også en indikator på, at den multimodale tekst kan 
noget, som en almindelig tekst ikke kan. Hvis vi havde valgt en tekst uden billeder eller andre 
modaliteter, ville det muligvis være mere udfordrende for nogle elever at kommentere på den.  
I forlængelse af ovenstående problemstilling om, hvorvidt konkrete lukkede spørgsmål skal benyttes 
overfor mere åbne spørgsmål, ser vi tydeligt en pointe i at sætte det generelle tempo ned i 
litteratursamtalen (Hansen & Elf, 2017). Dette medvirker, at de elever som føler, at de skal løse en 
opgave så hurtigt og effektivt så muligt, får mere tid til at reflektere over de spørgsmål som vi stillede 
dem.   
   
Ovenstående analyse åbner op for en helt generel problemstilling i litteraturundervisningen, hvilket vi 
har valgt at beskæftige os med i et mere diskuterende afsnit i dette bachelorprojekt. (afsnit 8.0)     
 

7.6 Sammenfatning  
Gennem ovenstående analyse af brugen af en multimodal tekst i danskundervisningen, kan vi drage 
nogle sammenfatninger og hovedpointer deraf. Først og fremmest er det vigtigt, at man som lærer jf. 
Løvland, er bevidst omkring, hvilket potentiale de repræsenterede modaliteter kan bidrage med i 
analysearbejdet, samt i den litterære samtale. Læreren skal kunne gøre sig klart, hvad han/hun ønsker 
at få ud af det multimodale værk, og derudfra stilladsere spørgsmålene. En multimodal tekst åbner op 
for flere fortolkningsmuligheder alt efter, hvorvidt man ønsker at se på modaliteternes potentiale og 
budskab i sin enkelthed, eller samspillet mellem modaliteterne (Tønnesen, 2017).  
Derudover ser vi også tydelige tegn på, at brugen af netop en multimodal tekst, fremfor en monomodal 
tekst, har en styrkende effekt på elevernes inferens. Dette skyldes bl.a. at de forskellige modaliteter 
rammer en bredere gruppe af elever, samt at den multimodale tekst har potentiale til at stilladsere 
litteratursamtalen og den generelle litteraturundervisning, da billeder kan læses af alle uanset 
læsefagligt niveau.  
Eleverne arbejdede sammen to og to, da de skulle besvare de spørgsmål, som vi havde stillet til den 
multimodale analyse. Udover den dialog de havde to og to sammen omkring spørgsmålene, havde de 
også litteratursamtalen, og de refleksioner den første med sig, in mente at støtte sig til i deres 
besvarelser. Dette har vi, gennem vores analytiske arbejde, set tydelige tegn på have en god effekt på 
niveauet i elevbesvarelserne.   
En anden interessant konklusion vi kan drage af ovenstående analyseafsnit, er vigtigheden af at sætte 
tempoet ned i undervisningen.    
“Resultaterne peger på, at der er behov for at sætte tempoet ned i undervisningen og give plads til 
elevernes egen undersøgelse. Med formulering fra folkeskolelovens formålsparagraf skal der være tid 
til både “oplevelse, fordybelse og virkelyst”. Vægten må derfor flyttes fra kvantitet (omfang og antal af 
målbare videns- og færdighedselementer) til kvalitet (dybde og sammenhæng i fortolkningsarbejdet), 
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der knytter an til såvel lærerplanens kompetencemål for fortolkning som danskfagets fagformål og 
formålsparagraffen.” (Hansen & Elf, 2017)  
I vores undervisningsforløb lagde vi hovedvægten på dybde og sammenhæng i fortolkningsarbejdet, 
hvilket vi oplevede havde en positiv effekt på elevernes udbytte af undervisningen. Vores empiriske 
data er altså i god overensstemmelse med Illums resultater, som vi arbejder med i dette 
bachelorprojekt.  
 

