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1. Indledning 
Børnebogsforfatteren Kenneth Bøgh Andersen hævder, at “fiktion giver empati”.  Dette 1

bygger han på, at hvis en elev læser om en person, der fx bliver drillet, vil det sætte sig i 

eleven, uanset om det drejer sig om, om eleven der har det svært, eller om det er eleven, 

der gør det svært for andre . Fordelen ved at temaer som disse tages op i fiktionen er, at 2

den enkelte elev kan identificere sig med hovedpersonen, men samtidig holde et svært 

emne på afstand, da der snakkes igennem 3. person. I tråd med forfatteren hævder vi, at 

man gennem litteraturen “lærer børn at sætte sig ind i andre menneskers følelser.”  Det er 3

med denne hypotese, vi har tilgået at planlægge undervisning, men også 

undersøgelsestilgangen i nærværende bachelorprojekt er baseret på denne. 

   I romanen “Den kroniske uskyld” siges det så rammende, hvilket afsæt litteraturarbejdet 

kan give for de livsudfoldende samtaler, hvis der vel og mærke er en katalysator. Her er det 

eleven Tore, der har evnen til at sætte lærer og de andre i gang med samtaler, ud over det 

gængse skolestof. 

“Så kom der farver på det hele. Så var det ligesom om der pludselig blev hængt 

spraglede tæpper op på væggene, og man var et helt andet menneske, der havde 

mange flere kræfter og kunne tillade sig at tænke og gøre ting som man i 

virkeligheden slet ikke kunne. Det var selvfølgelig mest i de timer, hvor vi snakkede 

om bøger, at det virkelig kunne udvikle sig til noget helt mægtigt”. 

(Klaus Rifbjerg, 1958) 

2. Problemformulering 
Hvordan kan litteratursamtalen i danskundervisningen medvirke til udvikling af elevernes 

dannelses- og identitetsproces i det senmoderne, med det sigte at udvikle kvalificeret 

selvbestemmelse i forhold til danskfagets formål i folkeskolen? 

 
2.1 Uddybning af problemformulering: 
I senmoderniteten forandrer samfundet sig hele tiden, hvilket gør, at individet konstant må 

tilpasse og forny sig.  Det er vores tese, at til denne evige relancering af identiteten har 4

1 Web 1  
2 Web 1  
3 Web 1  
4 Fibiger p97 
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individet, med fokus på de 11-13 årige, brug for pejlemærker og spejlbilleder af, hvordan 

livet tackles i de med- og modgange, det giver. Her spiller litteraturen med dens karakterer 

som rolle- og antirollemodeller en særlig rolle. Bo Steffensen konkluderer, at man både kan 

bruge skønlitteraturen til at arbejde med sine identitetsproblemer og til at udvikle sit 

følelsesregister.  Thomas Ziehe skriver, at i puberteten er det normalt at gå rundt med 5

følelsen “hvorfor er hele verden ikke som mig?”, hvilket kan ses som egocentrisme. Dette er 

ikke er det samme som egoisme, men en bestemt måde at erkende verden på.  Vi vil 6

beskæftige os med, hvorledes man kan åbne verden for den unge, så andre 

erkendelsesmuligheder åbner sig. 

Pil Dahlerup definerer litteratur som: “Litteratur er eksistentielle problemstillinger udtrykt i et 

fiktivt univers og i et kunstnerisk udarbejdet sprog”.  Litteraturen udtrykker altså det, der 7

betyder noget i livet, hvilket understøttes af Martin Jørgensen der siger, at denne betydning 

ofte handler om modsætninger som fx sorg-glæde. 

Det kunstneriske sprog giver tråde til det spraglede tæppe, knyttet af tråde fra 

forforståelsens måske lidt dunkle lys, nye indsigters glød, fantasiens fortryllende skær og 

refleksionens klarhed til en fuldkommen helhed, alt sammen hvad vi vil betegne dannelse, 

dvs. den dannelse, vi mener der sker i arbejdet med litteratur. Men når alle klasser ikke er 

begavet med en ‘Tore’, hvilken katalysator er der så til dette dannelsesarbejde? Der er 

uendelige metoder i arbejdet med litteratur. Vi har valgt at se nærmere på Ayoe Quist 

Henkels materiale, “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.”, der har som mål, ifølge lærerens 

ressourcebog, at “udvikle kompetente, bevidste og engagerede litteraturlæsere”.  Vi vil 8

undersøge, om den tilgang materialet har, understøtter at sætte identitet og 

dannelsesprocesser i fokus i litteraturundervisningen. Samtidig diskuterer vi lærers rolle i 

processen set ift. bl.a. Wolfgang Klafki, Thomas Ziehe og Olga Dysthe. 

Lone Billeskov Jansen siger, at dansklæreren har “et almendidaktisk mål, der handler om 

empati og forståelse for de mennesker og kulturer, som eleverne støder på i teksterne”.  Når 9

en undervisning skal planlægges, er det vigtigt, at sigtet ikke er tilfældigt, men at vi som 

kommende lærere, altid er os bevidste om, hvilket mål, der er. Som Klafki anfører, så må 

5 Steffensen (a) p45 
6 Ziehe (a) p70 
7 Jørgensen (a) p25 
8 Henkel p6 
9 Jansen p69 
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enhver didaktisk overvejelse nødvendigvis “indebære overvejelser om, hvad den 

pågældende undervisning danner til”.  10

Jan Tønnesvang, har defineret begrebet kvalificeret selvbestemmelse, som er et 

dannelsessyn bestående af fire tilværelseskompetencer, der er relateret til fire 

tilværelsesdimensioner.  I opgaven vil vi udfolde, hvorledes litteraturarbejdet har forbindelse 11

med dannelsessynet. Vi vil igen konkretisere med materialet “Sammen om at læse litteratur 

6.-7. kl.” - således at vi undersøger, om det kan være medskabende til at ‘knytte’ de fire 

tilværelseskompetencer til et ‘tæppe’ af kvalificeret selvbestemmelse.  

Vi vil undersøge, om folkeskolens formelle formuleringer giver danskfaget rammer for at 

udvikle selvstændige individer, der kan udvikle kvalificeret selvbestemmelse. I fagformålet 

for danskfaget lægges op til at eleverne gennem bl.a. arbejdet med litteratur, skal udvikle 

“deres personlige og kulturelle identitet, gennem deres æstetiske, etiske og historiske 

forståelse”.  Vi ser dog en disharmoni mellem formuleringen og uddybningen af 12

kompetenceområderne i FFM, for 5-6. kl. Vi har derfor valgt at lave en diskursiv analyse, for 

at begrunde vores antagelse. 

3. Metode 
Udgangspunktet til besvarelse af problemformuleringen har været fortrinsvis kvalitative 

metoder. Vi har ønsket at undersøge ud fra det, vi ser, hører og oplever ift. vores 

problemformulering og altså ikke noget, vi som udgangspunkt har kunnet måle på.  Vi har 13

været ude på to skoler i 6. klasser, hhv. i 4. års praktik i Voel og derefter i Viborg. Tilgangen 

er valgt, da vi er optaget af at se på de enkelte aktører - eleverne, der indgår i en almen 

klasse på en folkeskole, og dernæst se på det i forskellige relevante kontekster ud fra vores 

observationer - empiriindsamlingen.  Dvs. vi har ønsket at skabe et helt billede af arbejdet 14

med de skønlitterære værker og ikke kun nedslag. Vi har derfor indsamlet et stort og bredt 

empirisk grundlag i form af filmempiri, observationer, skriftligt elevmateriale og udtalelser fra 

lærere og elever. Vi har samlet essensen af empirien i et arbejdsark til brug for 

analysearbejdet - se bilag 1. Vi har for at understøtte vores teoretiske fundament også lavet 

interviews med didaktiske teoretikere. 

10 Web 2  
11 Tønnesvang og Hedegaard p3 
12 Web 3  
13 Christensen p30 
14 Rønn p88 
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Vi har desuden anvendt en kvantitativ undersøgelsesmetode i form af et spørgeskema til 

eleverne i begge 6. klasser. Metoden vil vi anvende til at afdække, hvad eleverne forstår ved 

at skulle indgå i et fortolkningsfællesskab, samt hvilket udbytte de selv mener, de får. Til 

forskel fra vores kvalitative undersøgelse, får vi her noget vi kan måle på  i form af lukkede 15

spørgsmål, der er opbygget som i en survey-undersøgelse med samme mulige variabler at 

besvare for eleverne ved hvert spørgsmål.  Vi har derudover også stillet et åbent 16

spørgsmål, hvor eleverne selv skal formulere svar, og det bliver i denne del dermed 

kvalitative svar.  

Vi er endvidere inspireret af aktionslæring i vores tilgang til de to skoler. Udfordringen jvf. 

aktionslæringens  1. fase var på 1. skole at undersøge, hvordan man som lærer med en 17

receptionsæstetisk tilgang kan understøtte udvikling af fortolkningsfællesskab tilgang vha 

materialet “Sammen om at læse litteratur - 6.-7. kl.”, med det formål at eleverne skal blive 

bedre litteraturlæsere. Aktionslæringens fase 2, 3 og 4 udmøntede sig i iværksættelse, 

iagttagelse og refleksion. Observationer, uddybninger og refleksioner fra Voel skole ligger i 

bilag 1, som vi tog med til skolen i Viborg og igangsatte en ny aktion med samme formål. 

Vores praktiksynopse fra Voel tog især udgangspunkt i den receptionsæstetiske 

indgangsvinkel, og vores senere PL- opgave tog udgangspunkt i de fagligt og socialt 

svagere elevers mulighed for at indgå i receptionsæstetisk fællesskab. Vi bygger nu videre 

på disse opgaver med fokus rettet mod de nævnte dannelses- og identitetsprocesser og 

bruger empirien fra begge skoler.  

Videnskabsteoretisk retning og undersøgelsesdesign 
Fra empirien, som er vores fænomenologiske udgangspunkt, dvs. den virkelige verden, har 

vi analyseret denne i en hermeneutisk proces. Her bidrager nævnte interviews, 

spørgeskemaet samt dansk- og almendidaktiske teoretikere til en cirkelslutning - den 

hermeneutiske cirkel, hvor et niveau af verifikation bliver udgangspunkt for det efterfølgende.

 Dvs. vi har arbejdet både deduktivt og induktivt ift. vores empiriske grundlag, i en abduktiv 18

proces, hvor der er en stadig bevægelse mellem empiri og teori.  Vi har udover 19

fænomenologien og hermeneutikken anvendt endnu en humanistisk videnskabsteoretisk 

retning i form af den tidligere nævnte diskursive analyse. 

15 Christensen p33 
16 Web 4  
17  Web 5 
18 Gammelgaard p407 
19 Boolsen (a) p241 
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4. Identitet og dannelse 
Herunder vil vi definere vores ståsted og grundposition ift. vores identitets- og dannelsessyn. 

4.1 Identitetsudvikling ifølge Erikson 
Gitte Westi Kragh skriver i Identitetens dimensioner, at identitetsteorier beskæftiger sig med, 

hvordan vi kan forstå og beskrive menneskets oplevelse af, hvem det selv er. Spørgsmål 

som “hvem er jeg”, “hvorfor er jeg her” eller “hvor vil jeg gerne hen”. Hun bruger Erik. H. 

Erikson som udgangspunkt til at udfolde identitetens dimensioner, da han har beskæftiget 

sig med identitetsudvikling og står som en stærk repræsentant for de klassiske 

identitetsteorier. Erikson opfatter menneskets identitetsudvikling som formet af tre 

organisationsprincipper, der væver sig sammen til en helhed i et menneskes liv. Mennesket 

er et biologisk væsen med drifter, behov, muligheder og begrænsninger. Det er medlem af et 

samfund, og fødes ind i en kultur med normer, værdier, strukturer og sprog og heraf 

rammerne for udvikling og samspil. Mennesket er desuden et ‘jeg’, et enestående væsen 

med sin specielle livshistorie.  

   Erikson beskriver ifølge Kragh, hvordan menneskets udvikling går gennem otte faser. I 

hver fase beskriver han et centralt eksistenstema, hvor erfaringer er af afgørende betydning 

for den videre identitetsudvikling. Hvert af disse eksistenstemaer udgøres af to poler, eller 

modsætningspar, hvor udfaldet bliver bestemmende for, hvilket mønster, der dannes og 

hermed hvilken indstilling til sig selv og verden, der skabes. Der væves et gradvist mere og 

mere komplekst og nuanceret livsmønster, hvor temaerne har indflydelse på hinanden, og 

som i den psykoanalytiske tænkning, har Erikson også de tidlige faser som de mest 

fundamentale for udviklingen. Pubertetsperioden fremhæver Erikson dog som speciel 

betydningsfuld og angiver her polariteten identitet/identitetsforvirring som fasens 

eksistenstema. Det er i denne periode, den unge kan udvikle bevidst frigørelse og personlig 

stillingtagen til værdier og livsretning. Om projektet lykkedes er afhængig af, hvordan 

identitetsmønstret er udviklet gennem de tidligere faser ift. svagheder/styrker og samtidig 

afhængig af hvilke udviklingsmuligheder, der er til stede i det enkelte menneskes 

livssituation eller hvilke ressourcer, der er tilgængelige. Selvom Erikson lægger speciel vægt 

på barndom og ungdom, ser han identitetsudviklingen som en livslang proces. Han siger 

“Identitet er aldrig noget ‘etableret’, aldrig noget man kommer ‘i besiddelse af’ i form af en 

slags personlighedens rustning, aldrig noget statisk og uforanderligt”.  I den meget centrale 20

periode barndom/ungdom, er vi som lærere en væsentlig del af processen. Tønnesvang 

20 Kragh p82-83  
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kalder mennesker, der arbejder med pædagogisk arbejde for mennesker, der har noget for 

med nogle andre mennesker. Den pædagogiske relation er en relation med retning og er et 

dannelsesarbejde.  Han skriver: 21

“Man er skabende deltager i socialt emergerende felter (Scharmer 2009), hvor det 

ikke med sikkerhed kan vides, hvordan de mennesker, man arbejder med, tager 

imod det man gør, og hvor man aldrig med sikkerhed kan vide, om man helt forstår, 

hvad der er de andres aktier og bevæggrunde, i det der sker”.   22

Som lærer står man altid, som K.E. Løgstrup siger, med noget af den enkelte elevs liv i sin 

hånd  og er dermed medvirkende til at give eleven en livsretning. 23

4.1.1 Selvidentitet i det senmoderne ifølge Giddens og Ziehe 
Anthony Giddens definerer ‘selvidentitet’ som ‘en refleksivt organiseret stræben’. Selvet har 

et refleksivt projekt, som består i at opretholde og konstant revidere sin biografiske fortælling 

i en kontekst af mangfoldige valgmuligheder.  Særligt kendetegnende for det senmoderne, 24

er den ekstreme refleksivitet og valgfriheden. En uendelig række potentielle handlingsforløb 

(med de medfølgende risici), er åbent for individer og kollektiver på ethvert givet tidspunkt. 

‘Hvis nu’ spørgsmålet er evigt til stede og forskellige ‘mulige verdener’ kan vælges.   25

“For individet betyder det, at identiteten er et resultat af stadig refleksive processer, 

hvor man konstruerer og rekonstruerer sin selvopfattelse i lyset af de impulser, man 

får fra omgivelserne. Det er denne refleksivitet og foranderlighed, der er typisk for 

den moderne selvidentitet til forskel fra tidligere tiders mere faste identitet, der var 

mindre tilgængelig for skiftende påvirkninger”.  26

Giddens opstiller den præmis, at det at være menneske i realiteten vil sige altid at være klar 

over og på en eller anden måde kunne beskrive, hvad man foretager sig og hvorfor. Giddens 

bruger det Wittgensteinske udtryk to know how to go on til at beskrive individets evne til at 

kunne overskue uoverskuelige, sociale sammenhænge og samtidig komme videre og holde 

den sociale interaktion ‘kørende’.   Vi ser, at litteratur, og særlig diskussionerne de 27

tilvejebringer, hjælper med at gøre det uoverskuelige overskueligt bl.a. via rollemodeller og 

21 Tønnesvang p27  
22 Tønnesvang p28 
23 Løgstrup p38 
24 Giddens (a) p14 
25 Giddens (b) p42 
26 Illeris p53 
27 Giddens (c), p49  
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dilemmaer, der kommer på banen. Eller som vi, inspireret af Tønnesvang, vil kalde øvelse i 

evnen til tilværelsesnavigering. Samtidig modvirker alle disse stimuli fra bl.a. diskussionerne 

om litteraturens personer, at eleverne udvikler den nævnte egocentrisme, som Ziehe 

omtaler. De ser, der er andre end dem selv i verden, som kan have de samme eller andre 

problemer at tumle med. Samtidig ser vi også en modvægt til tidlig identitetslukning,  som 28

Ziehe citerer Eriksson for at advare imod, hvilket uddybes senere. 

4.2 Dannelsessyn 
Alexander Von Oettingen skriver, på baggrund af Georg W. F. Hegel, at mennesket er sat i 

verden med en opgave for øje. Opgaven bygger på, at når vi fødes, må vi i gang med en 

dannelsesopgave, der varer hele livet. Opgaven står vi ikke alene med; det er en proces, 

hvor individet dannes gennem ‘den anden’ og gennem en gensidig anerkendelsesproces. 

Vores selvidentitet bliver til gennem dialogen med ‘den anden’ og ikke ved monologen.  Vi 29

ser, at Klafki sandsynligvis læner sig op ad bl.a. Hegel, med sin teori om den kategoriale 

dannelse, der er en vekselvirkning mellem jeg´et og verden udenfor. 

   John Dewey har den individuelle frihedstanke som mål i sin pædagogiske målsætning. 

