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Hvordan kan man forstå litteraturundervisningens situation i gymnasiet, 

og hvordan man bidrage til at undervisningen kan fornys? 

Fra beskrivelse til fornyelse  

af litteraturundervisning 

AF PETER KASPERSEN 

Det er en drøm at kunne tilrettelægge sin 

forskning sådan at ens projekter hænger 

sammen. Hvert projekt stiller nye spørgs-

mål, som så tages op i det følgende. Der er 

mange realitetskrav som gør hvad de kan 

for at forstyrre den drøm, men en del af den 

forskning jeg har gennemført, har faktisk 

fulgt én bestemt strategi, besvarelsen af to 

overordnede spørgsmål: Hvordan kan man 

forstå litteraturundervisningens situation i 

gymnasiet, og hvordan man bidrage til at 

undervisningen kan fornys? 

Man kan for det første spørge om der 

overhovedet er et behov for at forny littera-

turundervisningen. Det kunne lyde som en 

temmelig arrogant dagsorden: dansklærerne 

kan ikke finde ud af det, og så må forskerne 

hjælpe dem. Men sådan skal det ikke for-

stås. Problemet stikker langt dybere. 

Indvendinger mod strategien 

Litteraturundervisningens storhedstid i 

den vestlige verdens skoler lå i første halv-

del af 1900-tallet. Dansk var, i et parløb 

med historie, det danske dannelsesgymnasi-

ums dannelsesbærende fag. Men senest i                                     

1960’erne blev det klart at denne konstruk-

tion ikke længere var selvindlysende. Lige 

siden har litteraturundervisningens legiti 
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meringsproblem stået højt på dagsordenen i en 

række lande. 

For det andet kan man spørge om forskere 

skal arbejde på at forny undervisning. Er det 

ikke at blande forskning og udviklingsarbejde? 

Indvendingen er relevant. Hvis forskerne ure-

flekteret arbejder med på uddannelsespolitiske 

dagsordener og pædagogiske modebølger, sæt-

ter de positionen som kritiske iagttagere over 

styr. Den indvending bliver tit brugt mod pæda-

gogisk forskning, der her ses som politikeres og 

embedsmænds forlængede arm. 

Musikdidaktikeren Frede V. Nielsen har 

trukket en streg i sandet ved at skelne mellem 

didaktik og didaktologi. Den første betegnelse 

bruges om praktiske og normative refleksioner 

over undervisning. Den sidste reserveres til 

teoribaseret, beskrivende forskning. Men samti-

dig gør Nielsen opmærksom på at selv teoreti-

ske beskrivelser i sidste instans skal kunne bru-

ges til noget praktisk. Forskellen ligger altså 

mellem en direkte og en indirekte anvendelse 

(Nielsen 1994, 2004). 

Det stadigt stigende krav om at forskning 

skal være anvendelsesorienteret, såkaldt Modus 

2-forskning, har globalt medført stor interesse 

for først aktionsforskning og senere pædagogisk 

designforskning (van den Akker et al. 2006). I 

det første tilfælde medvirker forskeren i under-

visningen i begrænset omfang uden at gribe ind 

i designet. I det sidste kan forskeren justere 

undervisningen undervejs og har ansvaret for at 

der er overensstemmelse mellem teori og prak-

sis. Den sidste form er ikke ret udbredt i Dan-

mark pga. lærernes metodefrihed, som er mest 

grundfæstet i gymnasiet. 

Strategiens faser 

Min forskning har gennemløbet følgende faser: 

1. Beskrivelse af eksisterende 

praksis 

2. Tilrettelæggelse og observa-

tion af et alternativ 

3. Oparbejdelse af teoretisk 

basisviden 

4. Gennemførelse af et design-

baseret forsøg. 

Fase 1 bestod i en undersøgelse 

af eksisterende danskundervisning (Kaspersen 

2005). Undersøgelsen pegede på at kompetent 

litteraturundervisning nok kan gennemføres på 

flere måder, fx med større eller mindre inddra-

gelse af eleverfaringer, men at der ikke desto 

mindre eksisterer en udbredt og velprøvet mo-

del. Den bygger på en kombination af tre ele-

menter: nykritisk analyse, hermeneutisk fortolk-

ning og litteraturhistorisk perspektivering. Mo-

dellen forbereder effektivt eleverne til mundtlig 

eksamen, men den har kun få ligheder med den 

måde litteratur bruges på uden for skolen. Man 

kunne vælge at sige at modellen er skolsk 

(Hetmar 2004). I min undersøgelse blev Luh-

manns systemteori brugt til at karakterisere 

brugen af litteratur i forskellige samfundssyste-

mer. 