7.7 interview  
I vores interview med 6.klasses dansk- og klasselærer, var vi interesseret i at få et indblik i hendes 
holdning og aspekter til vores problemstilling, da hun til dagligt arbejder som klassens dansklærer, og 
derfor er nødt til at forholde sig til overvejelser omkring elevernes udbytte af litteraturundervisning.  
Vores respondent gav udtryk for flere aspekter i hendes didaktiske overvejelser omkring 
litteraturundervisning, hertil blandt andet at hun, trods sine fire-fem års erfaring i folkeskolen, stadig 
føler sig “ny” og udfordret i forhold til at vælge den rette litteratur og arbejdsform hertil. I den 
forbindelse pointerede hun også, at én af udfordringerne i udvælgelsen af litteratur, ligger i de mange 
valgmuligheder. Hertil siger hun, “(...) jeg glæder mig sådan til at have været lærer i 20 år, og bare ved 
at der er nogle tekster der bare er god lige til det her, og man bare ved rammer eleverne. Lige nu famler 
man jo stadig lidt i blinde. (...)” (Bilag 8) Dog mener vi alligevel, på trods af, at hun selv synes, at hun 
mangler erfaringer, at vores respondent har nogle gode og yderst aktuelle pointer i forhold til vores 
problemstilling.  

- I: “Hvad oplever du, at der vægter højest? Den analytiske del eller oplevelsen af hvad det er, de 
lige har læst?” 

- R: ”Det er klart, at litteratursamtalen … altså det at læse en tekst og så bare sætte dem til at 
udfylde en analysemodel, synes jeg slet ikke på samme måde giver godt udbytte af en tekst, i 
forhold til hvis man har den der litteratursamtale. Jeg synes netop, at danskfaget åbner op, 
modsat for eksempel matematikfaget, der er jo ikke ét svar. Man kan sætte nogle tanker igang 
hos hinanden. Det er selvfølgelig også godt at kunne analysere en tekst, men jeg synes bare, at 
litteratursamtalen er så megagivende i forhold til bagefter at lave et analysearbejde. … Ja, vi er 
jo bare så mange timer sammen med de her børn og det er jo ikke vores job at opdrage dem, 
men vi skal bare stadigvæk være med til at danne dem, og det tror jeg bare virkelig på, at man 
kan gennem litteratursamtalen.” (Bilag 8) 

Her udtaler vores respondent sig tydeligt i forhold til sin erfaring angående udbyttet af 
litteratursamtalen. Hendes udtalelser stemmer meget godt overens med Illum Hansens og Felskis 
mere fænomenologiske tilgang til litteraturundervisningen. Hun forbinder bl.a. dannelse med det at 
læse og tale sammen om litteratur. Dette understøtter hele vores tænkning og opfattelse af, at 
litteraturen kan meget mere end bare at give eleverne viden, underholde dem og/eller udvikle deres 
fagfaglige kunnen. Som respondenten udtaler, er det hverken skolen eller lærerens opgave at opdrage 
på eleverne, men dette er naturligvis ikke det samme, som at vi skal glemme dannelsesaspektet. Hertil 
er det altså yderst interessant, at vores respondent oplever og mener, at litteraturen og den litterære 
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samtale kan være med til at skelne mellem opdragelse og dannelse. Ved at man gennem den fiktive 
fortælling kan skabe et fælles tredje og udvide elevens horisont og verden, kan man skabe et dialogisk 
rum, hvor den enkelte elev tør involvere sig uden at have sig selv på spil (Bugge, 1997). Man kan så at 
sige argumentere for, at dannelsen ligger latent i litteratursamtalen og den enkelte elevs erkendelse 
af litteraturen - i vores tilfælde kulturforståelse.  
Grundlæggende kan man sige, at vores respondent i høj grad benytter litteraturen til andet end bare 
at læse den, for læsningens skyld – og tilmed oplever succes derved.  
 

8.0 Diskussion  
I følgende afsnit vil vi diskutere særligt interessante fokuspunkter i opgaven. Vi vil stille os kritisk 
overfor nogle af de metoder, som vi har brugt i forbindelse med indsamlingen af vores empiriske data. 
Desuden vil vi inddrage vores teoretiske fundament, samt vores resultater fra vores analytiske arbejde.  
 
Læsning- og litteraturundervisningen er i sig selv et omdiskuteret tema i danskundervisningen. Illum 
Hansens yderst aktuelle forskningsprojekt Forskningsbaseret viden i litteraturundervisningen tager 
endnu engang området op til revision, hvilket gør det endnu mere aktuelt for os, som dansklærere, at 
forholde os til, hvordan vi bedst muligt kan undervise i litteratur i folkeskolen - ikke mindst fordi, at 
Illum Hansen drager nogle nyere konklusioner end tidligere set.  
 