Eleverne skal gå i skole med det formål, at de på sigt og på ansvarlig vis, kan indgå i et 

demokratisk samfund.  Det er her væsentligt for Dewey, at det ikke udelukkende er en 30

opdragelse til demokrati som styreform, men at det også handler om opdragelsen, der skal 

være præget af “demokratisk samværsform”.  Hertil fremhæver han den refleksive tænkning 31

som et middel til den menneskelige udvikling, jvf. Giddens refleksivitet i det senmoderne. 

Dette bygger han på, at når vi som mennesker møder en vanskelighed, er det næste skridt 

at finde en løsning for at komme videre, hvilket fremmer den menneskelige udvikling.  Vi 32

ser, at eleverne i litteraturarbejdet, ved at beskæftige sig med forskellige dilemmaer og 

etiske problemstillinger, kan forberedes på de vanskeligheder, de fremadrettet kommer til at 

møde i tilværelsen. Grundsynet her vil afspejle sig videre i vores betragtninger. 

4.2.1 Dannelsessyn set ift. til folkeskolen og danskfaget 
Tager man et fokus i sin danskundervisning, som beskrevet gennem Dewey, ser vi, at man 

overvejende har fokus på den demokratiske dannelse, med Nikolaj F. Elfs ord, en 

eksistensorienteret grundposition. Teksten vil have en eksistentiel betydning for eleven 

udover blot at eleven får færdigheden i fortolkning, da det vil danne “den enkeltes og 

28 Ziehe (a) p73  
29 Oettingen (a) p13 
30 Nabe-Nielsen (a) p27 
31 ibid 
32 Nabe-Nielsen (b) p134 
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nationens bevidsthed”.  Her har hermeneutikken som fortolkningsredskab, i en dansk 33

udgave vundet indpas gennem litteraturen. Den medvirker til at overskride individets 

forforståelse, og meninger frembringes ved at stille spørgsmål til teksten, hvor forholdet 

mellem liv og værk er i centrum, som et selvrefleksivt dannelsesprojekt.  Vi kobler her den 34

receptionsæstetiske arbejdsmetode på, da metoden har samspillet mellem læser og tekst i 

højsædet (se 7.2). Ift. formålsparagraffen stk 2 står, at formålet bør være “at eleverne (...) får 

tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”,  hvilket vi ser knytte an 35

til denne position - som beskrevet i danskfagets fagformål - at eleverne får styrket “deres 

beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i 

samspil med andre”,  og ved at “Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til 36

samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer”.   37

   Positionen knytter også an til dannelsessynet i folkeskolen, der tager afsæt i Klafkis 

kategoriale dannelse, hvor der i folkeskolens formålsparagraf stk. 3 står: “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”.   38

   Klafki hævder, at den dobbelte åbning vil være afsæt for, at ovenstående demokratiske 

dannelse lykkedes (se 5). Dewey argumenterer for, at udviklingen og fornyelsen sker 

gennem kommunikation. “Både i livet og uddannelsen må den konstante fornyelse ske 

gennem kontinuerlig kommunikation, således at den fælles erfaringskvalitet forbedres”.  39

Erfaringer betragter Dewey det som, når han anfører sin berømte sætning learning by doing, 

men dette er ikke i sig selv nok til, at den enkelte elev lærer noget. Her kommer den 

refleksive tænkning ind igen. Først når eleven reflekterer over og kommunikerer om 

handlingen og konsekvensen heraf, kan man iflg. Dewey tale om, at der skabes erfaring. Vi 

tolker ift. learning by doing eller handlingen, som bl.a. det, der foregår, når man i et dialogisk 

fortolkningsfællesskab vender dilemmaer/problemstillinger/værdier mv. og bruger sig selv 

aktivt i dialogen. Her skabes erfaring og refleksion ud fra det scenarie, der kommunikeres 

om, hvilket vil indlejre sig hos eleven i en del af dannelses- og identitetsprocessen. Klafkis 

jeg/du-forhold er dermed i spil, når eleven hører, hvordan andre reflekterer og forholder sig 

33 Elf p64 
34 ibid 
35 Web 6  
36 Web 3 
37 Web 3 
38 Web 6  
39 Nabe-Nielsen (b) p137 
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til det berørte emne. Elevens horisont udvides dermed jvf. Ziehes førnævnte 

erkendelsesmuligheder for det unge menneske, som er en modvægt til egocentrismen.  

Løgstrup taler om den etiske fordring. Det, at man ikke er egocentreret, men indgår i 

jeg/du-forholdet gennem en refleksiv erkendelsestilgang gør, at man i vores optik kan tage 

den etiske fordring på sig, når den byder sig, selvom fordringen er ‘tavs’.  Man kan ‘se’ 40

fordringen, fordi man har fået udvidet sin horisont og erkendelse ift. andre mennesker, bl.a. 

gennem litteraturarbejde med eksistentielle emner. I forbindelse med læsning af et værk om 

at være i sorg, blev dette diskuteret og nogle fortalte om deres egne oplevelser med sorg. 

Efter timen var der en pige, der sagde til os: “Der er godt nok mange i klassen, som har 

oplevet sorg”. 

4.2.2 Dannelsessyn set ud fra Henkels lærebogsmateriale 
Samme dannelsestænkning, som Deweys refleksive tænkning, ser vi hos Henkel, da vi 

interviewede hende d. 4. maj 2017, om hendes bagvedliggende dannelsessyn i 

lærebogsmaterialet “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.” Hun siger: 

“(...)Så min tilgang bygger selvfølgelig på en forestilling om, at det her med litteratur, 

som der kan være med til at danne eleverne i mødet med litteraturen, som noget 

andet, men end dem selv, ved at møde andre liv, andre mennesker, andre tider 

igennem litteraturen (...)”  41

Vi uddrager heraf, at hendes dannelsessyn knytter an til Dewey og Klafki, når hun siger at 

mødet med det fremmede, her “andre liv, andre mennesker og andre tider”, kan være med til 

at danne os som mennesker. Et af målene for materialet er at “udvikle bevidste, 

reflekterende og selvstændige litteraturlæsere”,  hvilket hun søger gennem sproget og 42

dialogen. Se pkt. 7.5.  

4.3 Kvalificeret selvbestemmelse som dannelsesbegreb 
Tønnesvang arbejder med kvalificeret selvbestemmelse som dannelsesbegreb, som han 

betegner et formbegreb, hvilket vil sige “at begrebet ikke i sig selv fastlægger detaljer i 

dannelselsens indhold, men i udgangspunktet udelukkende relaterer sig til de almene 

tilværelsesdomæner, der hører til at være et tilværelsesrealiserende menneske i en 

samfundssammenhæng”.  Eller sagt i en enklere vending; at være et kompetent menneske. 43

40 Løgstrup p32 
41 Fra interview med Henkel 
42 Henkel p7 
43 Tønnesvang p61 
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At han vælger at definere dannelse ud fra et formbegreb, argumenterer han for ud fra to 

primære faktorer: at man kan bruge begreberne på tværs af deltagelsesbaner som fx skole 

og fritid, men samtidig på tværs af livsbaner, fra livsbaneskabelse til livsbaneafslutning. Her 

skelnes ift. pædagogisk arbejde mellem at besidde kvalificeret selvbestemmelse ud fra om 

personen befinder sig i den primære tilværelsesnavigation (førskoleniveau), basal 

tilværelseskompetence (grundskoleniveau) eller uddannet professionskompetence 

(videreuddannelse og professionsudøvelse).  Derudover findes der et niveau, han kalder 44

avanceret tilværelsesrealisering, for mennesker, der nærmer sig et dannelsesniveau, med 

stor modenhed og visdom, som rækker ud over det, man kan få med sig fra 

uddannelsesinstitutioner, men er overladt til det enkelte menneske at ville.  45

Tønnesvang uddyber ift. niveaudelingen, at de nedre niveauer danner et konstituerende 

grundlag for de øvre niveauer og omvendt har de øvre en omskabende og organiserende 

effekt på de nedre. Han pointerer “at hvert 

enkelt niveau skal forstås som værende 

noget i sig selv, og samtidig netop også 

skal forstås som værende dette noget 

andet end sig selv - nemlig det 

efterfølgende dannelsesniveau”.  46

   Begrebet kvalificeret selvbestemmelse 

er et overbegreb for at specificere 

grundkategorier i de 

tilværelseskompetencer, der skal til for at 

menneskers livsbaneudvikling kan forløbe 

konstruktivt. Tønnesvang pointerer, at 

kompetencebegrebet ikke er et alternativ 

til, men i stedet en nødvendig udfyldningsbestemmelse af dannelsens indhold.  47

“Pointen er at, kompetence er et funktionalistisk begreb, der siger noget om, hvad og 

hvordan man kan yde noget med sine evner, talenter og færdigheder, mens 

dannelse er et tilværelsesbegreb, der siger noget om den eksistentielle retning og 

stillingtagen, der er i et menneskets liv, når det yder noget med sine kompetencer”. 

44 frit efter Tønnesvang p61 
45 Tønnesvang p63 
46 Tønnesvang p62 
47 Tønnesvang p65 
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Konkret er Tønnesvangs begreb Kvalificeret selvbestemmelse et dannelsessyn, som er 

baseret på udvikling af fire tilværelseskompetencer, der er relateret til fire grundlæggende 

tilværelsesdimensioner.  Som en ramme herom har Tønnesvang en kvalificerings- og en 48

selvbestemmelsesside, der både er udad - og indadrettet. Tilsammen bliver dette til 

modellen for kvalificeret selvbestemmelse.   49

De fire tilværelseskompetencer er:  

Teknisk tilværelseskompetence - handler bl.a. om at få viden til at søge viden/information, 

teknikalitet, faglighed og anden kunnen.  

Politisk-etisk tilværelseskompetence - bl.a. socialitet, social kompetence og 

samhørighed, at udvikle viden om regulering af samværet med andre.  

Selvreferentiel tilværelseskompetence - bl.a. refleksivitet, handle med omtanke for sig 

selv og andre, vurdering, perspektivering, konsekvens, relevans og mening.  

Fænomenologisk tilværelseskompetence - bl.a. at kende sig selv og sine grænser, 

sensitivitet, interesse, følelseskontakt/regulering af følelse, lyst, sorg, motivation.   50

De fire tilværelsesdimensioner er: materiel tilværelsesdimension, socio-moralsk 

tilværelsesdimension, personlig tilværelsesdimension 1 og personlig tilværelsesdimension 2. 

4.4 Delkonklusion 
Udvikling af de fire tilværelseskompetencer ser vi ligesom Tønnesvang nødvendige for at 

blive et kompetent menneske. Her menes ikke kun at danne kompetencer til fx erhvervslivet, 

men til at blive et robust menneske, der mestrer livet ift. alle fire tilværelsesdimensioner. 

Løgstrup taler om ‘det gode liv - formålet med det hele’. Hvis man skal på ’sporet’ af det 

gode liv, skal der søges indsigter, fortrolighed og livsnuancer.  Men hvad er ‘det gode liv’?, 51

spørger vi os selv om, som kommende lærere, der skal lede eleverne på vej. Spørgsmålet 

bliver aldrig entydigt. Vi har hver især vores egen definitionsret til, ‘hvad det gode liv’ er. Men 

i vores optik, er der alligevel nogle fællesnævnere som glæde, fællesskab, kærlighed og 

tillid, som man kan søge i livet. Det ser vi kun, at man kan, hvis man understøttes i at udvikle 

de fire tilværelseskompetencer og blive ‘et helt menneske’, der kan ‘se’ med empatiske øjne 

på sin omverden og handle ift. den etiske fordring. Løgstrup stiller sig selv spørgsmålet: 

“Hvorfor holder vi skole?”, og hans svar er for at søge og undersøge sagen, altså ‘det gode 

48 Tønnesvang og Hedegaard p3 
49 Tønnesvang og Hedegaard p4-5 
50 Tønnesvang og Hedegaard p5-7 
51 Bækgaard p9-28 
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liv’.  Dette mener vi udfolder sig i alle skolens forhold, men alligevel ser vi et sted, hvor der 52

er særlig grobund for denne søgen - i litteraturarbejdet. Her er der refleksion, dialog og 

erfaringsdannelser ud fra mange forskellige livsscenarier; herunder litteraturens scenarier, 

kammeraternes livsverden og lærers åbning af verden, der med Ziehes ord skal indeholde 

veldoserede fremmedhedsmomenter, der adskiller sig fra hverdagserfaringer. Vi ser dette 

medskabende til at udvikle de fire tilværelseskompetencer, hvilket vi uddyber i senere afsnit 

og søger at begrunde gennem empiri. 

5. Metaperspektiv på et litteraturforløb 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Klafkis kritisk-konstruktive didaktiske model ift. 

planlægning af undervisningsforløb. Didaktikken er en kobling af hans kategoriale dannelse, 

der er en dialektisk forbindelse mellem den materiale og formale dannelse, hvortil de 

epokale nøgleproblemer indgår. Den kategoriale dannelse skal tage udgangspunkt i de 

dynamiske epokale nøgleproblemer, der bør være omdrejningspunktet i undervisningen, set 

ud fra, at den almene dannelse bør have sigte mod menneskeheden og de globale 

problemstillinger.  Hertil vil en problemorienteret undervisning være fremmende, for at 53

udvikle tilgang til udvikling af erfaring og refleksivitet.  Temaer i skønlitterære værker som 54

fx; ensomhed, mobning, anderledeshed m.fl., der knytter an til Klafkis epokale nøgleproblem 

jeg/du-forhold, vil være et oplagt udgangspunkt for litteratursamtalen og den 

problemorienterede undervisning for at få elevernes refleksive tænkning i spil. Det kræver 

dog, at emnerne perspektiveres videre til elevernes eget liv og verden omkring dem. Klafki 

definerer den eksemplariske undervisning som: 

“Dannende læring, som fremmer den lærendes selvstændighed, som altså fører frem 

til yderligere viden, evner og holdninger (...), nås ikke gennem reproduktiv 

overtagelse af den størst mulige mængde enkelterkendelser, - evner og 

-færdigheder, men derimod ved at den lærende ud fra et begrænset antal udvalgte 

eksempler arbejder sig frem til aktivt almene, nærmere bestemt: mere eller mindre 

vidtrækkende almengyldige kundskaber, evner og holdninger (...)”.  55

Ved at tage jeg/du-forholdet frem, hvor ovenstående eksempler på temaer indgår, vil man 

som underviser kunne arbejde med et udvalgt eksempel, hvor eleverne kan opnå 

52 ibid 
53 Klafki (a) p105 ff 
54 Nabe-Nielsen (b) p138 
55 Klafki (b) p176 
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vidtrækkende almengyldige kundskaber, holdninger og evner til at kunne indgå i et 

demokratisk samfund, hvor almenmenneskelig dannelse indgår. Rikke Bundsgaard 

argumenterer i et bachelorprojekt fra 2004  for, at et nyt nøgleproblem Eksistens i 56

fællesskabet, bør udvide Klafkis. Hun begrunder vigtigheden af en sådan problemstilling ud 

fra Ziehes tilnærmelse til egocentrisme, der handler om, at vi i den samtid vi lever i - 

senmoderniteten, ikke hører til et givent fællesskab, men selv vælger at tilhøre mange 

forskellige fællesskaber på én og samme gang. “Det er dialektikken i menneskets møde med 

den anden, der skal diskuteres og tydeliggøres i dette nøgleproblem”.  Fælles for de 57

epokale nøgleproblemer er dog, at det er problematikker rundt i verden, der skal diskuteres, 

reflekteres over og forholdes til. Hertil siger Ziehe:  

“At gøre reklame for at besøge fremmede verdener behøver ikke at indeholde en 

nedvurdering af den unges egenverdener. Det drejer sig ikke om at udskifte 

elevernes egne verdener med noget andet, men om at komplettere dem. Deres egne 

verdener skal kunne sidestilles med bekendtskabet med yderligere verdener”.  58

(Uddybes i afsnit 7.4.1).  

5.1 Kritisk-konstruktiv didaktisk analysemodel 
Klafkis Kritisk-konstruktive didaktiske analysemodel bygger på hans dannelsesorientering, 

der er rettet mod den almene dannelse, indeholdende humanitet og menneskelighed, hvor 

sproget danner basis. Skolens opgave er derfor iflg. Klafki, bl.a. at skabe mulighed for 

elevens udvikling af sproget i praksis, og herved udvikle identitet gennem et fællesskab. Vi 

har planlagt og gennemført et undervisningsforløb ud fra modellens fire hovedpunkter ift. at 

have et alment dannelsesformål for øje. Model ses i bilag 2. 

5.1.1 Begrundelsessammenhæng 

5.1.1.1 Nutids- og fremtidsbetydning  

Eleverne indgår dagligt i fællesskaber. Iflg. Klafki handler skabelse af dannelse og identitet 

om at forholde sig kritisk og evaluerende ift. handlinger, der foretages i fællesskabet, så de 

rettes mod det bedre for alle. I nutidsbetydning er det vores antagelse, at det at kunne læse 

på, mellem og bag linjen i et fortolkningsfællesskab og udfylde tomme pladser, dvs. læse 

med fordobling, vil føre til, at der nu og fremover kan ske en tolkning af andre menneskers 

handlinger og bevæggrunde -  udvikling af empati.  

56 Bundsgaards bachelorprojekt 
57 ibid  
58 Ziehe (b) p114 
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   Forløbet skal medvirke til elevernes udvikling af identitet, hvor de - gennem 

litteraturarbejdet og det fælles sprog - får redskaber til at møde verden med en dybere 

forståelse.  

5.1.1.2 Eksemplarisk betydning:  

Den eksemplariske betydning er til stede i værkernes motiv og tema, som er eviggyldige og 

universelle. Et af værkerne handler om, at en far forsøgte at få datteren ud af en form for 

sorgdepression, hvor hun i stedet for at være sammen med virkelige mennesker tager ud til 

moderen og søsterens grav hver dag. Det gav en dialog om de grænser, voksne stiller børn, 

og hvorfor. Man kan med Klafkis ord kalde det den dobbelte åbning, hvor de voksnes verden 

åbnes for eleverne, når de forstår deres bevæggrunde. 