Forfattere underviste 

Fase 2 bestod, som konsekvens af resultaterne 

af fase 1, i at undersøge hvad der sker hvis man 

bryder undervisningen fuldstændig op ved at 

lade forfattere overtage den (Kaspersen 2007, 

2008. Kaspersen et al. 2008). Man kunne kalde 

en sådan didaktik for ’konfrontationsdidaktik’. 

Kunstsystemets idealer og fremgangsmåder 

føres ind i skolen. Forfatterne må dog også un-

derkaste sig skolens regler i et vist omfang, og 

der sker uundgåeligt en, forhåbentlig frugtbar, 

konfrontation. 

Ganske kort sagt viste forsøget at undervis-

ningen blev gennemført med en anden balance 

mellem reception og produktivitet end i normal 

undervisning. Forfatterne bruger litteraturen 

produktivt og anvendelsesorienteret, både når de 

læser og skriver. Det er den omgang med littera-

tur man fx lærer på Forfatterskolen, og forfatter-

nes undervisning blev derfor præget af kreativ 

læsning og skrivning. Opmærksomheden på 

sproglige virkemidler var udtalt. Derimod var 

undervisningen ikke særligt hermeneutisk. For-

fatterne havde en tendens til at opfatte herme-

neutisk fortolkning som en overflødig oversæt-

telse af teksten til forskellige litteraturfjerne 

sprog. 

Mens fase 2 blev gennemført som grounded 

forskning, stort set ateoretisk, blev fase 3 brugt 

til at søge efter teori der kunne bruges til at 

forstå resultaterne fra fase 2 (Kaspersen 2009, 

Davidsen & Kaspersen under 

udgivelse). Man kan hente 

teoretisk inspiration mange 

steder, men jeg tog udgangs-

punkt i den kognitive seman-

tik. 

Det fristende ved denne teori 

er at den oprindeligt udsprang 

af George Lakoffs analyser af 

metaforer og små narrativer, traditionelt litteræ-

re fænomener, som i følge Lakoff viste sig at 

gennemsyre alle former for sprog og kognition 

(Lakoff & Johnson 1980, 1999. Lakoff & Tur-

ner 1989). Litterært sprog adskiller sig blot fra 

andre former for sprog ved at arbejde systema-

tisk, legende og kropsligt forankret med disse 

former.  Sat på spidsen hævder teorien at tænk-

ning generelt har en litterær karakter.  Littera-

turbrug bliver pludselig til et centralt fænomen i 

stedet for en specialitet. 

Desuden åbner den kognitive semantik for en 

inddragelse af resultater fra hele kognitions-

forskningen. Kognitionsforskningen er måske 

det mest udviklede eksempel på tværvidenska-

belighed, idet den berører  en stadigt voksende 

række af fag, uden skelen til hvilket fakultet de 

traditionelt hører hjemme i. Et forhold der er 

yderst interessant set i lyset af det danske gym-

nasiums krav om fagligt samspil. 

I fase 4 skal denne forskning bestå anvendel-

sesprøven. Kan den bruges i undervisningen i 

det reformerede gymnasium med dets ambitiøse 

mål om fagligt samspil? Projektet består i et 

samarbejde mellem forskere og lærere i mate-

matik, dansk og religion på Midtsjællands Gym-

nasieskoler (’Ringstedforsøget’) om et helt 

overfagligt integreret forløb om begrebet og 

fænomenet ’Uendelighed’. 

Integrationen viser sig i at der ikke blot er 

tale om en ’sag’ der skal undersøges, men i 

anvendelsen af et fælles teoretisk, metodisk og 

didaktisk begrebsapparat, som er inspireret af 

kognitiv semantik. Undervisningsforløbet er 

gennemført. Analysen af det vil forhåbentlig 

også blive det. Formålet er at undersøge hvad 

eleverne har lært af samarbejdet. Manglende 

forskningsbevillinger har dog foreløbig sat en 

stopper for denne fase. 