Tidligere fandt vi ud af, at den litterære samtale kræver en vis læsekompetence hos eleverne. Dog er 
det klart, at der i en klasse med forskellige elever, vil være stor forskel på læselysten, forforståelsen og 
de læsekompetencer den enkelte elev besidder. Vi forsøgte derfor at stilladsere undervisningen så 
meget så muligt, ved bl.a. at læse tekstuddraget højt for eleverne. Ved at læse teksten højt sikrede vi 
os, at alle eleverne fik læst og hørt uddraget, og dermed havde et udgangspunkt for den litterære 
samtale. Derudover viste vi siderne på et PowerPoint på klassens smartboard, så alle eleverne kunne 
følge med i billeder og tekst, imens der blev læst højt. Vi gjorde brug af det visuelle, med belæg for at 
dette skulle forstærke forståelsen yderligere hos eleverne (Romme-Mølby, 2013). Efter oplæsningen 
havde vi en litteratursamtale med eleverne, som helt grundlæggende havde en fænomenologisk 
tilgang.   
 
Den fænomenologiske tilgang til litteraturen kan på mange måder være yderst givende for eleverne. 
Dog er det svært at måle på, hvorvidt eleverne, helt konkret får noget ud af det læste materiale, samt 
den litterære samtale. For at opnå mere målbare resultater, kunne vi have valgt at arbejde mere 
procesorienteret med læsningen, hvor vi i stedet havde taget udgangspunkt i mere konkrete 
analyseredskaber, i form af før-, under og efterlæsningsopgaver. Ved at arbejde mere 
procesorienteret, ville eleverne i højere grad have et konkret mål for øje og dermed forringe 
erkendelsesprocessen ved at have et for højt tempo (Hansen & Elf, 2017). Vi valgte at tage 
udgangspunkt i litteratursamtalen, fordi vi ville lægge fokus på det dialogiske klasserum og den enkelte 
elevs læring i samspil med andre, fremfor en mere individuel og resultatorienteret tilgang til 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Simone Gransgaard, A150066 ”De følelser en 12-årig har i Syrien,   Professionsbachelorprojekt 2019 
Julie Sundahl Jakobsen, A150089 kan man også godt have i Danmark…”  Vejleder: BOC 

Læreruddannelsen Aalborg   Side 29 af 34 
 

litteraturen.   
Gennem vores tidligere praktikforløb, har vi oplevet, at den litterære samtale nedprioriteres, da det 
netop kan være svært for læreren at oparbejde et flerstemmigt klasserum (Dysthe, 1997), hvor alle 
elever får et udbytte med sig derfra. Ydermere kan det være “lettere” og mere målbart, hvis eleverne 
arbejder med arbejdsspørgsmål til teksten. Dette kunne desuden have givet os som lærere et mere 
synligt og konkret evalueringsmateriale.   
 
“I folkeskolen er den største trussel overdrevne målstyringsprojekter, hvor det tydeligvis er vigtigere at 
formulere præcise konkrete mål, og at eleverne skal leve op til tjeklister og tests end at åbne en verden 
mod litteraturens oplevelsesmuligheder.” (Christiansen, 2016) Den målstyrede undervisning kan stå i 
vejen for en mere fri og umildbar litteratursamtale. Eleverne bliver mere bevidste om at opfylde de 
mål, som er stillet til undervisningen, fremfor at gå eksperimenterende og fænomenologisk til værks. 
Derfor kan det for nogle elever, såfremt det ikke stilladseres hensigtsmæssigt, være en stor udfordring 
at skulle indgå i en litteratursamtale, hvor svaret ikke er entydigt. På flere parametre kan danskfaget 
derfor hurtigt komme til at minde om matematikfaget, hvor svaret oftest er det samme. Dog mener 
vi, at netop dette bachelorprojekt har været med til, at vi som dansklærere i langt højere grad vil 
forsøge at tage en mere fænomenologisk tilgang til litteraturundervisningen. 
 