   I et Tønnesvangsk perspektiv ser vi disse betydninger, som en del af at udvikle de fire 

tilværelseskompetencer, hvilket udfoldes senere. 

5.1.2 Tematisk strukturering 

5.1.2.1 Delmål (faglige mål):  

Vi har taget udgangspunkt I FFM for dansk 6.kl. i videns- og færdighedsmål under 

kompetenceområdet fortolkning, ud fra det overordnede mål “Eleven kan forholde sig til 

almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.” 

De konkrete mål omsat til læringsmål er i bilag 1, med hovedtræk af UV-forløb og uddybelse 

af procesark og aktiviteter. 

5.1.2.2 Sociale mål:  

Et vigtigt mål i forløbet er, at eleverne kan deltage i et fortolkningsfællesskab. Det udmønter 

sig i følgende læringsmål, ud fra Klafkis begreb om sociale mål: “I skal lære, hvad et 

fortolkningsfællesskab er, og at indgå i dette ved at lytte til hinandens forskellige tolkninger.” 

5.1.2.3 Efterprøvelse og kontrolerbarhed 

Vi har generelt evalueret læringsudbyttet kvalitativt ud fra observationer, videoklip og 

elevproduceret materiale. Identitetsudvikling og dannelse er en livsvarig proces, og det er 

ikke muligt efter et enkelt forløb at måle konkret herpå. Det er dog vores vurdering, at der er 

sket en kvalificering i elevernes besvarelser/samtaler ift. empati og værdier. Vi har også 

undervejs i undervisningen anvendt en mere kvantitativ evaluering i form af en skriftlig 

afdækning af elevernes forforståelse af det at læse på, mellem og bag linjerne (formativt), 

samt efterfølgende gentagelse af det samme spørgsmål (summativt). Vi konstaterede, at der 

var ringe forståelse for det konkrete i at adskille at læse på, mellem og bag linjerne. Vi 
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reviderede derfor vores forløb, således at vi arbejdede eksplicit og visuelt med begreberne i 

isbjerg-teknikken, som vi havde redidaktiseret ift. Henkels procesark fra “Sammen om at 

læse litteratur 6.-7. kl.” Vi brugte de nævnte begreber specifikt på et stort tegnet isbjerg og 

fik bl.a. kommentarer fra eleverne som: “Det er genialt, det her”, og “nu forstår jeg det”. Den 

efterfølgende summative evaluering viste da også øget forståelse for begreberne. Se 

Henkels procesark og vores version i bilag 3. 

5.1.3.1 Tilgængelighed:  

Værkerne i praktikken i Voel var ikke førstevalg ift. tydelighed af 

dannelses/identitetsspørgsmål. Som erfaret, skal man bestille materiale hjem ved skoleårets 

start, hvilket ikke var en mulighed for os. Under planlægning af undervisningsforløbet kom vi 

dog så dybt ned i værkerne, at vi fandt meget at tale om ift tomme pladser, underbestemthed 

mv. På skolen i Viborg arbejdede vi med et af vores ‘ønskeværker’, hvor der var meget på 

spil i værket ift. identitet. 

Vedr. Henkels procesark, findes disse på nettet til fri download, hvorefter man kan ændre 

dem ud fra de tekster, man arbejder med i undervisningen.  59

5.1.3.2 Fremstillelighed  

Vi har ændret i Henkels procesark, hvor vi har vurderet, at supplement kan være 

stilladserende, fx supplerede vi med en fysisk trappe til opgaven Spørgsmålstrappen og som 

nævnt et tegnet isbjerg til Isbjergteknikken.  

5.1.4 Metodisk strukturering  
Den metodiske strukturering handler om, hvilke metoder, vi har anvendt i undervisningen og 

. hvilke læremidler, vi har brugt - se bilag 1. 

5.1.4.1 Semantiske læremidler 

Vi beskæftiger os med genren skønlitteratur, mere specifikt epik, med vægt på 

børneromanen. På de to skoler, hvor vi har indsamlet empiri, har undervisningen været 

baseret på hhv. romanen og billedromanen. Torben Weinreich og Maria Nikolajeva 

argumenterer begge for, at børnelitteratur ikke i sig selv er en genre, da der til ordet genre 

knytter sig nogle fællestræk. Inden for børnelitteraturen er der udgivet et væld af bøger med 

forskelligt udtryk, indhold og målgruppe, hvor fællestrækkene så forsvinder. I stedet foreslår 

59 Web 13 
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Weinreich, at man omtaler børnelitteraturen som “skønlitteratur, der er skrevet og udgivet for 

børn”.  60

5.1.4.2 Didaktisk læremiddel 

Henkel skriver selv i “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.”, at det bygger på CL-strukturen, 

og vi finder, at det også bygger på en receptionsæstetisk tilgang, da der ikke kun 

efterspørges svar, man kan finde i teksten, men også inde i sig selv. Dette ser vi som 

receptionsæstetikkens grundpille. Et eksempel er Spørgsmålstrappen, hvor eleverne bl.a. 

skal trække på deres egne hverdagserfaringer samt perspektivere videre ud i livets store 

spørgsmål. Et praksiseksempel ses i pkt. 7.5. Derudover siger Henkel i interviewet, at 

materialet bygger på “et syn på litteratur som et møde mellem tekst og læser” , altså det, vi 61

ser som den receptionsæstetiske ånd. 

   Vores tilgang til undervisningen har også overordnet bygget på receptionsæstetikken. Kort 

defineret, er det en læserorienteret tilgang til en tekst, der handler om, at vi alle forstår 

verden forskelligt.  Tilgangen er optaget af at sætte fokus på sammenhængen mellem tekst 62

og læser. Arbejder man receptionsteoretisk, vil det være det læserstyrede arbejde - en åben 

tilgang til mange fortolkninger - og en lærerstyret undervisning, der åbner op for, at én elevs 

input kan være lige så rigtig som en andens.  Den receptionsæstetiske tilgang ser vi 63

forenelig med Dysthes principper om det flerstemmige klasserum, som vi også har anvendt. 

Høj værdisætning, optag og autentiske spørgsmål  har været vores fundament i samtalerne 64

med eleverne. Den øvrige metodiske strukturering er detailplanlægning af 

undervisningsforløbet. I bilag 1 ses, som nævnt, hovedtræk fra forløbet. 

5.2 Danskfagets formål ift. forløbet 
Forløbet underbygges i fagformålet for dansk, der siger at:  

“Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og 

andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling 

af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og 

deres æstetiske, etiske og historiske forståelse”.  65

60 Weinreich p12  
61 Fra interview med Henkel  
62 Fibiger og Lütken p25 
63 Jørgensen (b) p34-35 
64 Dysthe p226-228 
65 Web 3  
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    Ovenstående harmonerer med, hvordan vi har planlagt forløbet ift. Klafki, hvor især den 

eksemplariske samt nu- og fremtidsbetydningen er centrale, samt den alment humanistiske 

vinkel. Men når vi undersøger FFM og læser uddybningen for kompetenceområderne, ser vi 

et anderledes ordvalg, end hvad vi finder i fagformålet for dansk. Dette har givet kilde til 

undren under planlægning af forløbet, da det er her, man ‘leder efter vejvisning’ i det daglige 

virke, frem for i fagformålet for dansk, der er mere overordnet. For at belyse den registrerede 

forskel, laver vi herunder en diskursanalyse. Denne er lavet ud fra en sociologisk forståelse 

af, at “diskurs” er et udtryk for, at mennesket sprogligt konstruerer forståelser og opfattelser 

af fænomener og begivenheder”.   66

5.2.1 Diskursanalyse 
Formuleringen til uddybning af kompetenceområderne er:  

“Fokus på faglige og formelle sammenhænge i andet forløb videreudvikles nu i tredje forløb 

til at blive mere systematisk og målrettet. Eleverne skal arbejde med en mere undersøgende 

tilgang til sprog og tekster. De skal lære at analysere og forstå stadigt mere komplekse 

tekster, og de skal lære at planlægge og strukturere mere komplicerede arbejdsprocesser. 

Der lægges vægt på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd og begreber. 

Læsning og skrivning udvikles i et fortsat samspil, og eleverne skal vænnes til at iagttage 

tekststrukturer og genretræk og reproducere dem i egne tekster. Elevernes færdigheder i at 

læse og fremstille, herunder skrive, stave og formidle, skal udvikles og konsolideres i 

arbejdet med alle typer tekster. 

Der stilles større krav til elevernes evne til at undersøge, systematisere, strukturere og 

vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Eleverne skal kunne overvåge egen 

læseforståelse og revidere egen arbejdsproces, når de læser og fremstiller tekster, og de 

skal kunne perspektivere tekster ift. andre tekster. 

Eleverne skal udvikle et fagsprog, så de kan udtrykke sig om egen læreproces ved fx at 

sætte ord på brugen af læseforståelsesstrategier, skrivestrategier og analyseredskaber til 

fortolkning og kommunikation”.  67

Nodalpunkt dvs. det begreb, vi ønsker at analysere diskursen omkring, ser vi som 

Literacykompetence. Ækvivalenskæden er ord, der definerer nodalpunktet, har i vores optik 

et ‘virksomhedsagtigt’, nærmest ‘revisor-agtig’ ordvalg, fx revidere, systematisere, 

66 Web 7  
67 Web 14 
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konsolideres osv. De flydende betegnere er ord, der anvendes i teksten, som ikke er klart 

defineret, fx undersøgende tilgang og evne.  68

    Vi mangler, i dette lærerens daglige værktøj, at ækvivalenskæden indeholder ord, der er 

antagonister til de valgte. Det kunne være ord som fortælleglæde, læselyst, kreativitet, 

fantasi og æstetik. Her er det dog vigtigt, at sådanne værdier ikke bliver antagonister i den 

forstand, at de er uforenelige med de allerede valgte. Der er fx også kvalitet i at kunne 

systematisere og være målrettet, når man vil have sit æstetiske budskab frem. Men vi ser, at 

værdierne også vil kunne give de flydende betegnere mere betydning, fx vil “evne” være 

langt mere nuanceret med indhold af disse værdier. I et Tønnesvangsk perspektiv vil alle de 

fire tilværelseskompetencer komme i spil, hvis man definerede, hvad vi ser som 

tekststykkets ærinde, nemlig elevens literycykompetance, ud fra et sådan helhedssyn. Men 

når ordene ikke indgår i dagligdagens værktøj mener vi, det sætter krav til lærer om at få 

indtænkt disse, bl.a. for at fremme glæden ved litteraturlæsningen, men også for at forstå og 

bruge litteraturen, som vi har beskrevet det opgaven igennem. Vi kan ikke lade være med at 

citere fra værket “Den lille prins”:  

“Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer 

eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet; 

men du skal vække deres længsel efter det store åbne hav”. 

(Saint-Exypéry 1943) 

Lærer skal åbne litteraturen for eleven således, at de vil have mere og på egen hånd få lyst 

til at dykke ned i universet. Til dette store dannelsesarbejde kræves mere, end hvad 

uddybning af kompetenceområderne for FFM foreskriver. 

   Vi underbygger med citat af Helge Christiansen fra artikel i folkeskolen 2016 Hvad skal vi 

med litteraturundervisning i skolen?. Der lyder: “(...) at 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.”  69

68 Web 8  
69 Web 9  
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5.3 Delkonklusion 
Vi mener, man bør søge bredere end blot i FFM, for at få et fundament til at lave et 

undervisningsforløb som vores. Man bør have fagformålet i dansk med i baghovedet, hvis 

man vil udvikle elevernes dannelses- og identitetsprocesser i litteraturarbejdet. 

6. Individet og skønlitteraturen 
Vi tager for givet, at en person kan skelne mellem, hvad der er fiktion og ikke-fiktion. I en 

verden, hvor der i større grad er mulighed for at manipulere med virkeligheden fx gennem 

retoriske virkemidler eller redigeringstekniker, der ligger i fx photoshop, stilles der større krav 

til eleven om at kunne forholde sig kritisk og vurderende overfor, hvad vedkommende 

præsenteres for. Det er vores antagelse, at vi specielt i arbejdet med litteratur, kan opøve en 

evne til at danne en kritisk forståelse af det, vi ser, hører og læser. Evnen til bl.a. at kunne 

foretage vurderingen, hører med til at blive et selvstændigt menneske, der mestrer livet, dvs. 

kan tage vare på sig selv og andre. At besidde kvalificeret selvbestemmelse fordrer efter 

vores opfattelse i høj grad, at man besidder kompetencen. Da den kvalificerede 

selvbestemmelse skal påbegyndes i de nedre tilværelsesniveauer, er det af stor vigtighed at 

arbejde med filosofiske, universelle og almengyldige spørgsmål bl.a. i litteraturarbejdet 

allerede fra grundskolen, da der i denne fase skal dannes et fundament for senere yderlig 

forståelse af sig selv og den verden, man er omgivet af. Men at arbejde med de store 

spørgsmål, altså rettet mod den kvalificerede selvbestemmelse, er også centralt her og nu 

for eleven, i det hvert tilværelsesniveau, som før nævnt, også skal ses som værende noget i 

sig selv, jvf. Klafkis nutids- og fremtidsbetydninger. I vores optik har mennesket på hvert 

stadie i sit liv, brug for at forholde sig til det at være menneske for at opnå livsmestring og 

robusthed. Det er det skønlitteraturen kan, og Steffensen indrammer forholdet i hans 

litterære begreb fordobling. “Når teksten betyder noget mere end det bogstavelige vil 

fordoblingens merbetydning kunne give eleverne billeder på, hvordan verden også kan 

opfattes, hvordan det også kan være at være menneske, og hvordan man også kan vælge i 

sit liv”.  Steffensen siger videre, at ny erkendelse opstår i mødet med fiktionen ved, at 70

eleverne møder noget andet end sig selv og får udvidet deres horisont.  Horisontudvidelse 71

gør i vores øjne eleverne mere robuste til at møde noget, der er anderledes end det, de 

kommer fra og ikke umiddelbart forstår. Eller som Piet Hein formulerer det “Visdom er evnen 

til at forstå en livsindstilling, der ikke kunne være ens egen”. Omvendt når skønlitteraturen er 

70 Steffensen (b) p78 
71 ibid 
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genkendelig ift. eget liv og dermed et spejl af en selv, er den hjælp til selvforståelse, som 

samtidig giver indsigt til at kunne hjælpe andre. At have ‘udsigt’ og ‘indsigt’, ser vi som 

fundamentet til at besidde kritisk selvbestemmelse. Når den enkelte elev kommer til at forstå 

fx en person som Elo i “Et mærkeligt skib”, der (måske) lever i en helt anden verden end 

elevernes egen, så vi, at de fik en forståelse for, at ikke alle lever ens. En elev kaldte Elo for 

“en skrøbelig person, der går i stykker ved afvisninger” og den tidligere opfattelse af Elo som 

‘bare en rod’ var dermed væk. Vedkommende kan måske fremover derfor bedre sætte sig 

ind i kammeraters problemer, der fx kan stamme fra familiære problemer. Dette er, hvad vi 

vil betegne scenariebaseret dansk, som vi vender tilbage til. 

6.1 Tekst og læsekompetencer  
Weinreich har defineret, hvad det er at have tekst- og læsekompetence.  Han nævner fem 72

kompetencer. Heraf er de to fundamentale kompetencer læsekompetence (læsefærdigheder 

i den tekniske forstand) og konventionskompetence (hvad er bøger og hvordan bruger man 

dem). De øvrige er encyklopædisk kompetence (forforståelse for at forstå værket), 

intertekstuel kompetence (indebærer bl.a. kendskab til genrer) og endelig den retoriske 

kompetence (forståelse for det litterære sprog, herunder virkemidler). De nævnte 

kompetencer, og især de to første, handler om, som vi ser det, med Tønnesvangs begreb at 

mestre den materielle tilværelsesdimension via den tekniske tilværelseskompetence. Denne 

skal forstås så bredt, at det handler om barnets evne til at mestre de klassiske skolefag, hvor 

alle fem kompetencer er en del af at mestre danskfaget.  Den selvreferentielle og 73

fænomenologiske tilværelseskompetence kommer er dog også i spil ved de sidstnævnte af 

Weinreichs opstillede kompetencer, idet der heri ligger hhv. refleksion og kompetencer som 

fx æstetisk sans.  