Didaktikudvikling og efteruddannelse 

Særligt den sidste fase peger på en anden og 

Fra beskrivelse til fornyelse... 

Hvis forskerne ureflekte-

ret arbejder med på ud-

dannelsespolitiske dags-

ordener og pædagogiske 

modebølger, sætter de 

positionen som kritiske 

iagttagere over styr. 
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mere generel problematik. Kan didaktisk 

designforskning bruges i efteruddannel-

sessammenhæng? 

I sin artikel Læg en strategi for efter-

uddannelse dekonstruerer Peter Henrik 

Raae fænomenet efteruddannelse: At 

nogle peger på efteruddannelse som en 

løsning på noget, konstruerer i sig selv 

problemet efteruddannelse, snarere end 

omvendt (Raae 2010). En sådan betragt-

ning er også relevant i denne sammen-

hæng. Er behovet for en bestemt form for 

udvikling og efteruddannelse (fase 4) i 

virkeligheden fremkaldt af, i dette tilfæl-

de, en forskers (mit) behov for at mar-

kedsføre en bestemt løsning eller strategi? 

Raaes analyse er et eksempel på en 

velkendt postmodernistisk analysestrate-

gi, som fremkalder en hærskare af nye 

ubesvarede spørgsmål – som kræver end-

nu mere forskning!  

På trods af sin fundamentale betænke-

lighed ved efteruddannelse fortsætter 

Raae ret uanfægtet med at præsentere sin 

egen, måske problemfremkaldende, løs-

ning: Læg en strategi for efteruddannelse. 

Jeg vil i det følgende hæg-

te mig på hans betragtnin-

ger. Hvordan passer de-

signbaseret forskning/

udvikling ind i en udvik-

lings-/

efteruddannelsestrategi for 

gymnasiet? 

Raae opstiller fire ana-

lytisk konstruerede gym-

nasieinstitutioner og peger 

på at der er en sammenhæng mellem dem 

og forskellige former for efteruddannelse: 

Faggymnasiet og dannelsesgymnasiet 

er fuldt implementerede. Raae behandler 

ikke dannelsesgymnasiet. Men for de tre 

øvrige gælder denne efteruddannelsesstra-

tegi: 

Faggymnasiet: faglig opdateringsdi-

daktik. 

Innovationsgymnasiet: strategisk di-

daktik: ”at opfinde nye mål for det lokale 

gymnasiums vision og omsætte dem til 

innovative initiativer”. 

Implementeringsgymnasiet: taktisk 

didaktik: ”at oversætte de politisk givne 

mål til initiativer i den lokale sammen-

hæng”. 

Hertil kunne man føje: 

Dannelsesgymnasiet: dannelsesmæssig 

opdateringsdidaktik. 

Kan man beskrive Ringstedforsøget 

(fase 4) ud fra disse kategorier? Der er 

ganske åbenbart tale om faglig opdate-

ring. I projektet indgik forskeroplæg for 

de berørte faggrupper. Man kan forment-

lig godt forudsætte kendskab til kognitiv 

semantik hos dansklærere der er uddannet 

inden for de senere år, men ikke hos æl-

dre dansklærere og slet ikke hos religions

- og matematiklærere. At der her snarere 

kan være tale om problemfremkaldelse 

end -løsning, bliver åbenbart når lærerne 

siger: Nej, det her vidste jeg ikke, og jeg 

har heller ikke behov for at vide det. 

En opdatering af dannelsesforestillin-

ger blev åbenbar efterhånden. Inddragel-

sen af matematik og af teorier med et vist 

naturvidenskabeligt indhold (kognitions- 

og hjerneforskning) peger på den viden-

skabeligt baserede dannelsesforestilling 

som ligger i stx efter 2005-reformen. I et 

større perspektiv er det måske den mest 

interessante del af forløbet, fordi ingen 

kunne stille med et færdigt svar på 

spørgsmålet: Leder denne undervisning til 

dannelse, og i bekræftende fald: hvilken? 

Hvad er videnskabelig dannelse? Er det 

bare kendskab til videnskabsteori? For-

skere, lærere og elever var henvist til at 

lytte til hinandens bidrag i et dialogisk 

forløb af 14 dages varighed. 