En helt generel og aktuel problemstilling i alle skolens fag, er mangel på tid. Ovenstående 
undersøgelser, som danner belæg for dette projekt, peger på at tempoet skal sættes ned i 
undervisningen, hvilket ikke stemmer overens med det pressede skema, som flere af skolens fag er 
underlagt. Vi har tidligere konkluderet, at for at få en succesfuld litteratursamtale, skal samtalen bestå 
af åbne spørgsmål, og læreren skal i høj grad være god til at optage elevernes svar og give så høj 
elevinddragelse så muligt. Det kan derfor være en stor udfordring at sætte tid på en litteratursamtale, 
da det i sig selv, kan tage tid før eleverne, begynder at reflektere dybere. Ydermere er en 
litteratursamtale også altid meget kontekstbestemt, og man vil aldrig kunne forudse eller genskabe 
den samme litteratursamtale på to forskellige tidspunkter eller med to forskellige elevgrupper. Dertil 
er det også interessant, at folkeskolen har til formål at medvirke til at danne eleverne. Dette påstår vi, 
med belæg i Illum Hansen og Felskis forskningsprojekter, at dybdegående arbejde med litteraturen og 
litteratursamtalen i høj grad kan være medvirkende til. Problemstillingen ligger derimod i udførelsen i 
praksis. Det er derfor interessant og ikke mindst væsentligt, at man som dansklærer forholder sig til, 
hvordan man på bedst mulig måde kan imødekomme denne problematik.       
 

9.0 Metodekritik  
Vores empiriske fundament bygger udelukkende på tre lektioner samt et enkelt interview, hvilket vi er 
bevidste om ikke kan sige eller konkludere noget på et alment gyldigt plan. Derfor bærer vores 
undersøgelse også præg af, at vores empiriske materiale har været småt. Dog mener vi stadig, at det 
er troværdigt, i det omfang det har været muligt. I arbejdet med kulturforståelse og litteratursamtale 
er det svært at lave generaliserende konklusioner, da man altid kun vil kunne drage konklusioner ud 
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fra tydelige tegn og fortolkninger. Hvis vi havde undervist flere elever og interviewet flere lærere, ville 
vi naturligvis have haft flere perspektiver og det generelle indtryk kunne have været anderledes. Når 
det er sagt, ville det stadig ikke være muligt, trods større empirisk fundament, at drage endegyldige 
konklusioner. Eleverne ville stadig have udgangspunkt i deres egen forforståelse og deres individuelle 
udbytte vil derfor altid være forskelligt fra elev til elev. Kulturforståelse, som der arbejdet med i dette 
bachelorprojekt, er ikke målbart og er til enhver tid individuelt. Ydermere formes litteratursamtalen 
naturligvis også af de deltagende, hvorfor udbyttet af denne også med sandsynlighed havde haft et 
andet udfald med en anden elevgruppe.   
For at danne et mere validt grundlag for analysen kunne vi, såfremt det havde været muligt, have 
gennemført et parallelt forløb med et mere procesorienteret fokus.   
 
Endvidere kunne man stille sig kritisk overfor vores manglende relation til eleverne. Vi er bevidste om, 
at relationen generel er vigtig for sikre elevernes udbytte af undervisningen. Dog havde vi vores 
relation, eller mangel på samme, for øje da vi didaktiserede og stilladserede undervisningsforløbet. Vi 
er dog bevidste om, at vores empiriske data også kunne have haft et andet udfald, såfremt det havde 
været en elevgruppe, som vi havde en indgående relation til. Hertil mener vi dog ikke nødvendigvis, at 
resultaterne havde været mere valide eller brugbare i analysen af vores problemstilling, men derimod 
blot anderledes (Klinge, 2019).   
 