    Caroline Sehested udvider den retoriske kompetence med den narrative kompetence, 

som hun ser udvikles sideløbende. Dette er bl.a. en forståelse for fortællingens komposition, 

at der fx er en begyndelse, midte og slutning i en historie, samt det at kombinere årsags- og 

tidslige sammenhænge, dvs. forstå en handling, selvom den bliver fortalt i omvendt 

rækkefølge. Sehested anfører, at jo flere værker et barn bliver præsenteret for, jo bredere 

referenceramme får det, og den kulturelle kapital vil vokse (Bourdieu-begreb).  74

72 Weinreich p46-48  
73 Tønnesvang og Hedegaard p6 
74 Sehested p109-110 
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6.2 Kompetenceudvikling ift. det fiktive  
Rasmus Fink Lorentzen går et spadestik dybere, hvad angår kompetenceudvikling i mødet 

med det fiktive. Han taler, som Sehested, om den narrative kompetence. Han tager afsæt i 

Jerome Bruner, når han definerer kompetencen i sin optik. Det er bl.a. det at kunne fortælle 

konstruktivt om andre og at kunne bidrage til fortællingen om sig selv, samt at kunne forstå 

og diskutere andres fortællinger om verden, mennesker og sig selv. Fortællingen er 

grundlæggende for vores forståelse for os selv og verden. “Vi er nødt til at kunne forstå den 

måde vores egen fortælling fremstår på - det vil fx sige at forholde os refleksivt til vores 

livsstil, at se os selv udefra - ligesom vi skal kunne forholde os til andres fortællinger”.  Den 75

hermeneutiske kompetence, siger Fink, handler om menneskets tolkninger af de konkrete 

situationer og fortællinger, vi møder i verden. Han bruger Giddens, når han siger, vi tolker 

hinandens identiteter og fortællinger, når vi møder dem. Det at kunne opnå en 

helhedsforståelse af situationens mening eller fortællingens og at kunne korrigere og justere 

forståelsen løbende.  Dette ser vi læne sig op ad det Wittgensteinske udtryk to know how to 76

go, som vi tidligere definerede var centralt for identitetsdannelsen at kunne mestre. Fink 

uddyber videre den fiktive kompetence med scenariekompetencen, som vi ser ligge tæt op 

ad den hermeneutiske kompetence. Her indgår igen at kunne analysere en situation, men 

også at kunne forholde sig vurderende til faktorernes mulige udvikling, at kunne forestille sig 

andre fremtidige tilværelser og vælge på baggrund heraf med en reflekterende tilgang.  77

Derudover er der den empatiske kompetence at kunne leve sig ind i personers følelser og 

lade disse synsvinkler indgå i sin analyse af situationerne.  Fink nævner til slut den 78

æstetiske kompetence ift. at have fiktionskompetence, som er at kunne nyde/opleve et 

givent æstetisk udtryk og tage kritisk stilling til den æstetiske kvalitet ud fra egne kriterier.   79

Vi har sat de fem kompetencer af Fink i spil i vores litteraturundervisning og kan se 

kompetencerne knytter an til Tønnesvangs tilværelseskompetencer. Fx er berettermodellen 

ved første tanke i danskfaget ‘en teknisk ting’ at lære. Men at tolke en handling, hvor der er 

vendepunkt osv., kræver mere end at kunne en model. Reelt er alle Finks omtalte 

kompetencer i spil - den narrative til at forstå fortællingens mening og kunne finde fx klimaks 

i en fortælling - den hermeneutiske til at kunne analysere fortællingen/situationen - 

scenariekompetence til fx at forudsige, hvad der var sket, hvis der ikke kom et vendepunkt - 

den empatiske kompetence til at forstå, hvorfor personerne gør som de gør og endelig den 

75 Lorentzen p27-29 
76 Lorentzen p29 
77 Lorentzen p30 
78 Lorentzen p32 
79 Lorentzen p34 
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æstetiske kompetence, som vi i dette tilfælde ser, man bruger sammen med den narrative 

kompetence til at bedømme, hvor der fx er udtoning i en fortælling, ud fra de æstetiske 

virkemidler skønlitteraturen har. Det fører os over i, at også alle 

tilværelseskompetencerne/dimensionerne er i spil, når man arbejder med berettermodellen. 

Den tekniske, som før nævnt i det danskfaglige, i at kende og forstå en berettermodel, den 

politisk-etiske til fx at forstå personernes bevæggrunde, den selvreferentielle til fx at forstå, 

at en handling i fortællingen kan føre til en konsekvens og den fænomenologiske 

tilværelseskompetence, der bl.a. giver eleven en viden om sine følelser, der kan omsættes til 

empati ift. personerne i fortællingen. Det er vores antagelse, at det pga. de forskellige 

kompetencer, eleverne har, personlige som litterære, sammen med deres erfaringer og 

habitus afstedkom, at da de skulle finde Point of no return i “Jeg er Frede”, var der delte 

meninger herom. Det var forskelligt, hvad de så som den mobbede drengs vendepunkt i 

fortællingen, og det gav nogle gode diskussioner, da der naturligvis ikke er et facit ift. at lave 

en berettermodel. 

6.3 Selvfordobling og identitetsudvikling 
Tolkningen, der finder sted i arbejdet med de fiktive tekster, er et konstant arbejde med 

forståelsen af teksten, såvel som de relationer, den indgår i. Dette betegner Penne (efter 

Keith Oatley 2002) som læserens simuleringer, der kan foregå som en ydre handling, hvor 

det er handlinger og hændelser i en kontekstuel helhed, men også en indre handling, hvor 

læseren får indblik i karakterernes tanker og følelser. Den indre handling giver mulighed for, 

at læser udvikler empati for karaktererne, og derved medvirker til at fremme empatien for 

‘den anden’ gennem den refleksive og metabevidste tolkningskompetence, der til forskel fra 

faktatekster, ligger i fiktionsteksterne.  Metaforståelsen, “det metarefleksive niveau med 80

udgangspunkt i kontekster”,  omtales også som ‘theory of mind’ (ToM), og Penne ser det 81

som den vigtigste opgave ved skønlitteraturen. Samlet får læseren mulighed for, gennem 

tolkning, tænkning og metabevidst refleksion, at udvikle sin literacykompetence gennem 

skønlitterære tekster. 

Giddens har beskrevet selvfordobling, som en vigtig del af identitetsudviklingen hos 

individet. Ud fra det, har Mortensen formuleret en forståelse af selvfordobling som noget, der 

handler om, at “‘jeg-identiteten’ står i et dialektisk forhold til noget, der ikke er et jeg-identitet, 

nemlig omverdenen”.  Det betyder, at for, at et individ kan udvikle sin identitet, skal individet 82

80 Penne p48 
81 Penne p49 
82 Mortensen p8 
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være i stand til at kunne ‘træde ud af sig selv’ og se sig selv ift. den verden, individet er 

omgivet af - se på sig selv fra et metaperspektiv. Hertil argumenterer Mortensen for, at 

litteraturen har denne selvfordobling i sig, da litteraturen er et “udtryk for en refleksion over 

den spontane menneskelige, selvfordoblende adfærd”.  Han formulerer, bl.a. ud fra 83

Giddens, at litterære værker og disses narrative fortællinger, har menneskets 

bevidsthedsmæssige strukturering af erfaringer og viden om sig selv som indhold. Læseren 

får derfor mulighed for at se på hverdagens indhold fra en distance, og dermed se sig selv 

og sit eget liv på afstand. Det kræver en analyse af de handlinger og relationer, der indgår i 

fortællingen, for at kunne forstå andres handlinger.  Mortensen sammenfatter i sin 84

forståelse af skønlitteraturens betydningsdannelse for identitetsudvikling, at “skønlitterære 

tekster er reflekterede og stiliserede gradbøjninger af elementære kognitive former - på én 

og samme tid en virkning og en bevidst udfoldelse af menneskets konstitutionelle 

selvfordobling”.  Læsers erfaringer med litteraturen, vil lejre sig hos læser og blive en del af 85

dennes - individets, socialisationsproces.  

6.4 Delkonklusion:  
Vi kan udlede at gennem litteraturen og forståelsen af den, kvalificerer man sine 

tilværelseskompetencer og man mestrer dermed bedre tilværelsesdimensionerne. Dette er 

dannelses- og identitetsprocesser. Med bourdieus begreb habitus får man en øget kulturel 

kapital, hvilket vi også ser som et led i dannelses- og identitetsprocesserne. 

 

7. Litteraturarbejde i fortolkningsfællesskab 
Alexander Von Oettingen opdeler sproget i en tredeling ud fra forståelsen af, at sproget er et 

system; sproget som identitet og som et kommunikativt redskab og en social praksis. 

Sproget som et system handler om at tilegne sig sprogets grundlæggende teknikker som 

tale, skrive, læse og lytte. Sproget som identitet er en subjektiv dannelse, der giver den 

enkelte bevidsthed om egen personlighed, da “man gennem sproget kan udtrykke, hvem 

man er, fantasere om, hvad og hvem man kan blive, og hvor man kommer fra”.  Med 86

sproget som modersmål, får man mulighed for et tilhørsforhold, det kan være i grupper, 

regionalt eller nationalt. Det giver altså en samhørighed og et fællesskab. Til sidst indebærer 

sproget som redskab og social praksis, at man kan kommunikere med andre om ‘noget’. I 

83 Mortensen p10 
84 Mortensen p11 
85 Mortensen p20 
86 Oettingen (b) p103ff 
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litteratursamtalen handler det om at kunne kommunikere med og omkring en tekst, kunne 

udtrykke sine synspunkter, argumentere for disse, vidensdele og samarbejde med andre.  87

7.1 Literacy-begrebet og kommunikation ift skønlitteratur 

“Literacy er evnen til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere og 

planlægge ved at bruge trykte og skriftlige materialer i forskellige kontekster. Literacy 

involverer et spektrum af læring, der sætter individet i stand til opnå sine mål, udvikle 

sin viden og sit potentiale og til at deltage fuldt og helt i forskellige fællesskaber og i 

samfundet som sådan.”   88

(UNESCO, 2003, Klara Korsgaards oversættelse) 

Vi ser dermed, at literacybegrebet åbner for at danskfaget er meget mere end at læse og 

skrive. Korsgaard siger, det også handler om, at eleven skal kunne tilegne sig færdigheder, 

der gør dem i stand til at kunne indgå i forskellige fællesskaber i samfundet, stille sig kritiske 

an, handle, samt udnytte muligheder for at tilegne sig yderligere eller ny viden.  Jørgen 89

Frost fremhæver endvidere, at den implicitte dialog mellem læser og tekst, altid vil være til 

stede i større eller mindre grad. Hertil siger han, at der i dialogen ligger meningsperspektivet 

for den enkelte, der kan handle om “at forstå sin omverden og måske ændre sin holdning til 

omverdenen eller måske for at samle baggrundskundskab for en politisk virksomhed”.  I 90

undervisningen på mellemtrinnet må tekster med et klart og vedkommende budskab, være 

udgangspunktet for fælles drøftelse og stillingtagen. Dette så vi ske ift. de værker, vi havde 

valgt, hvor temaerne var vedkommende emner som: ensomhed, anderledeshed, ‘at miste’, 

afvisning og ‘at høre til’, fordi mange elever kunne genkende det fra eget liv og inddrage det i 

den videre forståelse og litteratursamtale. 

I 2011 blev der i Norge afholdt en konference for de nordiske lande. Arrangørene var 

Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk (NNMF), og temaet var Literacy- en 

modersmålsdidaktisk udfordring. Der blev diskuteret forskellige emner omkring literacy, 

herunder skønlitteratur. Det udmøntede sig i bogen literacy i læringskontekster, med bl.a. 

artiklen skønlitteraturen i et literacyperspektiv, der synliggør hvordan denne kan medvirke til, 

at eleverne får en literacykompetence. Kompetencen indebærer, at eleven udvikler en 

metabevidsthed, for at fiktionen giver mening, hvor metabevidsthed kræver en litterær 

87 ibid 
88 Korsgaard p23 
89 Korsgaard p23 
90 Frost p87 
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læseerfaring. Her vil elever, der inden skolestart, har en forforståelse gennem læsning af 

skønlitteratur, allerede have fået indkodet den forforståelse, man har brug for, for at tilgå de 

litterære tekster og arbejdet med disse. Elever der kommer uden, vil fra start have det 

sværere. Dvs. elever med mindre udviklet kritisk selvbestemmelse. Derfor påpeges det, at 

man tilgår skønlitteraturen gennem tolkning af teksten, hvor man først må forstå afsenderens 

intentioner med at skrive teksten og de følelser, der ligger bag, før man kan bevæge sig ud 

og koble egne følelser/meninger til teksten og perspektivere ud i verden, altså arbejde med 

den kontekstuelle metabevidsthed.  Metabevidsthed er en del af literacykompetencen, hvor 91

den “skrevne tekst må gives mening gennem tolkning, og den må tolkes ift. sin 

meningsgivende kontekst”.  Steffensen kalder det som sagt at læse med fordobling. Hertil 92

kommer tolkningen ind, hvor læseren ‘leder’ efter noget i teksten, der ikke står direkte.  Med 93

andre ord, at læse mellem og bag linjerne. Til dette arbejde, ser vi et fortolkningsfællesskab 

som givende, hvor der sker både elev/elev og lærer-elev stilladsering. (Se 7.5) 

I et udpluk af det tidligere fagformål fra dansk lød dannelsesaspektet for faget således: 

“forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og 

kulturel dannelse”,  men efter den nye reform i 2013 er formålet som tidligere nævnt 94

“Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre 

æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og 

kulturel identitet”.  Det ses nu, at kommunikation og identitet har fået en mere fremtrædende 95

rolle, og læser man videre i stk. 2, handler det om, at eleverne skal udvikle en analytisk og 

åben indstilling til at bruge sproget personligt i samspil med andre. 

Austring og Sørensen påpeger, at gennem kompetencerne, som eleverne skal tilegne sig 

gennem videns- og færdighedsmålene i dansk, vil de få mulighed for at forholde sig mere 

reflekterende i kommunikationen omkring indholdet af den stillede opgave, da de kan gøre 

brug af deres litterære værktøjskasse, hvor bl.a. begreber, afkodning, analyseredskaber og 

modeller indgår. På den måde vil eleven blive en kompetent ‘sprogbruger’ og kunne 

kommunikere om indholdet, men også argumentere for synspunkter og holdninger.  96

91 Penne p47 
92 Penne p46 
93 Steffensen (c) p137-138 
94 Bundsgaard og Oksbjerg p25 
95 Web 3 
96 Austring og Sørensen p14 
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7.1 Æstetiske læreprocesser i fortolkningsfællesskaber 
Austring og Sørensen, hævder endvidere, at socialiseringsprocessen hos individet udvikles 

gennem de æstetiske læringsprocesser, hvor eleven får mulighed for at udvikle sin 

personlighed, de faglige færdigheder og den kulturelle dannelse.  

“Det handler altså om gennem et æstetisk medie (...) at omforme indtryk til udtryk, 

hvorved barnet på én og samme tid få mulighed for at sortere og bearbejde 

oplevelser, skabe orden i sit indre hav af sanselige, følelsesmæssige og kognitive 

indtryk og give udtryk for disse gennem symbolsk form.”   97

Gennem disse æstetiske udtryksformer, vil eleverne ifgl. Austring og Sørensen få mulighed 

for “en følelsesmæssig og kognitiv refleksionsproces, (...) hvor disse skaber mulighed for at 

kommunikere om såvel det komplekse som det usigelige”.  På denne måde vil eleverne 98

gennem kommunikation kunne spejle sig selv og den forståelse af omverdenen eleven har. 

Derved vil eleven kunne bevæge sig fra det subjektive oplevede til at kunne kommunikere 

om det fælles - det almenmenneskelige, som ligger i folkeskolens dannelsessyn. Hertil skal 

læreren fungere som vejleder udfra Deweys forståelse af, at eleven lærer og udvikler sig 

som menneske, når det ‘handler’ - gør noget, hvor eleven opfattes som kompetent, og hvor 

læreren støtter eleven, ved at følge elevens spor og skabe pladsen til selvudfoldelse - 

selvudvikling.  Vi interviewede Brodersen d. 7. april 2017, hvor han sagde: 99

“Alle elever i alle læreprocesser, for så vidt det kan lade sig gøre, ‘giver form til’, og 

når man giver form til noget, så bliver det også en del af en selv. Så på den måde så 

formulerer man noget, der kommer nede fra selvet, som er ‘udtryk for mig’. Som Per 

Shultz Jørgensen vil sige, det her er lige mig, der er her jeg er, og når man foretager 

sig noget produktivt, så siger man til sig selv, “det er det jeg kan”. Det vil sige, hvis 

man får et bredt repertoire af æstetiske udtryksmuligheder, så får man også 

mulighed for at sige: “det kan jeg - det et udtryk for mig”.  100

Brodersen tilføjer, at denne vinkel vil være et psykologisk blik på et led i individets udvikling 

til selvstændig demokratisk borger jvf. folkeskolens formålsparagraf. Vi ser her udvikling af 

identitet og dermed kritisk selvbestemmelse - især den fænomenologiske 

tilværelseskompetence bl.a. i form af at være i kontakt med sig selv.  

97 Austring og Sørensen p12 
98 Austring og Sørensen p13 
99 Austring og Sørensen p10 
100 Fra interview med Brodersen  
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   Vi ser dog, at man som lærer skal være opmærksom på, at det at følge elevens veje også 

indebærer, at man skal hjælpe eleven med at holde fokus, så eleven ikke bevæger sig for 

langt væk fra den stillede opgave - fx at fradigte ift. et værk. Dette så vi ske i en 

meddigtningsopgave til “Lige nu er allerede i morgen”, hvor 4 drenge fradigtede, så genren 

blev modificeret til splatter og ikke fulgte forfatterens lidt alvorstunge tone. Til gengæld så vi - 

i arbejdet med en omskrivning af “Jeg er Frede”, hvor eleverne skrev på Google docs, så vi 

kunne give feedback som løbende kommentarer til refleksion, at elevernes fokus blev holdt, 

og at de løbende kommentarer blev brugt konstruktivt i elevernes videre arbejde. 