Innovationsgymnasiets stra-

tegiske didaktik var åbenbar 

fra starten. Midtsjællands 

Gymnasieskoler har fra 

Haslev Gymnasium overta-

get en status som medlem af 

DASG, Danske Science 

Gymnasier. Den strategi 

man har forfulgt, er bl.a. 

resulteret i flere samspils-

forløb af typer som ikke tidligere er af-

prøvet. I det beskrevne projekt indgår 

’innovation’ i to skikkelser. Dels skal 

man være innovativ når man designer nye 

typer af undervisningsforløb, dels handler 

en del af den kognitive semantik om hvad 

kreativitet og innovation er. 

Implementeringsgymnasiets taktiske 

didaktik, som beskrevet af Raae, er stort 

set identisk med elev- og institutionseva-

luering og benchmarking. Formålet er at 

kunne klare sig på markedet, både det 

lokale, men i nok så høj grad på det ud-

dannelsespolitiske marked, hvor gymnasi-

er bliver belønnet i forhold til i hvor høj 

grad de lever op til markedsorienterede 

politiske målsætninger og krav (se også 

Maj-Britt Lundum Nørregaards artikel i 

dette nummer af GymPæd 2.0). Pga. 

forskningsindslaget indgår der også eks-

tern evaluering i projektet. Om det lever 

op til den politiske drøm om evidensbase-

ring, bliver først åbenbart når forsknings-

projektet er helt gennemført. 

Er behovet for en be-

stemt form for udvikling 

og efteruddannelse (fase 

4) i virkeligheden frem-

kaldt af, i dette tilfælde, 

en forskers (mit) behov 

for at markedsføre en 

bestemt løsning eller 

strategi? 
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AF HARRY HAUE 

Globaliseringen er en aktuel udfordring. Den – 

eller måske rettere forestillingerne om den – til-

skynder os til at tænke i nye baner og gøre os nye 

tanker om fremtiden. Vi har nemlig i dag langt 

flere valgmuligheder end tidligere, og vore valg 

er nok bestemt af forestillinger om fremtiden, 

men vore fremtidsforventninger er i høj grad 

bestemt af vores bevidsthed om fortiden, vor 

kollektive og individuelle erindring. Vor fortids-

forståelse er således med til at præge vore valg. 

Det er derfor vigtigt at kende den arv, som vi har 

fået fra de foregående generati-

oner. Et af disse arvestykker er 

folkeoplysningen. I det følgen-

de vil jeg se på folkeoplysning 

som en af mulighederne for at 

besvare globaliseringens udfor-

dringer.  

Globalisering skaber nye og 

forstærker allerede kendte ud-

fordringer. En af dem er udviklingen på skole- og 

uddannelsesområdet. Naturligvis har vi på dette 

område ladet os inspirere af udlandet, men har 

alligevel valgt en særlig dansk national form. En 

af de nye udfordringer er PISA, som sammenlig-

ner uddannelsessystemernes resultater. I modsæt-

ning til, hvad vi altid har troet og sagt, så klarede 

danske elever sig ikke specielt godt. Til at begyn-

de med afviste vi at tage resultaterne højtideligt, 

og fremhævede, at vore elever nok kunne så me-

get andet, end det der blev spurgt om i undersø-

gelserne. Senere tog vi kritikken ad notam. Bl.a. 

blev der nedsat et globaliseringsråd, der beslutte-

de at Danmark skulle have verdens bedste folke-

skole. 

Nyt grundvilkår 

Globaliseringen skaber en ny forbindelse mellem 

tid og sted, den gør vore traditionelle institutioner 

utilstrækkelige og begge dele kræver refleksion 

for at vi kan komme videre. Globaliseringen 

giver os også flere muligheder, så mange, at vi 

kan siges at leve i en hyperkompleks tid med en 

høj grad af kontingens.  

For at forholde os til globaliseringens påvirk-

ninger, føler vi et behov for at styrke samfundets 

sammenhængskraft ved at udvikle den enkeltes 

personlige myndighed og engagement.  

Globaliseringen er kommet for at blive, og 

med dette nye grundvilkår for vore liv, må vi 

vælge intelligente måder at møde denne udfor-

dring på. Det kan vi gøre ved at udnytte vore 

nationale traditioner for at løse problemer. Da 

den moderne verden udviklede sig i 1800-tallet 

skabte danske bønder højskolen og aftenskolen. 