10.0 Konklusion  
Fra start i denne opgave stillede vi spørgsmålstegn ved, hvordan litteratursamtalen med udgangspunkt 
i multimodale fiktionstekster kan bidrage til at kvalificere elevernes kulturforståelse. Vi har i projektet 
undersøgt dette med udgangspunkt i vores indsamlede empiri, hvor vi løbende har sammenfattet 
vores analytiske arbejde.  
Først og fremmest kan vi udlede, at litteratursamtalen har haft en positiv effekt på elevernes 
refleksionsniveau. Dette skyldes, at litteratursamtalen havde en høj grad af elevinddragelse, hvilket vi 
var bevidste om i vores graduering af spørgsmål, samt optagelse af elevernes svar i det dialogiske 
klasserum.  Ud fra elevers besvarelser dannede der sig tydelige tegn på, at elevernes forforståelser var 
meget forskellige, men at de i høj grad blev påvirket af hinandens svar og opfattelse af teksten.  
Som udgangspunkt for en dialogbaseret undervisning med høj elevinddragelse, er det essentielt at 
man som lærer, kan udnytte elevernes forskellige forforståelser konstruktivt, således at dialogen 
bygger lige dele på eleven med stor erfaring og eleven med minimal erfaring. Hertil oplevede vi 
tydeligt, at arbejdet med litteratursamtalen som omdrejningspunkt netop var afhængig af denne brug 
af elevernes diversitet.  
I vores undervisning gjorde vi brug af begrebskort som redskab til synlig læring, stilladsering og 
evaluering af elevernes læring. Ved hjælp af begrebskortene fik vi mulighed for at sammenligne 
elevernes forforståelse inden undervisningen, med deres forståelse efter arbejdet med den 
multimodale fiktionstekst, I love you Danmark. Grundlæggende kan der ud fra vores analyse 
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konkluderes, at eleverne i de røde besvarelser, ikke længere havde sig selv som omdrejningspunkt, 
men derimod i højere grad kunne se verden med den andens øjne.  
At eleverne bliver i stand til at have drengen fra bogen som udgangspunkt for deres besvarelser, giver 
dem i vores tilfælde en øget interkulturel kompetence, hvilket er med til at kvalificere deres 
kulturforståelse.  
Et multimodalt værk kan være mange ting, det er derfor vigtigt, at man som lærer er bevidst, om hvilke 
potentialer det enkelte værk har. Gennem elevbesvarelser af deres multimodale analyser ser vi tegn 
på, at de forskellige modaliteter gavner læseforståelsen hos den enkelte elev. I arbejdet med 
litteraturundervisningen på mellemtrinnet, er det væsentligt, at man tænker læseforståelsen ind. Man 
kan ikke være sikker på, at alle eleverne har den læsekompetence der skal til, for mestre inferens og 
theory of mind. Med udgangspunkt i dette, samt at vi ikke på forhånd havde kendskab til vores 
elevgruppes læsekompetencer, gav en multimodal fiktionstekst altså god mening at benytte – 
elevernes besvarelser viste ydermere meget tydeligt, at de forskellige modaliteter var med til at øge 
elevernes generelle læseforståelse.  
Vi har i arbejdet med vores elevgruppe fået øjnene op for flere vigtige aspekter af den generelle 
litteraturundervisning, hvilket vi mener kan gavne vores kommende virke, som dansklærere i 
folkeskolen. Helt grundlæggende var et af de tydeligste tegn på vigtigheden og aktualiteten af arbejdet 
med litteraturundervisningen, da en elev udtalte følgende: ”De følelser en 12-årig har i Syrien, kan 
man også godt have i Danmark…” (Bilag 7). Dette var efter få lektioners litteraturundervisning, hvor 
fokus primært var på den litterære samtale, elevens egen fordybelse og kvaliteten fremfor kvantiteten. 
Ikke blot er dette en indikator på, at eleven har kvalificeret sin kulturforståelse, men også at eleven 
har opnået en personlig erkendelse, hvilket kun forstærker litteraturundervisningens potentiale.   
 
Vi kan med dette bachelorprojekt konkludere, at vores arbejde med en multimodal tekst og brugen af 
litteratursamtalen, har været med til at kvalificere elevernes kulturforståelse i en 6. klasse i Aalborg 
kommune. Dog er vi bevidste om, at vi med vore empiriske datas omfang in mente, ikke kan 
konkludere noget endegyldigt på et alment gyldigt plan. Vi har i dette bachelorprojekt beskæftiget os 
med kvalificeringen af elevernes kulturforståelse, men sammenholdt med Illum Hansens 
forskningsprojekt og resultater heraf, er det vores tese, at man kan overføre vores resultater af 
litteratursamtalen og arbejdet med multimodale fiktionstekster, isoleret set, til at belyse og kvalificere 
andre aspekter af elevernes alsidige udvikling (Undervisningsministeriet, 2018).  
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