7.2 En receptionsæstetisk tilgang i fortolkningsfællesskabet 
Receptionsæstetikken i undervisningen ser vi som en æstetisk læreproces, idet tilgangen 

handler om, hvordan en læser modtager og fortolker en given tekst, hvilket vi ser, at med 

Austring og Sørensens førnævnte ord, kan betegnes som “en følelsesmæssig og kognitiv 

refleksionsproces”. Stanley Fish mener, at det er en ren subjektiv forståelse af en tekst, da 

læseren selv konstruerer teksten i sit hoved. Der findes altså ingen objektiv forståelse.  101

Dog vil man alligevel opleve, at tolkninger kan være mere eller mindre ens, hvilket skyldes 

arbejdet med teksten i et socialt fællesskab. Vi taler om individets individuelle opfattelser, 

der kan konstrueres i et fællesskab - bringe vores fortolkninger sammen.   102

Vi ser, Helle Rørbech værne om at respektere forskelligheden, når man arbejder 

receptionsæstetisk. Hun fremhæver i interview, vi foretog d. 2. marts 2017 at: 

“Den receptionsæstetiske lægger jo meget vægt på den enkelte læser, men ikke, at 

den enkelte læser også er en del af nogle fælles kulturfællesskaber. Man kan godt 

ligesom få begge i spil, altså den ene udelukker ikke det andet (...) så man træder 

endnu et skridt tilbage og reflekterer over, hvordan den enkelte elevs respons også 

er en del af nogle større diskurser.”  103

   Der er ikke konkrete metoder i arbejdet med en receptionsteoretisk tilgang, men man kan 

dog tale om en fænomenologisk metode. Metoden beskæftiger sig med individets oplevelse 

af verdenen omkring sig, og ikke af selve verdenen. Tid er her væsentlig, da oplevelsen ikke 

er statisk, men vil ændre sig over tid i takt med at vi udvikles og verden omkring os 

forandres. Det styrende element her er over- og underbevidstheden, også kaldet 

intentionalitet.  Overbevidstheden styres af det visuelle; konkrete informationer, der gives 104

101 Fibiger og Lütken p26 
102 Fibiger og Lütken p25 
103 Fra interview med Rørbech 
104 Jørgensen (b) p37 
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gennem teksten, hvor underbevidstheden er en væv af mange tomme pladser, læseren selv 

udfylder gennem den erfarings- og vidensrygsæk, eleven hver især kommer med. Disse er 

afhængig af alder, køn, uddannelse, baggrund m.m.  Vi ser her Bourdieus kapitaler, i form 105

af habitus, som afgørende for, hvilken rygsæk man kommer med ift. litteraturarbejdet. Vi så 

på skolerne, at der var stor forskel på, om eleverne havde noget, de kunne trække på fra 

deres rygsæk. Nogle havde læst mange andre værker, kunne vi høre, og nogle havde 

mange kulturelle oplevelser, de også trak på.  

7.3 Scenariebaseret litteraturarbejde 
Hvis man ikke har de store erfaringer at trække på fra sin ‘rygsæk’ ser vi, at en 

scenariebaseret tilgang til bl.a. litteraturarbejdet kan hjælpe alle elever på vej til at skabe 

indre forestillingsbilleder og dermed kunne indgå i samtalerne. Scenariebaseret undervisning 

kan ud fra Simon Skov Fougt, som har forsket i scenariebaseret undervisning, defineres som 

undervisning, der er karakteriseret ved simuleret eller udfoldet praksis, hvor faglighed 

kontekstualiseres og anvendes socialt og meningsfuldt med et reelt produktionsmål.  Da 106

eleverne skal skrive et brev, som en meddigtningsopgave til “Et mærkeligt skib” fra afviste 

Elo til hans ‘erstatningsmor’ Susanne, er det simuleret praksis, da man også skriver breve 

ude i virkeligheden. Det kunne være dem selv, der stod i en lige så vanskelig situation. Her 

gennemgår de scenariet med deres egen person involveret, omend på en ‘ufarlig’ måde. De 

følelsesmæssige samt kognitive refleksionsprocesser er dermed i spil, hvilket i denne 

forbindelse udvikler, når indholdet i brevet formuleres, de selvreferentielle-, 

fænomenologiske og politisk-etisk tilværelseskompetencer. Den tekniske 

tilværelseskompetence opkvalificeres også, når man lærer at opstille et brev pænt til andre. 

7.4 Lærers rolle ift. fortolkningsfællesskabet i det senmoderne  
Allerede i 1700-tallet var Jean-Jacques Rousseau inde på det pædagogiske paradoks, der 

kan omskrives til: Hvorledes lærer læreren eleven at bestemme selv på ‘rette’ måde?  107

Hvordan formår lærer at være demokratisk dialog-partner i en relation, som grundlæggende 

er asymmetrisk.  “Da lærerens opgaver og elevernes umiddelbare interesser, som oftest 108

kun i begrænset omfang stemmer overens, bliver det et dilemma at få den fælles interesse 

og effektivitet i læring til at hænge sammen”.  109

105 Fibiger og Lütken p26 
106 Fougt PHD-afh. 2015 Lærerens scenariekompetence 
107 Krejsler p44 
108 Krejsler p45 
109 Krejsler p44 
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Vi beskæftiger os i dette afsnit med, hvordan litteratursamtalen kan blive nærværende for 

det, man kan kalde senmoderne elever. De senmoderne elever er en del af et til stadig 

omskifteligt samfund, og derfor “kan ingen viden længere på forhånd tildeles status som 

bedre viden end anden viden”.  Det, der dog er sikkert er, at det, eleverne skal have med 110

sig fra skolen, er for “den enkelte at få belyst eller mulighedsåbnet dele af den 

tilværelsesprojekthistorie, som hver især hele tiden er forfatter og fortæller på”.  Hvorledes 111

vi ser, at lærer kan udfylde denne opgave i forbindelse med litteraturarbejdet og det 

fortolkningsfællesskab, vi ser skal knyttes an til arbejdet, bliver udfoldet her. Stanley Fish 

definerer et fortolkningsfællesskab, som at danne et fælles sprog om tekster, og er 

medskabende til at skabe nogle acceptregler for velbegrundede fortolkninger. Dette er 

modsætningen til at benytte lærerstyrede modeller, der tromles ned over eleverne . Når vi 112

bruger ordet fortolkningsfællesskab, skeler vi dog også til Deweys definition på godt 

fællesskab, bl.a. defineret ved, at der skal udvikles et vist mål af fælles sprog og værdier. 

Enhver deltager i fællesskabet skal forstås som en unik person med mulighed for at blive 

hørt og deltage i udvekslinger, og som både for fællesskabet og den enkelte udgør 

udviklingspotentiale.   113

7.4.1 Lærer som ‘rejseleder’ 
Som tidligere omtalt og argumenteret for i afsnit 5, bør undervisningens indhold præges af 

verdener uden for elevens egenverden. Egenverden forstås af Ziehe, som en sammensat 

verden, hvor eleven udvælger de dele, eleven finder brugbare ift. den populær- og 

hverdagskultur, de indgår i. Det er altså en verden sat sammen af det, der er vigtigt for den 

enkelte til eget forbrug.  Eleverne har, på grund af deres store binding til egenverden, 114

svært ved at fatte verdener uden for hverdagen, det gælder også den ‘fremmede verden’, 

der er i  fiktionaliteten. Ziehe skriver, at f.eks. det at ‘gå ind’ i en roman; det vil sige et 

fiktionelt rum for erfaringer, åbner op for mødet med fremmede forestillingsverdener. 

Lærerens funktion kan beskrives som at være rejseleder i fremmede meningsområder. Som 

rejseleder skal han/hun opfordre til at ‘rejse’ og ikke bebrejde ‘turisternes’ relative uvidenhed. 

Nydelsen for det fremmede skal forsøges højnet uden at undervurdere det hjemlige. Ziehe 

er her blevet inspireret af Wittgenstein, som skulle have sagt til sine studerende: “Idet jeg 

lærer Dem filosofi, handler jeg som en rejseleder, der ledsager dem gennem London”.   115

110 Hermansen p17 
111 Hermansen p23 
112 Fibiger og Lütken p23 
113 Jensen p29 
114 Ziehe (b) p103 
115 Ziehe (b) p113-115 
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   Et spørgsmål, der ofte presser sig på i elevens indre er: “Hvorfor skal jeg lærer dette”, og 

det er her lærers opgave at forsøge at hjælpe eleven på vej, hvor Klafkis formålsbaserede 

undervisning kan være vejen hertil. Synliggørelsen af formålet med undervisningen vil 

hjælpe eleven til at se, hvorfor de skal lære det, de skal. Det er med Ziehes ord, altså 

lærerens opgave at virke som ‘rejseleder i meningsverdener’ og skabe motivation for, med 

Klafkis ord, at eleverne åbner sig op ud mod verden og får lyst til at udforske, uden det bliver 

livsfjernt. Hvis man er åben og modtagelig, risikerer man ikke tidlig ‘identitetslukning’, som 

Ziehe citerer Erikson for. Man bliver ikke ‘færdig’ for tidligt, hvis man ser ud over sin 

egenverden og ikke kun identificerer sig med en bestemt idé om, hvordan man skal være. Vi 

kan tilføje til Ziehes ord, at lærer kan og bør -  i kraft af sin ‘rejselederfunktion’ -  hjælpe 

eleven på vej til at få nuanceret kapitlerne i den narrative fortælling, eleven har opbygget af 

sig selv. Dette ser vi som byggesten til den kvalificerede selvbestemmelse og kan efter 

vores overbevisning i høj grad finde sted i litteratursamtalerne. Vi så bl.a. i praksis, hvordan 

eleverne kunne skifte holdning til en person i en fortælling efter hele fortællingen blev 

udfoldet om personen, og personen skiftede væremåde grundet nye omstændigheder i sit liv 

(fik sig en ven). Denne hermeneutiske proces, de var igennem, gav dem en forståelse for, at 

en persons narrativ kan omskrives. Eller med deres ord - man kan ændre på sin tilværelse.  

7.4.2 Lærer som ‘dialogstyrer’ 
Filosoffen Platon sagde om samtalen eller dialogen, at kun af den, kan man virkelig lære 

noget i kraft af spørgsmål og svar. Tekster kan man ikke spørge om noget, derfor er det 

skrevne ord ikke en god vej til en virkelig viden, hvilket han forklarer i dialogen Faidros. Et af 

Platons store spørgsmål, som han er inspireret af fra sin læremester Sokrates, er: “Hvordan 

er det godt at leve sit liv? - og hvordan står dét i forhold til at leve i et helt samfund? og hvad 

er et godt samfund?”.  Her ser vi samtalen om litteraturen som det sted, hvor man kan 116

hjælpe eleverne på vej i verden med vigtige spørgsmål. Men det er en lang proces, hvor 

man undertiden når ud i retninger, man ikke havde regnet med i planlægningen af 

undervisningen, men som det så rammende siges her fra “Zen og kunsten at vedligeholde 

en motorcykel”:  

“Man bestiger et bjerg i balancen mellem rastløshed og udmattelse. Når man ikke 

længere ustandselig tænker frem, ophører hvert enkelt skridt med at være et middel 

og bliver et enestående mål i sig selv. Dette blad har flossede kanter. Denne sten ser 

ud til at være løs. Herfra kan sneen ikke ses, selv om den nu er tættere på. Detaljer 

116 Web 11  
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bør man under alle omstændigheder lægge mærke til. Kun at leve for et fremtidigt 

mål er indholdsløst, overfladisk. Det er ikke bjergets tinde, der er livgivende, det er 

dets sider og skrænter. Det er her tingene vokser”. 

(Robert Pirsig, 1974 - dansk oversættelse) 

   Ovenstående indrammer nøjagtigt, hvad litteratursamtalen kan, når den fungerer. Det 

handler ikke kun om at få ‘knækket koden’ i bogen og lave den rette fortolkning. Samtalen på 

vej dertil - processen, er mindst lige så vigtig eller endog endnu vigtigere. Det er her 

elevernes dannelses- og identitetsprocesser sker, og udvikling sker ikke i samme takt fra 

person til person, men ud fra den man er. Nogle elever får måske en ny undren med fra en 

litteratursamtale og andre en erkendelse. Begge dele er værdifulde skridt på vej ‘op af 

bjerget’. 

    Men hvordan når man denne eksemplariske dialog i et klasseværelse, hvor nogen holder 

sig tilbage og andre næsten ikke kan styre deres iver. Dysthes principper fra det føromtalte 

flerstemmige klasserum, som er defineret ud fra casestudier, ser vi som gode redskaber til at 

inddrage alle i fortolkningsfællesskabet. Ved det ene af vores litterære værker “Emmely M”, 

kom temaet ensomhed i spil. Efter arbejdet, kunne eleverne viderebringe deres viden til ‘uge 

sex’, hvor et af værkstederne havde ensomhed som emne. Først arbejdede vi med 

forskellige udsagn om ensomhed, hvor det ene udsagn lød, med inspiration fra Dysthes 

princip om autentiske spørgsmål: “Det er godt at have følt sig ensom på et tidspunkt”. Hertil 

nåede eleverne i fællesskab, gennem dialog, hvor eleverne, med Dysthes begreber, optag 

og høj værdisætning, kom frem til, at det faktisk var godt, da man så bedre kunne sætte sig 

ind i en anden persons følelser og bedre kunne hjælpe personen. Dvs. eleverne udviste 

empati.  

7.5 Fortolkningsfællesskab i “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.”  
Vi har nu defineret lærers rolle som ‘rejseleder’, men også ‘dialogstyrer’ i litteraturarbejdet. 

Disse opgaver rækker udover selv at beherske den litterære værktøjskasse og have de 

analytiske kompetencer, der kræves for at kunne åbne værkerne for eleven. Det kan virke 

overvældende, at en litteratursamtale kræver så mange kompetencer for en lærer. Det er 

derfor en stor hjælp at benytte eller tage udgangspunkt i kvalificerede læremidler, der 

understøtter arbejdet. “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.” ser vi som et rigtig godt afsæt 

til at nå ind til materien i værkerne sammen med eleverne, frem for hvad der kan blive 

tankpasserpædagogik, hvis lærer konstant selv må påpege det betydningsdannende i 

værkerne for eleverne.  
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   En af Henkels gode metoder til at åbne et værk for eleverne, ser vi i cirkellæsningen, som 

hun da også selv kalder for “tekståbner”. På begge skoler så vi, at eleverne i denne 

gruppeopgave tog deres roller meget seriøst, som hhv. højtlæser, fokusfætter (finde fokus i 

kapitlet i form af en overskrift), sporhund (finde spor eller tegn på fx karaktertræk ved en 

person) og endelig spørgejørgen (finde de steder der giver anledning til undring). Eleverne 

sagde til os, at det var en rigtig god måde at læse på, og at de forstod teksten bedre, når de 

læste på denne måde. Her gav det at læse sammen i dette lille fortolkningsfællesskab med 

skiftende roller en ekstra dimension til forståelsen og fordybelsen. Med Dysthes ord bliver de 

hinandens ressourcepersoner.  Vi så i opgaven med den ret abstrakte Spørgsmålstrappe, 117

at en elev med stærk social og kulturel kapital ‘inviterede’ de andre ind i det lille 

fortolkningsfællesskabet på fire, ved at sige “Kom nu, sig alt, hvad I kan komme på”. 

Gruppen nåede efter vores overbevisning på et højere niveau i fællesskab, end hvad de 

individuelt kunne have nået. Med Deweys ord er var de hinandens udviklingspotentiale. Vi 

så, at bl.a. zonen for nærmeste udvikling kom i spil her. Metoden giver, som tidligere nævnt, 

fundament til at nå på et højt refleksionsniveau om livets store spørgsmål ved at bevæge sig 

taksonomisk fra tekstniveau over hverdagseksempler til det eksistentielle. En anden opgave, 

der også kan gøre dette, er Litteraturbolden, hvor man, hvis man bruger autentiske 

spørgsmål, kan komme på et højt refleksionsniveau i fortolkningsfællesskabet, der typisk vil 

være hele klassen i en rundkreds. 

7.6 Delkonklusion  
Vi udleder, at i gennem litteraturarbejdet i et fortolkningsfællesskab, kvalificeres den sociale 

og kulturelle kapital ift. Bourdieus habitusbegreb. Vi ser også en kvalificering af 

tilværelseskompetencerne, og dermed bedre mestring af tilværelsesdimensionerne, ved at 

indgå i fortolkningsfællesskabet. Et materiale som “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl,” 

kombineret med en klassekultur og lærerrolle, som Dysthe beskriver i det flerstemmige 

klasserum og Ziehes metaforiske ‘rejselederrolle’, ser vi forstærker elevernes dannelses- og 

identitetsprocesser. 

8. Spørgeskemaundersøgelse 
Vores spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet således, at vi både har fået et kvalitativt og 

kvantitativt output, hvilket var hensigten med undersøgelsen. Eleverne blev til start bedt om 

at besvare følgende åbne spørgsmål: “Prøv med dine egne ord at forklare hvorfor, du i 

117 Dysthe p223 
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skolen, skal læse og arbejde med skønlitteratur”. Et spørgsmål, der efterfølgende behandles 

kvalitativt, men som beskrevet nedenfor har vi også en kvantitativ tilgang til det. Den 

kvantitative del er opbygget med 21 lukkede spørgsmål formet som udsagn, der kan 

besvares med klassificerede svarmuligheder, som i en survey-undersøgelse. Til slut blev 

eleverne igen bedt om at besvare det samme åbne spørgsmål som i starten. 

Spørgeskemaet kan ses i bilag 4. Vi har lavet vores undersøgelse baseret på en bevidst 

klyngeudvælgelse af respondenter,  dvs. to udvalgte 6. klasser - dem vi var ude i. I alt en 118

respondentgruppe på 59, der for nylig har arbejdet med skønlitteratur. Svarene kunne 

muligvis have været anderledes, hvis udvælgelsen havde været tilfældig. 

   Herunder vil vi udlede vigtige pointer af undersøgelsen ift. at besvare vores 

problemformulering. 