Folkeoplysning blev en vigtig del af svaret på 

den moderne udfordring. Der er naturligvis man-

ge svar på den globale udfordring, men de forud-

sætter alle ny viden og indsigt, ikke kun faglig 

viden og specifikke kompetencer, 

men almen viden og evnen til at 

reflektere. Det er det vi traditionelt 

kalder for almendannelse, forstået 

som erhvervelse af de almene dele 

af ny videnskabelig og samfunds-

mæssig viden med henblik på at 

styrke den personlige myndighed til 

at reflektere over vort forhold til 

medmennesker, natur og samfund. Almendannel-

se er således evnen til at håndtere de mange kom-

petencer med ansvarlighed.  

Livslang læring nødvendig 

Naturligvis erhverver vi en væsentlig del af vor 

almendannelse i skolen, hvor undervisningen jo 

ikke har noget erhvervsspecifikt sigte, og selv de 

erhvervsfaglige ungdomsuddannelser må i stigen-

de grad arbejde med almene problemstillinger, 

netop med henblik på at kunne håndtere kompe-

tencer med ansvarlighed. Men i en globaliseret 

verden med hastige forandringer er den formali-

serede skoleundervisning ikke en tilstrækkelig 

ballast. Behovet må tilgodeses ved en livslang 

læring, og netop her har vi nogle historiske erfa-

ringer at trække på. 

Tanken om et oplyst folk blev formuleret af 

den preussiske filosof, Immanuel Kant i 1783, 

med slagordet ’Sapere aude’, dvs. hav mod til at 

træde ud af din selvforskyldte umyndighed ved at 

skaffe dig viden. I en dansk sammenhæng er det 

naturligt at fremhæve, teologen og folkeoplyse-

ren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-

1872). Han kritiserede Kant for kun at tænke på 

oplysning som mekanisk videnstilegnelse. For 

Grundtvig, der var påvirket af romantikken, var 

det vigtigst først at oplive og dernæst oplyse. 

Følelserne måtte indgå i læreprocessen. Der var 

for ham ingen modsætning mellem det nationalt 

folkelige og det universelt menneskelige. Han så 

altid det nationale i en universal sammenhæng, 

det som vi nu kalder en global sammenhæng. Vi 

skal dyrke vor egenart, men huske at den står i en 

vekselvirkning med verden udenfor. Denne vek-

selvirkning skulle ikke blot præge elitens, men 

hele folkets forestillingsverden. Folket behøvede 

derfor en institution, hvor de efter grundskolen 

kunne stifte bekendtskab med ”folkelig Dannelse 

og praktisk duelighed i alle Hoved-fag.”  

Tænke-skole 

Grundtvigs udgangspunkt var at mennesket var 

skabt i Guds billede og derfor var godt. Hele 

Menneske-Slægten er af eet Blod” og derfor ind-

sat i både en universalhistorisk og en folkelig 

sammenhæng. Da mennesket pr. definition er 

godt, vil tugt være et uhensigtsmæssigt middel i 

opdragelse og uddannelse. I stedet skulle det ske 

med lyst og liv. Det gjaldt om at oplive eleverne 

inden de kunne oplyses og skabe en ’skole for 

livet’, der skulle ”udmærke sig ved hverken at 

være en Læseskole eller Skrive-Skole, men en 

Tænke-Skole, og hvad dermed hos levende Men-

nesker altid følger, en Tale-Skole.”  

Det levende ord skulle være midlet til oplys-

ning, og undervisningen skulle bygge på frihed, 

fællesskab, samtale, ligeværdighed, munterhed 

og fornøjelighed – ja, også i et moderne perspek-

tiv nogle spændende krav til undervisningen.   

 Tvang og udenadslære var med Grundtvigs 

Globaliseringen er kom-

met for at blive, og med 

dette nye grundvilkår for 

vore liv, må vi vælge 

intelligente måder at 

møde denne udfordring 

på. 

Folkeoplysning, livslang 
læring og globalisering 

Folkeoplysning og globalisering synes at være et umage begrebspar, folkeoplys-

ningen er vokset frem af den danske muld, mens globaliseringen kommer udefra. I 

denne artikel vil jeg se på folkeoplysning som en af mulighederne for at besvare 

globaliseringens udfordringer og knytte det til livslang læring. 
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