8.1 Kvalitativ undersøgelse 
Når vi laver analyse ud fra det åbne spørgsmål, der blev stillet to gange, kan vi i ‘første 

runde’ se en tendens til, at elevernes svar kan inddeles i 10 forskellige kategorier. Dvs. vi 

reelt også behandler de kvalitative svar kvantitativt, udover at se på dem kvalitativt. Eleverne 

har ikke udelukkende besvaret med en enkelt begrundelse, og der vil derfor være flere svar 

end antal elever. Et eksempel på en elevbesvarelse er: Fordi man skal lære at bruge sin 

fantasy og man kan bruge det på andre personer og så kan man lære andre folk bedre at 

kende. Her ses, at eleven både angiver en større fantasi som begrundelse, men også at 

man lærer andre personer bedre at kende. Her er en besvarelse med en begrundelse: For at 

blive bedre til at læse. (ses i bilag 5 i stor format) 

Første gang eleverne svarede, fordeler det sig som følgende: 

118 Boolsen(b)  p122 
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Anden gang eleverne svarede på spørgsmålet, vurderede vi, at vi kunne inddele deres svar i 

14 kategorier, hvilket fordeler sig som følgende: 

 

Vores begrundelse for at de skulle svare to gange var for at undersøge, om de blev ledt en 

anden vej i deres overvejelser, gennem de kvantitative udsagn. Eleverne er ikke selv gjort 

bevidste om, at det vi spørger til, er led i deres egen dannelses- og identitetsproces. Men 

mere til, hvorfor de skal arbejde med skønlitteratur. Her er det interessant at se, at mange 

elever alligevel svarer ift. til disse processer, specielt ift. dannelsesprocessen, på trods af, at 

ingen elever anvender begreberne dannelse og identitet. 
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Ift. identitetsprocessen ses flere kategorier indgå. Som beskrevet i afsnit 4.1, handler det om 

udviklingen af elevernes frigørelse og personlige stillingtagen ift. ‘kvalificeret 

selvbestemmelse’. Om det lykkes afhænger af deres udviklingsmuligheder ift. deres 

livssituation, bl.a. muligheder for at reflektere. Her ser vi bl.a. kategorien ‘tolkning af tekst’ 

som værende en del af refleksionsmuligheden. I denne kategori har 17 elever, svarende til 

28,8%, svaret indenfor  første spørgsmålet blev stillet. Her ses eksempler på besvarelser, 

der knytter an hertil: man bruger det til at fortolke ting bedre; (...) vi skal lære at forstå ting 

bedre mellem og bag linjerne; (...) og at læse bag linjerne og mellem; for at lære at tolke en 

tekst;  

   Anden gang svarede 23 elever, svarende til 38.9%, indenfor denne kategori. Bl.a. har de 

eksempelvis svaret: Læse bag linjerne og forstå teksten; for at forstå en tekst; Så jeg kan 

lære at blive bedre til at forstå historier på mange måder; for at forstå bøgernes indhold; (...) 

bedre forstå en bog og personerne (...) og hvad handlingen handler om i bogen; For at lære 

at analysere og forstå en tekst. For at jeg kan (...) forstå flere bøger; (...) lære at fortolke og 

forklare ting. 

   Derudover er der 7 elever, svarende til 11,8%, der anden gang svarede i kategorien “sige 

sin mening”. Her er enkelte udsagn knyttet an hertil: Så vi ikke er bange for at sige vores 

mening og tør sige noget; Vi lærer at tør sige vores meninger; Jeg tør at sige mine meningen 

lidt mere, men kun når det er i gruppearbejde.  

Herefter er kategorierne med få besvarelser inden for hver, svarende til 1-2 elever. 

Ift. et dannelsesaspekt ser vi første gang, at 18 elever, svarende til 30,5%, har svaret at 

skønlitteratur er til for at de lærer om eksistentielle emner/lærer om livet og derved kan 

anvende det fremadrettet i deres liv i forståelsen af andre mennesker og livet generelt. Her 

er eksempler på besvarelser: (...)så man kan lære andre folk bedre at kende; (...) Vi har lige 

læst en bog om grov mobning (...), men det hele kunne være sket i virkeligheden; (...) og så 

fordi man bliver klogere på andre; Jeg tror også at det er for at lære at ikke alle valg man tar 

i livet vil føre til det gode (...); Vi lærer også hvordan vi skal takle og ikke takle forskellige 

ting. 

   Anden gang svarede 16 elever indenfor denne kategori, svarende til 27,1%, men 

derudover svarede 16 elever, svarende til 27,1% indenfor kategorien fordi vi lærer om 

andres følelser og at sætte os ind i dem (empati). Som eksempel herpå har eleverne svaret: 

(...) fordi vi ser verden fra en anden vinkel. Vi går ind i andres følelser; (...) se hvordan folk 

har det; man bruger det til at fortolke ting bedre, forstå følelser bedre; for at blive bedre til at 

(...) forstå mennesker; Men vi bliver også bedre til at forstå hinanden; (...) blive mere 
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nysgerrig på verden og hvad der sker. Vi ser begge som et led i elevernes dannelsesproces 

og lægges tallene sammen, har 54,2% af eleverne svaret inden for området dannelse ud fra 

disse to kategorier. 

Ud fra den kvalitative (delvis kvantitative) undersøgelse kan vi udlede, at eleverne implicitte 

er bevidste om skønlitteraturens muligheder, enten ift. deres identitetsproces eller ift. deres 

dannelsesudvikling.  

8.2 Kvantitativ undersøgelse 
De kvantitative spørgsmål, der er opbygget i det man kalder en survey-undersøgelse har 

svarmuligheder, der er klassificeret i en ordinalskala. Dvs. en klassifikation, hvor 

kategorierne her er valgt således: Helt enig, Enig, Både/og, Uenig, Helt uenig, Forstår ikke 

spørgsmålet. I sådan en undersøgelse, giver det mening i databehandlingen at identificere 

den typiske værdi og/eller medianen.  Vi har behandlet datamaterialet i en univariat 119

analyse, hvor én variabel undersøges ad gangen på baggrund af frekvenstabeller. En 

frekvenstabel angiver antallet af respondenter, der hører til hver kategori af den variable.  120

Vi har valgt at fremhæve den typiske værdi for kategorierne, dvs. den værdi, der optræder 

hyppigst i fordelingen.   Vi har valgt, efter svarene er indkommet, at rubricere de 21 121

spørgsmål i kategorierne, der ses i overskrifterne nedenfor. Det er derfor ikke kategorier, der 

var synlig for respondenterne. Der er i nedenstående fremhævet den typiske værdi for et 

eller flere spørgsmål fra hver kategori. For undersøgelsen i sin helhed, som er visualiseret i 

søjlediagrammer, se bilag 6. Vi erfarede, at kategorien både/og blev benyttet mere, end vi 

havde forestillet os. Ift. de spørgsmål og svar, der her er fremhævet, har vi valgt ikke at 

fremhæve dem, hvor den typiske værdi er både/og. Dette ud fra, at vi er usikre på, om det 

skyldes, at eleverne ikke vidste, hvad de skulle svare, og at der dermed er tale om en 

fejlkilde. Når vi en senere gang evt. laver en undersøgelse, vil vi undlade denne 

svarmulighed (i bilaget ses dog også de spørgsmål/svar, hvor der er svaret både/og som 

den typiske værdi). De typiske værdier for de her udvalgte spørgsmål, fordeler sig således: 

Empati- og identitetsudvikling: 
Jeg kan bruge arbejdet med skønlitteraturen til at forstå mine egne følelser / Enig 

Jeg kan bruge skønlitteraturen til at lære om andre personers følelser / Enig 

119 Boolsen (c) p107 
120 Boolsen (d) p135 
121 Boolsen (d) p140 
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Skønlitteraturen gør mig klogere på mennesker ude i verden, jeg ikke kender / Enig 

Når jeg læser om personer, der ikke har det godt, i en skønlitterær tekst, får det mig til at 
ville hjælpe personen / Helt enig 

Litteraturlæsning i gruppefællesskab: 
Når vi skal snakke om spørgsmål til en skønlitterær tekst i grupper, får vi nogle gode 
diskussioner, fordi vi ikke altid er enige om, hvad vi skal svare/ Enig 

Gruppearbejde om skønlitterære tekster gør mig bedre til at turde sige min mening om 
teksten i en klassesamtale, selvom den ikke er den samme som alle de andres/ Enig 

Jeg skal i grupper snakke om en skønlitterær tekst, fordi jeg kan lære af de andre, der går i 
min klasse, hvis ikke, de mener det samme, som jeg gør/ Enig 

Litteratursamtalen i klassedialogen - lærervejledt: 
Jeg kan bedre forstå handlingen og personerne i en skønlitterær tekst, når vi snakker om det 
fælles på klassen, hvor min lærer samler op på de vigtigste ting/pointer/ Enig 

Metode: ‘Cirkellæsning’: 
Jeg forstår bedre bogens handling, når vi anvender metoder som fx ‘litteraturcirklen’ til at 
læse en en skønlitterær bog med/ Enig 

8.3 Fejlkilder 
Der har der været små fejlkilder, der kan have påvirket svarene. Fx ses det i 2. besvarelse af 

den kvalitative undersøgelse, at 7 elever svarer med noget, der kan defineres indenfor 

kategorien: Vi lærer at sige vores mening, hvor der i runde 1. ikke var noget svar. I de 

lukkede spørgsmål var dette spørgsmål formuleret: Jeg bliver bedre til at komme med mine 

meninger, også om ting der ikke handler om bøger, når jeg i klassen har øvet mig i at tale 

om skønlitteratur. Her er der sandsynligvis sket en ‘afsmitning’ der påvirker, når der igen skal 

formuleres med egne ord. Der er også 7 elever, der angiver sig “helt enige” i udsagnet, 

hvilket stemmer overens med det antal af elever, vi som før nævnt så, formulerede det med 

egne ord. Vi kan ikke lave en sammenfatning, der er fuldstændig objektiv, da vi har valgt at 

udelade spørgsmål, der har resulteret i både/og svar. Det er derudover også subjektivt, når 

vi inddeler spørgsmålene i kategorier, som vi ser, de passer ind i.  

8.4 Opsamling på undersøgelsen 
Vi kan se, der tegner sig et billede af, at eleverne udvikler sig ift. identitet og empati, når de 

beskæftiger sig med skønlitteratur, og at det har en merværdi at arbejde med 

skønlitteraturen sammen med andre. Dette overrasker os ikke, for det var en hypotese, vi 

havde inden undersøgelsen. En hypotese, der blev dannet, da vi observerede, hvor meget 
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refleksion og fordybelse, der kom frem i fortolkningsfællesskaberne - i grupper såvel som på 

klassen. 

Det kunne have været interessant at høre eleverne ift., om de mener arbejdet med 

skønlitteratur harmonerer med folkeskolens formålsparagraf, om de overhovedet kender til 

formålet med skolen, og om de kan se, at arbejdet med skønlitteratur kan hjælpe dem til 

dette formål. Ud fra deres besvarelser, er en stor del af eleverne implicit bevidste herom, 

men bruger ikke formålsparagraffen i deres begrundelser. Vi må antage, at de ikke er 

bevidste om den. 

9. Konklusion 
Et materiale som “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl,” kombineret med en klassekultur og 

lærerrolle, som Dysthe beskriver i det flerstemmige klasserum samt Ziehes ‘rejselederrolle’, 

ser vi forstærkende ift. identitet og dannelse i danskfaget. Vi mener, man bør søge bredere 

end blot i FFM, for at opnå et tilstrækkeligt solidt fundament til en sådan undervisning. Man 

bør have fagformålet i dansk med i baghovedet til ethvert undervisningsforløb i litteratur, hvis 

man vil lave undervisning, der skal udvikle elevernes dannelses- og identitetsprocesser. 

Udvikling af de fire tilværelseskompetencer i retningen af kvalificeret selvbestemmelse, ser 

vi, ligesom Tønnesvang, nødvendige for at blive et kompetent og robust menneske. Det ser 

vi kun, at man kan udvikle, hvis man understøttes i processen. Dette mener vi skal udfolde 

sig i alle skolens forhold, men alligevel ser vi et sted, hvor der er særlig grobund for det - i 

litteraturarbejdet. Her er der refleksion, dialog og erfaringsdannelser ud fra mange forskellige 

livsscenarier, som giver pejlinger på, hvordan man kan leve sit liv. Vi kan derfor udlede, at 

gennem litteraturen og forståelsen af den, kvalificerer man sine tilværelseskompetencer og 

man mestrer dermed bedre tilværelsesdimensionerne, herunder jeg/du-forholdet. Med 

Bourdieus begreb habitus får man en øget kulturel og social kapital, hvilket vi også ser som 

et led i dannelses- og identitetsprocesserne. 

Kvalificeret selvbestemmelse er et begreb, der er foreneligt og sammenhængende med de 

fiktive og kommunikative kompetencer, vi søger at give eleverne i arbejdet med litteratur. 

Litteraturarbejdet er dermed en kilde til livsmestring.  
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10. Perspektivering 
‘I tekstlandskabet’ er der de senere år fremkommet en ny genre. Tekster med flere 

modaliteter udover tekst og billeder. Multimodalitet kaldes det, når flere modaliteter indgår i 

et samspil, men også termen ‘sammensatte tekster’ benyttes, og når begrebet optræder 

sammen med skønlitterære tekster, er der flere betegnelser. Gitte Mose taler om visuel 

poesi, der bla. er illuminerede bøger og figurdigte. Hun siger, at med computermediet har 

den visuelle lyrik eller poesi fået flere udfoldelsesmuligheder, og det betyder værkerne ikke 

nødvendigvis længere skal læses lineært. Dermed bliver læser medskaber af værket i kraft 

af de link, der trykkes på.  Mose siger “Den medskabende udfordring for læseren må være 122

et eksempel på den foreløbige kulmination på receptionsæstetikkens anerkendelse af 

læserens aktivitet og rolle”. Læserens aktivitet er ikke længere kun at udfylde 

ubestemthedssteder eller tomme pladser, men har i stedet overtaget ansvaret og må 

reflektere over output, der kommer via de klik, der foretages.   123

    Henkel bruger termen intermedial litteratur om skønlitteratur, der med æstetiske 

multimodale udtryk bliver remedieret til et digitalt værk. Hun har bla. skrevet artiklen fra 2015 

Børnelitteratur mellem medier om app’en Tavs, der er en remediering af en grachic novel af 

samme navn. Her er der flere interaktive elementer, hvor læseren fx kan røre ved eller flytte 

på nogle tekstfragmenter. Læseoplevelsen får dermed også en taktil oplevelse og man kan 

med berøring afgøre, hvad der skal ske. Dvs. her åbnes op for rigtig meget medskabelse af 

værket. Da genren er ny, er der ikke specifikke analysemodeller til den. Denne didaktiske 

udfordring, behandler Henkel bl.a. i sin p.hd. Ungdomslitteraturens æstetik i et digitaliseret 

og medialiseret tekstlandskab, som er undervejs. I hendes resume skriver hun, “at digital 

ungdomslitteratur ikke kan alene analyseres og begribes ud fra traditionelle litterære 

metoder, ligesom unges perception af teksterne må formodes at være anderledes”. Hun 

stiller sig derfor selv opgaven med p.hd. projektet “at afsøge og eventuelt udvikle adækvate 

analytiske og metodiske tilgange til at forstå og begribe teksterne semantiske, perceptuelle 

og receptuelle beskaffenhed”.   124

   Det ny tekstlandskab og dermed endnu en udvidelse af literacybegrebet ift. fremtidens 

danskfag, ser vi således åbne for nye dimensioner af udvikling af dannelse og identitet, så 

længe man i sit daglige virke husker det refleksive og dialogiske med i strømmen af nye 

digitale læremidler og muligheder. 

122 Mose p155-157 
123 Mose p161 
124 Web 12 
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12. Bilag 
Bilag 1: Empiribeskrivelse og forklaring på procesark vi har brugt. 

Uddrag af UV-forløb 
 
Faglige mål 
I FFM for dansk 6. kl. tager vi afsæt i følgende færdighed- og vidensmål under overordnet mål 
Fortolkning ud fra det overordnede kompetencemål Eleven kan forholde sig til almene temaer 
gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.  
Følgende fremhæver vi under fortolkning som centrale for UV-forløbet:  125

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling 
● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  
● Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten  
● Eleven kan sætte teksten ift. andre værker 
● Eleven har viden om intertekstualitet 

Eksempel på læringsmål til eleverne til et af værkerne (Lige nu er allerede imorgen): 
● I skal kunne læse på, mellem og bag linjerne (at oversætte det, der står på linjen) og 

begrunde jeres tolkning ud fra teksten 
● I skal skrive jeres eget bud på en afslutning på værket (meddigtning) 
● I skal finde tema(er) i en tekst 
● I skal sammenligne teksten med andre værker og kunne se sammenfald 

Sociale mål 
Et vigtigt mål i forløbet, er at kunne deltage i et fortolkningsfællesskab. Læringsmål:  

● I skal lære hvad et fortolkningsfællesskab er, og at indgå i dette ved at lytte til hinandens 
forskellige tolkninger. 

Målet er også en del af den litterære kompetence, som delmålene omhandler. Delmål og sociale mål 
komplementerer derfor hinanden 

Semantisk materiale (børneromaner):  
Voel skole i Silkeborg: 
“Jeg er Frede” af Hanne Kvist: En billedroman med mange illustrationer både tegnede og grafiske i 
farver. Handler om drengen Frede og hans lejrskoletur med klassen. Bogen har mobning, selvværd, 
ensomhed, søgen efter fællesskab (longing for belonging), identitet mv. som tema.  
 
“Emmely M”  Dorte Karrebæk: En billedroman med mange tegninger i farver. Handler om en pige, 
der, i hendes forældres øjne, er uartig. Forældrene giver pigen en dukke, som de synes pigen skal 
tage ved lære af, da den er pæn og artig. Pigen bytter ufrivilligt krop og rolle med dukken. Bogen har 
identitet, ensomhed, barn/voksen-forhold, familieformer, frihed til at være sig selv, integritet mv. som 
tema. 

“Lige nu er allerede i morgen” af Ida-Marie Rendtorff: En billedroman med grafisk illustrationer i et 
sort/hvid univers. Handler om en pige der har mistet sin mor og søster og besøger hver dag deres 
gravsted i stedet for at være sammen med levende mennesker. Faren forsøger at stoppe denne 

125 web 4  
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negative spiral. Bogens handlingsforløb er opbygget således at man, lige til sidste kapitel, er i tvivl om 
moderen og søsteren er døde eller om historien udspiller sig i en skilsmissefamilie. Bogen har sorg, 
ensomhed, grænser, barn/voksen-forhold, familieforhold, fællesskab mv. som tema 

Vestre skole i Viborg: 
“Et mærkeligt skib” af Anita Krumbach 2009: Denne bog er ikke en billedroman, som de 
ovenstående, der er dog en betydningsladet illustration på forsiden. Handler om en dreng, der bor 
alene med sin far og man fornemmer han mangler omsorg. Han opsøger derfor det fællesskab 
familien i nabohuset har. Han er med i deres fællesskab i en periode, men familien trækker sig, da 
han bliver for pågående. Bogen har søgen efter fællesskab (longing for belonging), selvværd, 
afvisning, ensomhed, identitet, selvstændighed, familieformer mv som tema. 

Didaktisk materiale:  (Voel og Vestre skoler)  
Procesark fra Henkels materiale “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.”, der er revideret ift værkerne 
og derudover selvfremstillet materiale ud fra Henkels principper. 

Opgaver og aktiviteter inkl. empiri: 

I det følgende er beskrevet opgaver og aktiviteter der knytter sig til ovenstående mål og værker, som 
vi har benyttet i Voel og/eller Vestre. Derudover er udvalgte dele af vores empiri fra logbøger og 
videomateriale beskrevet ved de enkelte elementer. Der er enkelte empiridele, der stammer fra “uge 
sex” i Voel, som lå efter litteraturforløbet. Det er medtaget, fordi vi har vurderet, at eleverne i denne 
uge trak på samtaler og undervisningen fra litteraturforløbet.  

Berettermodellen 
Eleverne blev for første gang introduceret til ‘berettermodellen’ som et litterær værktøj ift. at analysere 
og skrive en tekst. Berettermodellens punkter blev gennemgået, og strategien hvor vi tænkte højt ift. 
“Den grimme ælling”, blev anvendt for at synliggøre for eleverne, hvordan den fremover kan bruges. 
Herefter skulle eleverne anvende den ift. bl.a. omskrivning og en beretterleg med henblik på 
intertekstualitet. 

Didaktiske overvejelser:  
Mål fra FFM:  

● Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold 
(læsning/tekstforståelse) 

● Eleven har viden om grafiske modeller (læsning/tekstforståelse) 
 
Output:  
Specielt drengene var glade for modellen. Gav dem noget konkret, de kunne anvende. Vi så, at det 
gav eleverne en god måde at arbejde med modellen på, gennem omskrivning, hvortil de opbyggede 
deres historie over modellen, så de fik alle elementer med, i arbejdet med at skrive en god fortælling 
med spænding. Vi har alle elevtekster tekster fra omskrivningen.  

Omskrivning 
Eleverne skulle, efter gennemgangen af berettermodellen, anvende den til at omskrive det 
skønlitterære værk “Jeg er Frede”, så handlingen nu tog sit afsæt med Karl som jeg-fortæller. 
Eleverne skulle skrive i par for at fremme deres litterære dialoger omkring indhold m.v.og for at 
stilladsere de fagligt svagere elever. “Jeg er Frede” blev valgt hertil, da denne har tema som mobning, 
anderledeshed m.fl. samt fordi den ikke er for kompliceret til at skulle anvende ‘berettermodellen’ på 
for første gang. 

 

 
Side 48 af 68 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
BA-projekt – Litteratursamtalen  

 
Gitte Kallestrup Hagensen (205039) og Susanne Kristensen (207966) 

VIAUC Silkeborg maj 2017 

Didaktiske overvejelser:  
Vores eksplicitte mål med berettermodellen, var at eleverne skulle lære at se ‘tingene’ fra flere sider 
→  empati, og at eleverne skulle blive bevidste om point of no return →  deres valg fortæller om deres 
måde at tænke på. ud fra følgende FFM blev eleverne stilladseret i: 

● Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten 
● Eleven kan læse med fordobling 

Output:  
Vi har elevernes omskrivninger, hvor de i par, har omskrevet fra Fredes synsvinkel som jeg-fortæller 
til Karl som jeg-fortæller. Opgaven gav eleverne mulighed for at udvikle deres empatiske side, ved at 
se tingene fra to sider. Hertil havde mange elever efterfølgende et andet syn på personen Karl, hvor 
de bedre kunne forstå, hvorfor han handlede, som han gjorde. 
 
Beretterleg 
For at hjælpe eleverne videre til at tolke et værk, lavede vi en “beretterleg”, hvor eleverne blev delt i to 
grupper. Den ene gruppe fik “Den grimme ælling” og den anden gruppe “Jeg er Frede”. Her anvendte 
vi billeder og tekst fra bogen, svarende til de 7 punkter i berettermodellen. Grupperne skulle så først, 
ved at kommunikere og diskutere, stille sig i den korrekte rækkefølge, der svarer til berettermodellens 
‘vej’. Efterfølgende skulle grupperne stille sig overfor den anden gruppe, så punkterne svarede til 
hinanden. Eleverne kunne på den måde se en sammenhæng mellem de to værker og 
“hovedpersonerne”. Output og didaktiske overvejelser, se næste punkt - intertekstualitet. 

Intertekstualitet 
Efter eleverne selv på egen krop og med synliggørelse, har stiftet bekendtskab med intertekstualitet i 
“Den grimme ælling” og “Jeg er Frede” tekster, introducerede vi det som begreb. Vi startede dog med 
musikvideoen til julekalenderen “Den anden verden”, der har mange intertekstuelle træk til eventyr. 
Her skulle eleverne selv komme frem til, hvorfor de skulle se den. Dvs. nærme sig begrebet 
intertekstualitet.  Efterfølgende snakkede vi om selve begrebet intertekstualitet ift. “Den grimme 
ælling” og “Jeg er Frede”, hvor vi, med et fælles metaperspektiv, så på beretterlegen. 

Didaktiske overvejelser: Ved at eleverne skal arbejde med intertekstualitet, vil de kunne drage viden 
fra dette, til forståelsen af andre værker. Her henter de viden fra “Den grimme ælling”, hvor viden 
bruges til tolkningen og forståelsen af “Jeg er Frede”. Her knyttes an til FFM i følgende mål: 

● Eleven kan sætte teksten ift. andre værker (fortolkning/perspektivering) 
● Eleven har viden om intertekstualitet (fortolkning/perspektivering) 
● Eleven har viden om intertekstualitet 

Output: Mange elever kunne med det samme se, det handlede om intertekstualitet, og nævnte Brdr. 
Grimms eventyr. 

● Enkelte elever mente, det handlede om at forfatterne ‘stjæler’ fra hinanden’ - og om det var ok 
- her fangede de ideen om, hvad intertekstualitet går ud på. 

Filmempiri og observationer fra opfølgning på beretterlegen:  
Eleverne så mange sammenhænge ml. “Jeg er Frede” og “Den grimme ælling”. Her følger 
elevudtalelser fra logbog d. 5/1 og fra filmempiri: 

● “Andegården minder om skolegården, hvor der begge steder er nogle, der er lede” 
● “Ællingen og Frede er begge to anderledes” 
● “Ællingen bliver en smuk svane og Frede bliver en helt” 
● “Ællingen kan lide vand og det kan Frede også når han laver vandbomber” 

Cirkellæsning  
Til at læse de litterære værker, anvendte vi Aoye Quist Henkels metode ‘cirkellæsning’. Bl.a. 
anvendte vi den i Voel på “Jeg er Frede” og “lige nu er allerede i morgen” samt på Vestre skole i 
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Viborg, hvor de læste “Et mærkeligt skib”. Metoden foregår som rollelæsning i grupper af fire, hvor 
hver elev på skift har en rolle. ‘Højtlæseren’ læser en del af en tekst højt, ‘Spørgejørgen’ stiller 
undrende spørgsmål til refleksion, ‘Fokusfætteren’ finder en dækkende overskrift til det læste og 
‘Sporhunden’ finder spor ift. til det, lærer har lagt som fokus. Vi ser cirkellæsningen som meget central 
i Henkels materiale, og at den danner fundament til øvrige metoder. Vi har derfor anvendt den en del 
og uddyber den her mere end de øvrige.  

Didaktiske overvejelser: At få alle eleverne til at indgå aktivt i samtalen om litteratur. At stilladsere 
de elever, der fagligt har svært ved at læse på, mellem og bag linjen. Gennem refleksioner hjælpe 
hinanden til at komme op på et højere abstraktionsniveau og få en horisontudvidelse. 
Henkels mål er at eleverne er aktive, kommunikerende og forholder og til teksten.  Vores mål er her 126

det samme, hvor eleverne stilladseres via metoden ift. FFM til følgende: 
● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling 

Output: 
Udtalelser fra elever - filmempiri:  

● Flere elever siger “det er rigtig fedt at arbejde med det, da det er anderledes end det, vi plejer 
at lave”. 

● En elev siger bl.a: “at få roller gjorde mig bevidst om det, jeg skulle gøre”. (Udtalelse fra elev 
med stort ordforråd). 

● “Det giver muligheder for, at arbejde med bogen fra forskellige synsvinkler”. 
● “Det er en sjov måde at arbejde på, fordi man bliver tvunget til at finde ud af nogle ting. Man 

ville måske ikke lægge mærke til det samme, hvis man bare læste den”. 
● “Man skal bruge sin hjerne meget mere og tænke over tingene” - hun siger også at det stiller 

større krav, da man både skal lytte, tænke og nedskrive. 
● En del elever siger, “at det kan være lidt svært at notere samtidig med, at man skal lytte til det 

der bliver læst. Kan gøre at man misser små dele af teksten”. 

Udtalelse fra lærer: 
● Lærer fra Vestre skole mener, det har været udbytterigt at cirkellæse på “Et mærkeligt skib”, 

men det kan være sværere at fastholde interesse ved længere værker.  

Vores observationer: Alle elever arbejdede godt med opgaven og vi oplevede, at elever der ‘normalt’ 
ikke var særlig aktive, blev det da ‘rollen’ krævede det af dem. Vi så, at elevernes interesse og 
motivation faldt ved læsningen af slutningen af bogen, hvor der bl.a. ikke blev noteret i samme 
omfang som i starten. Vi observerede også, at eleverne fandt nogle af rollerne mere interessante end 
andre. 

Vores refleksioner: Det er en god metode til at få alle med i arbejdet og få dem til at reflektere over 
det, der læses, derfor viderebragte vi også metoden til Vestre skole i Viborg. 
Udfordringen kan være at man både skal lytte, tænke og nedskrive på en gang. 
Hvis man anvender metoden over for lang tid, på længere værker, kan det blive for ensformigt. Her er 
det en god ide at udvælge dele af en længere tekst hvor metoden bruges på. Dette skriver Henkel 
selv i hendes materiale, og det er også Zannes vurdering samt det vi observerede. 

Litteraturbold 
En metode, hvor elever og lærer sidder i en rundkreds og en bold kastes rundt mellem de, der har 
noget, de gerne vil dele/sige. Vi anvendte metoden to gange på Voel skole. Første gang ifb. med 

126 “Sammen om at læse litteratur - 6.-7. kl. lærerens ressourcebog” p. 54 

 

 
Side 50 af 68 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
BA-projekt – Litteratursamtalen  

 
Gitte Kallestrup Hagensen (205039) og Susanne Kristensen (207966) 

VIAUC Silkeborg maj 2017 

arbejdet omkring værket “Jeg er Frede”, som en afslutning og fortolkning på værket ift. at kunne kæde 
temaer i bogen til deres hverdag. Her var målet at fremme dialogen omkring selvtillid vs. selvværd. Vi 
havde på forhånd lavet taksonomisk stigende spørgsmål, differentieret ift eleverne, da tanken var, at 
alle elever skulle kunne deltage i besvarelserne. Denne differentiering foregik uden at være synlig for 
eleverne.  
Anden gang vi anvendte metoden, var ifb. med ‘uge sex’, hvor vi på workshop, havde temaet 
‘ensomhed’. Her anvendte vi, efter eleverne havde set to små film om ensomhed, nogle forskellige 
udsagn, eleverne skulle forholde sig til og uddybe, når de fik bolden. 

Didaktiske overvejelser:  
Vores mål: At eleverne skulle få en dybere forståelse af begrebet ensomhed, forholde sig til det og 
reflektere over det. Dette først igennem værkerne, og herefter i ‘uge sex’, hvor det blev kædet over til 
deres eget liv. Gennem dialogen, og de optag eleverne lavede på hinanden, var målet at de skulle få 
udvidet deres forståelseshorisont. Begrebet empati var et mål, vi implicit søgte at udvikle på, hvor 
eleverne gennem omskrivning af “jeg er Frede”, er blevet stilladseret til at se tingene fra flere vinkler. 
Den fysiske bold var en god katalysator til at få gang i litteratursamtalen. Eleverne blev herigennem 
stilladseret til det sociale mål om at indgå i et fortolkningsfællesskab. 
Her knyttes an til FFM i følgende mål: 

● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  
● Eleven kan sætte teksten ift. andre værker 

Output: En elev der siger, efter mange andre elever har budt ind, “at faktisk er det godt, at man har 
prøvet at være ensom, da man så bedre kan håndtere det og hjælpe hvis en anden er ensom”. Her 
ser vi hvordan eleven viser empatiske træk. En anden elev bliver efterfølgende ked af det og fortæller 
os, at hun føler sig ensom, hvilket vi får en god snak om på 2-mandshånd.  
Generelt så vi at mange elever bød ind i dialogen med eksempler fra hverdagen i skolen, fritiden, de 
sociale medier m.m, og lavede optag på hinanden. 

Billedanalyse 
Eleverne fik først gennemgået vigtige begreber til billedanalyse. Herefter tænkte vi højt udfra et 
billede. Efterfølgende skulle eleverne i bordgrupper af fire, selv ud og analysere et udvalgt billede fra 
“Emmely M”.Til sidst præsenterede grupperne deres billede for resten af klassen.  
Til værket “Lige nu er allerede i morgen” skulle eleverne kigge på billederne i hele værket i 
bordgrupper af fire, og se efter fælles træk, og bl.a. overveje hvorfor billederne var lavet som de var; 
farver, linjer m.v. Herefter var der en fælles opsamling på klassen, hvor vi sammen fik skabt en 
analyse af billederne og betydningen af disse i billedromanen. 
 
Didaktiske overvejelser: Ved at eleverne præsenterede for klassen, deler de også viden med 
hinanden og stilladserer. Ved at de først havde haft fokus på ét billed i “Emmely M”, og ad den vej fået 
indarbejdet teknikker hertil, havde eleverne langt nemmere ved at forholde sig til et helt værk. 
Følgende FFM var målet med billedanalysen: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling  
● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  

Output fra Filmempiri  :  
En elev bemærker at på sidste billede ændredes hovedpersonens, Felicia, blikretning til at kigge ud 
mod læseren, ift. til de andre billeder.  
Elevernes stemmer interagere i en god dialog, hvor eleverne laver elevoptag og høj værdisætning, og 
hvor bl.a. én elev laver optag på en anden elev. Her perspektiveres til Bdr. Løvehjerte og 
efterfølgende følger en anden elev op med en perspektivering til talemåden ‘fri som fuglen’ 
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3. forhold i dialogen ifølge Dysthe - Dialogen består af mange stemmer - suppleres af stemmer udefra 
og fra andre tider/tekster - ekkoer 

Isbjergteknikken 
Isbjergteknikken anvendte vi i klassen i Voel. Det er en metode Henkel har udviklet, til at arbejde ‘på, 
mellem og bag linjerne’. Med Henkels egne ord skriver hun i lærerressource bogen; De vil gennem 
opgaven komme dybere ind i teksten og dennes mening . Vi anvendte isbjerg metaforen og hendes 127

procesark til netop dette arbejde, men da eleverne stadig havde svært ved at forstå helt, hvad de 
forskellige dele betød, valgte vi at visualisere isbjerget for dem. Herefter fik eleverne i bordgrupper af 
4, et stort stykke hvidt pap, hvorpå der var et isbjerg tegnet. Herefter skulle eleverne stille spørgsmål 
til værket “Emmely M” svarende til, at disse kun kunne besvares, hvis de andre elever læste ‘på, 
mellem og bag linjerne’. 

Didaktiske overvejelser:  
Vores mål med metoden, var at stilladsere eleverne til at blive bevidste om, at en tekst siger mere end 
det, der står på linjen. At eleverne skal blive bevidste om, at de bl.a. kan trække på deres eget liv ift. 
at forstå det, der siges mellem linjerne.Isbjergsanalogien kan vi se, var stilladserende for eleverne ift. 
at læse med fordobling, men også til at de efterfølgende kunne samle en tolkning. Ved at visualiserer 
det for eleverne, bliver det tydeligere for dem, da opgaven ellers kan virke lidt abstrakt. Metoden 
stilladserede eleverne i følgende FFM: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne (fortolkning/oplevelse og indlevelse) 
● Eleven kan læse med fordobling (fortolkning/oplevelse og indlevelse) 

Output: Vi lavede en evaluering med eleverne inden vi anvendte visualiseringen og efter. Her ses 
eksempler på besvarelse 

På linjen - 1. evaluering: Læse hvad der står på linjen -  
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag? At læse 
På linjen - 2. evaluering: At læse lige præcis hvad der står -  
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag? At læse normalt 

Mellem linjerne - 1. evaluering: ? At man fortolker en tekst  
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag ? Du forstår en mening i en tekst 
Mellem linjerne - 2. evaluering: At forstå og se hvad der sker som ikke står i teksten  
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag? Forstå noget andet end hvad folk siger 

Bag linjerne - 1. evaluering: Noget man har hørt eller læst 
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag? Jeg bruger det ikke i min dagligdag 
Bag linjerne - 2. evaluering: At man “går ind” i personen og prøver at forstå personens tanker  
Hvad kan jeg bruge det til min dagligdag? Hvis man skal lære om en person gennem en bog og 
måske forstå personen 

Vi hørte endvidere, ift. visualiseringen af isbjerget, elever sige at “det er genialt” og at “nu forstår jeg 
det”. 

Skriv en linje der beskriver Felicia 
Dette gjorde eleverne tre gange ift. “Lige nu er allerede i morgen”. Efter de havde læst til s. 26, ca. 
midtvejs og efter de havde læst bogen færdig. 

127  Henkel 2. p. 57 
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Didaktiske overvejelser: Vores mål med opgaven, var at tydeliggøre for eleverne, at hovedpersonen 
Felicia gennemgår en udvikling, men også for at se, om eleverne selv ser udviklingen. Til slut 
samlede vi deres besvarelser og tydeliggjorde for eleverne på smartboard, hvordan de havde ændret 
deres syn på Felicia. Efterfølgende fik vi en god dialog herom. 
Her knyttes an til FFM i følgende mål: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling 
● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  

Output: Ved at vi samlede elevernes besvarelser, og viste dem sat op overfor hinanden, kunne 
eleverne tydeligt se både Felicias udvikling, men også deres eget syn på hende, der havde ændret 
sig gennem læsningen og arbejdet med romanen. Hertil anvendte vi flere forskellige arbejdsmetoder, 
der hjalp eleverne til at komme “ned” i romanen og se tingene fra flere sider. 

Meddigtning  
Eleverne fik til opgave, inden de læste det afsluttende kapitel af  “lige nu er allerede i morgen”, selv at 
skulle skrive slutningen på børneromanen. Kravet til opgaven var, at de skulle være tro mod 
skrivemåden, som forfatteren havde valgt, og samtidig skulle de have fokus på de spor, der var 
indlagt i deres begrundelse for valget af slutning. Eleverne fik 5 min. til at overveje slutningen, mens 
der kørte stille musik i baggrunden. Herefter havde de 40 min til hurtigskrivning. 

Didaktiske overvejelser: Målet var, at eleverne skulle blive bevidste om handlingen i værket. Hertil 
ville vi gennem meddigtningen kunne se, om eleverne havde fanget værkets indlagte spor, og 
anvendt dem i deres forståelse. Eleverne blev stilladseret i følgende FFM: 

● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  
● Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten 

Output: Vi har teksterne fra alle elever. Enkelte elever havde fanget slutningen i det oprindelige værk 
ved at bruge de spor, forfatteren havde lagt ind (piger). Mange havde ikke. Enkelte elever fradigtede 
og lavede en ‘splatter’slutning (drenge). Her havde de omtalte drenge haft deres fokus på egen 
kreativitet, fremfor at holde sig til værket. 

Spørgsmålstrappen 
’Spørgsmålstrappen’ benytter vi til at reflektere over de eksistentielle spørgsmål, bogen lægger op til - 
fra spørgsmål man kan finde svar på i teksten, til refleksionsspørgsmål og op til de store spørgsmål, 
man kan stille i tilværelsen. Eleverne skulle selv, i grupper af fire, lave spørgsmålene, så de passede 
til hvert trin på trappen. Vi anvendte en fysisk trappe i klassen, hvor eleverne bevægede sig på trin ift. 
spørgsmålene. 

Didaktiske overvejelser: Henkels egne mål med opgaven er, at eleverne skal stille spørgsmål til 
teksten og til hinanden som elever, for at skabe en baggrund for litteratursamtalen om værket. 
Hermed kan eleverne udvikle en metabevidsthed om, hvordan og hvorfor de læser litteratur.  Vores 128

mål var, at eleverne skulle finde temaer i værket og kunne anvende disse til at perspektivere til 
verdenen ‘udenfor’, at de lærer at forholde sig til emner, der er taget op i litteraturen, og argumentere 
med synspunkter. 
Her knyttes an til FFM i følgende mål: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling 
● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning  

128 Lærerressource bogen til “Sammen om at læse litteratur 6-7 kl.” p. 62 
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● Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten  

Output: En elev(har høj kapital på Bourdieus fire kapitaler; social (netværk), symbolsk (status), 
kulturel (uddannelse) og økonomisk (økonomi)) bliver mesterlære for en anden elev (der har lav 
kapital på social og symbolsk), og den anden elev, går fra at være legitim perifer deltager til fuld 
deltager - Man lærer at tale og agere som de erfarne ved at observere, lytte og efterligne dem. På 
filmempiri ses eksempel på, at man kan påvirke de faglige symbolske kapitaler - UV anerkender den 
anden elev som får noget credit (han plejer at rive papir over). 
Da gruppen havde præsenteret deres spørgsmål på trappen, så vi stolthed fra eleverne og smil på 
læben fra specielt den anden elev. Herunder ses eksempler på gruppernes arbejde: 

Store spørgsmål: Er det fedt at vinde over alle?  
Reflektionsspm: Hvorfra ved at Felicia er god til bordfodbold? 
Genkendelsesspm Er du selv blevet kaldt noget, fordi du er god til noget?  
Kom igang spm: Hvorfor siger far, at Felicia er Blommevejs ukronede mester i bordfodbold? 

Store spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at komme videre efter sorg? 
Reflektionsspørgsspm: Hvad menes med at smage salt i munden? 
Genkendelsesspm: Hvorfor snører halsen sig sammen så, man ikke kan sige noget? 
Kom igang spørgsmål: Hvorfor er det Felicias tur til at sige noget? 

Store spørgsmål: Skal man blive ved ved at holde fast i en død person? 
Reflektionsspørgsmål: Hvorfor køber Felicia gave til en død søster 
Genkendelsesspørgsmål: Kan ikke genkende noget 
Kom igang spørgsmål: Hvem køber Felicia gave til? 

Store spørgsmål: Hvordan tackler ens kammerater, at man er ked af det?  
Reflektionsspm: Hvorfor køber hun en gave til sin døde søster? 
Genkendelsesspm: Hvorfor har man ikke lyst til at snakke med andre, når man er ked af det?  
Kom igang spørgsmål: Når Felicia cykler, er det ligesom at hun…. ? 

Før-læsningsstrategier 
I Viborg, startede eleverne ud med før-læsningsstrategier, hvor de talte om titlen “Et mærkeligt skib”, 
efterfulgt af associationer til ‘skib’ og til sidst forsidebilledet. Alt dette foregik som en klassesamtale, 
hvor læreren var den styrende. 

Didaktiske overvejelser: En rigtig god måde at starte fælles på, da titlen og forsidebillede hjalp til at 
eleverne fra start havde en forforståelse, og de fagligt svageste elever blev stilladseret fra start, til 
forforståelsen. Eleverne blev stilladseret i følgende FFM: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling 

Output: Der kom mange gode indspark på mange niveauer 

Eleverne bliver bedt om at reflektere over hvad der menes med titlen “Et mærkeligt skib” 
● Fra logbog d. 6/3: “ Et lumsk skib”, “et hurlumhej skib”, “et luftskib” (her fordi hun måske også 

tænker på billedet), “et skib der ser underligt ud, fordi det er et barn, der har lavet det og 
derfor er anderledes end det, et voksen vil lave”. 

Omkring forsidebilledet blev der bl.a. sagt følgende (logbog 6/3):  
● “Dreng der løber, måske er det hovedpersonen” 
● “Lyse farver, måske er det en god historie og ikke en dyster” 
● “Skibet i himlen, måske nogen der er døde da man så kommer i himlen” 
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● “Drengen jagter måske en drøm, svampene er trædepuder han kan klatre opad og nå 
skibet/drømmen” 

● “Svampene, er måske nogle giftige, som måske er lidt nogle prøvelser og nogle problemer 
undervejs for at nå drømmen” 

Ordkort 
‘Ordkort opgaven’ er udviklet af Henkel. På Vestre skole fik eleverne, i grupper af 4, udleveret ark, 
hvor de skulle karakterisere hhv. Elo, Susanne, Elos far, stemningen i historien, Elos hjem og 
Susannes hjem. Til hver var der 16 ord knyttet til. Eleverne skulle så vælge de fem ord, der beskrev 
det bedst. Hertil krævede det, at eleverne skulle argumentere for deres valg, for at de i gruppen kunne 
blive enige om de 5. Efterfølgende blev der lavet en klasseopsamling, hvor eleverne igen skulle 
argumentere for gruppens valg. Herefter måtte eleverne gerne tilføje op til to ord, hvis de syntes nogle 
manglede. 
Ordkortene blev lavet af to omgange; midtvejs og efter eleverne havde læst bogen færdig.  

Didaktiske overvejelser: Ved at eleverne havde udgangspunkt i nogle ordkort, blev de stilladseret, 
så alle havde mulighed for deltagelse, men også at de var nødt til at forholde sig til hvert enkelt ord. 
Ligeledes fik de udvidet deres ordforråd. 
Mål: Henkels mål med denne opgave er at eleverne skal være aktive, kommunikerende og udvikle sig 
ift. at analysere og karakterisere. Henkel fremhæver at eleverne klædes på til at kunne gå videre med 
teksten, og hvilken betydning personernes eller miljøets fremtoning har. Samme mål havde vi, men 
endvidere valgte vi, at eleverne skulle gøre det to gange, da vi gerne ville se, om eleverne kunne se 
en udvikling gennem historien. Eleverne blev stilladseret i følgende FFM: 

● Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne  
● Eleven kan læse med fordobling  
● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 

Output: Vi så, at der i grupperne kom nogle rigtig gode snakke i gang, da eleverne sjældent fra start 
havde de samme 5 ord, de syntes karakteriserede ‘overskriften’. Desuden observerede vi, at eleverne 
ubevidst allerede her kom i gang med at analysere og tolke på selve handlingen. Vi så også, at alle 
elever/grupper havde gode argumenter til den fælles klasseopsamling efterfølgende. I opsamlingen 
observerede vi, at der var en del sammenfald af ordvalg, men at enkelte grupper også havde ord, 
andre grupper ikke havde valgt. Dette gav nogle gode diskussioner fælles på klassen, og nogle 
grupper ændrede efterfølgende deres ordvalg ud fra andre gruppers argumenter. 

Litteraturinterview 
Litteraturinterviewet er udviklet af Henkel. Dog er spørgsmålene tilpasset af os til værket “Et 
mærkeligt skib” og tilføjet, at eleverne selv skulle formulere to spørgsmål. Eleverne får hvert et ark, 
hvorpå der står: “Du skal interviewe én person pr. spørgsmål. I interviewet kan du stille uddybende 
spørgsmål, såsom hvorfor, indtil du vurderer, at du har nok oplysninger. Når du har spurgt, skal du 
selv svare på en makkers spørgsmål (ikke det samme) - husk at også du skal begrunde dine svar. 
Find dernæst ny makker”. 
Herefter har vi lavet 10 spørgsmål, eleverne skal besvare ved hjælp af de andre elever, efterfulgt af 2 
pladser hvor de selv kan formulere et spørgsmål. Ved at lave dette interview, skal eleverne både 
være lyttende, talende, men også reflekterende ift. at løse opgaven. 

Didaktiske overvejelser: Ordkortene har til denne opgave virket stilladserende, da opgaverne bl.a. 
omhandler karakterisering som i ovenstående opgave med ordkort. Ved at de skal lave den midtvejs 
og allerede her begynde at overveje et budskab, ‘tvinger’ vi dem til at reflektere over den handling, der 
har været på dette tidspunkt. Ved at eleverne også¨skulle formulere to af deres egne spørgsmål, gør 
måske også at mange elever tør byde ind med et svar. 
Mål: Ayoue Quist Henkels mål med opgaven er at eleverne deler deres viden om og opfattelse af 
teksten med andre gennem aktiv lytning og samtale.  de skal altså forholde sig til teksten og finde 129

fortolkningsveje. Vores mål med opgaven er de samme, men også at eleverne gennem denne 

129 Lærerressourcebogen til “Sammen om at læse litteratur 6.-7. kl.” p. 55 
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vidensdeling bliver stilladseret til at kunne indgå i en fælles opsamling på klassen. Ved at tilføje to 
pladser, hvor eleverne selv kan stille spørgsmål, giver vi også plads til elevernes egne refleksioner og 
undringer om teksten. Eleverne bliver stilladseret i følgende FFM: 

● Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 

Output: Eleverne siger selv, at de ikke altid har det samme svar og derved lærer noget af hinanden, 
de blev tvunget til at tænke over historien hver gang, de fik et nyt spørgsmål, Specielt de sidste to 
spørgsmål, hvor eleverne selv skulle formulere sig, ser vi, at mange er taksonomisk højere oppe, da 
de bl.a spørger 

● “Hvorfor tror du Susanne tager sig så meget af Elo” 
● “Hvad synes du om bogen”? 
● “Hvem er Elo egentlig”? 
● “Hvad tror du der er sket med Elos mor”? 
● “Hvad kan du sammenligne det du har læst med i virkeligheden”? 
● “Hvad tror du der sker efter det vi ved om bogen nu/har du et bud på en slutning”? (her har de 

læst halvdelen)  
● “Kan du beskrive historien med et ord”?  
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Bilag 2: Klafkis Kritisk-konstruktiv didaktiske planlægningsmodel 
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Bilag 3: Isbjergteknikken 
 
Henkels udgave ift. værket raftehegn Vores redidaktisering 
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Bilag 4: Spørgeskema der er sendt ud til eleverne 

Spørgeskemaundersøgelse 6. klasser 
 
 
Fornavn: __________________________          Efternavn: 
___________________________ 
 
Sæt kryds i hvilket køn du er: Dreng: ____ Pige:____ 
 
Skole: _______________________________________ 
 
Når vi bruger ordene “læse og arbejde med skønlitterære tekster/bøger”, handler det om 
bøger I har læst i klassen og efterfølgende arbejdet med. Altså bøger med opdigtede 
personer og handling som i eventyr, noveller og romaner.  
 
Prøv med dine egne ord at forklare hvorfor, du i skolen, skal læse og arbejde med 
skønlitteratur. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Hvor enig er du i nedenstående påstande? Sæt en tydelig ring. 
  
Jeg kan bruge skønlitteraturen til at lære om andre personers følelser. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg kan bruge skønlitteraturen til at forstå mine klassekammerater, kammerater, veninder og 
min families måder at være på. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg kan bruge arbejdet med skønlitteraturen til at forstå mine egne følelser. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
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Skønlitteraturen gør mig klogere på mennesker ude i verden, jeg ikke kender. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Når jeg læser om personer der ikke har det godt, i en skønlitterær tekst, får det mig til at ville 
hjælpe personen. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Fælles snakke i klassen om skønlitterære tekster, gør at vi behandler hinanden bedre.  

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg skal læse skønlitteratur for at lære at skrive bedre. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg skal i grupper snakke om en skønlitterær tekst, fordi jeg kan lære af de andre, der går i 
min klasse, hvis ikke de mener det samme som jeg gør. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg kan bedre forstå og fortolke en skønlitterær tekst, når jeg læser og arbejder alene med 
teksten. 

Helt enig Enig både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg læser kun skønlitterære tekster i skolen, fordi min lærer siger jeg skal. 

Helt enig Enig både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg synes mine egne forståelser og fortolkninger af en skønlitterær tekst altid er bedre, end 
det de andre i klassen byder ind med. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
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Når vi skal snakke om spørgsmål til en skønlitterær tekst i grupper, får vi nogle gode 
diskussioner, fordi vi ikke altid er enige om, hvad vi skal svare. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg forstår bedre ordene i en skønlitterær bog, når vi anvender metoder, som f.eks 
‘litteraturcirklen’, til at læse en bog med (f.eks. når jeg er sporhund). 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg forstår bedre bogens handling, når vi anvender metoder som f.eks ‘litteraturcirklen’ 
(sporhund, fokusfætter, højtlæser og spørgejørgen) til at læse en en skønlitterær bog med.  

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg forstår bedre personerne i bogen, når vi anvender metoder som f.eks ‘litteraturcirklen’ 
(sporhund, fokusfætter, højtlæser og spørgejørgen) til at læse en skønlitterær bog med.  

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg bliver mere forvirret, når vi anvender metoder som f.eks ‘litteraturcirklen’ (sporhund, 
fokusfætter, højtlæser og spørgejørgen) til at læse en skønlitterær bog med.  

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg kan bedre forstå handlingen og personerne i en skønlitterær tekst, når vi snakker om det 
fælles på klassen, hvor min lærer samler op på de vigtigste ting/pointer. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg læser meget skønlitteratur, jeg selv vælger, derhjemme. 
 
Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Det jeg har lært i én skønlitterær tekst, bruger jeg, når jeg skal forstå den næste skønlitterære 
tekst. 
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Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Gruppearbejde om skønlitterære tekster gør mig bedre til, at turde sige min mening om teksten 
i en klassesamtale, selvom den ikke er den samme som alle de andres. 

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Jeg bliver bedre til at komme med mine meninger, også om ting der ikke handler om bøger, 
når jeg i klassen har øvet mig i at tale om skønlitteratur.  

Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Forstår ikke 
spørgsmålet 
 
 
Prøv igen med dine egne ord at forklare, hvorfor du i skolen skal læse og arbejde med 
skønlitteratur. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilag 5: Kvalitative undersøgelsessvar sat op i diagram 
Undersøgelsen er lavet på 59 elever i 3 6. klasser på 2 forskellige skoler 
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Bilag 6: Kvantitative undersøgelsessvar sat op i diagram 
Undersøgelsen er lavet på 59 elever i 3 6. klasser på 2 forskellige skoler 
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