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1. Forord 
 
 
 
Den aktuelle uddannelsesdebat koncentrerer sig om hvordan man kan udvikle undervis-
ning og øge elevers faglige og generelle udbytte. Dette mål er fælles for politikere, skolee-
jere, rektorer, lærere og elever.  
Nærværende rapport er et bidrag til denne debat.  
Rapporten viser hvordan differentieret og varieret undervisning kan tilrettelægges og ud-
føres således at alle elever i en klasse tilgodeses og udfordres. Rapporten er henvendt til 
dansklærere efter gymnasiereformen, til den erfarne dansklærer og til den nyansatte 
dansklærer, idet teorigrundlaget i Hæfte 1 og praksisdelen i Hæfte 2 giver mulighed for 
den enkelte lærer for at slå ned netop dér hvor man ønsker at reflektere over eller forny 
sin undervisning. 
 
Projektet har strakt sig over 1 år og omhandler danskundervisningen i en 1.g mat. på et 
stort provinsgymnasium. Samarbejdet har dels foregået mellem klassens lærer Alma 
Rasmussen og Gitte Ingerslev, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), og dels mel-
lem disse to og tre andre forskere fra DPU, nemlig læseforsker Kjeld Kjertmann, sprog- 
og mundtlighedsforsker Mads Haugsted og litteraturpædagogikforsker Vibeke Hetmar.  
Forskningsmetoden er samarbejdsbaseret aktionsforskning.  
Desuden har professor Frans Gregersen fra Københavns Universitet givet en vurdering 
af danskopgaverne ved årets afslutning. 
 
Det er vores håb at rapporten vil kunne bruges som inspirations- og diskussionsoplæg af 
studie- og arbejdsgrupper på landets gymnasier. 
 
 
 
 
 

2. Indledning 
 
 
 
Rapporten beskriver danskundervisningen i en 1.g matematisk skoleåret 2001/2002 på 
Amtsgymnasiet i Roskilde.  
Klassen bestod fra starten af  28 elever, 14 piger, 14 drenge. I løbet af første halve år gik 
3 elever ud af klassen. En pige p.g.a. sociale, skolen uvedkommende, problemer, to 
drenge på grund af hvad man samlet kan kalde overgangsproblemer, især med hensyn til 
de naturvidenskabelige fag. De udtrykte, at de var kommet skævt fra start. En af dem 
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valgte at starte igen i 1. hf året efter, den  anden begyndte året efter i en ny 1.g matema-
tisk på et andet gymnasium. Disse elever forlod ikke gymnasiet fordi de ikke magtede 
det, og der var altså ikke tale om egentligt frafald, men om udsættelse. De resterende 
blev fulgt gennem 1.g. 
 
Rapporten er bygget op således at der i Hæfte 1 præsenteres en række teoritilgange der 
kan virke igangsættende og inspirerende hvis man vil reflektere over sin undervisnings-
praksis, eller hvis man som lærergruppe vil nedsætte en studiekreds.  
Hæfte 2 omhandler selve projektet og de observationer og konklusioner man kan drage 
ud fra forløbet.  
Der er løbende henvisninger mellem de to hæfter så man kan se hvordan teorien reflek-
teres i praksis og omvendt. 
 
 
Hæfte 1 
 
Teoridelen er at betragte som en antologi, hvor der ses på feltet fra forskellige vinkler. 
Hæftet afsluttes af en omfattende litteraturliste der kan anvendes hvis man ønsker at 
fordybe sig i et af de felter der tages op i teorigennemgangen. 
Hæftet indeholder en kort redegørelse for forskningsmetoden (kapitel 3) Forskningsmeto-
dik.  
Kapitel 4 indeholder et bredt teorigrundlag hentet fra relevant uddannelsesforskning her-
hjemme og i udlandet. 
Fænomenografisk Uddannelsesforskning omhandler forskellige måder elever nærmer sig det at 
lære på, og hvilke konsekvenser det har, dels for deres adfærd i klassen, dels for deres 
udbytte af at gå i skole. Det er et afsnit der giver øget forståelse for og en nøgle til at løse 
problemet med uengagerede elever.  
Klassediskurs og læringsrum opsummerer ny forskning i undervisningstilrettelæggelse og læ-
ringsudbytte.  
CASE projektet præsenterer et britisk undervisningsprojekt der stræber mod at udvikle 
højere-ordens-tænkning hos eleverne.  
PEEL projektet er et australsk undervisningsprojekt der er skabt og udviklet af lærere in-
den for alle skoleformer med det formål at få lærere til at reflektere over egen praksis og 
til stadighed fremme elevers evne til at arbejde selvstændigt og målrettet.  
Mundtlighed og undervisning: Afsnittet handler om teorierne bag og nødvendigheden af at 
undervise i mundtlighed og ikke bare betragte mundtlighed som noget der sker i klassen. 
Mundtlighed er et område der er underbetonet i gymnasieskolen.  
Som en basis for alle disse områder ligger elevers læsekompetence, og afsnittet Den unge 
læsers udvikling giver et portræt af elevers tilgang til læsning.  
Lev Vygotsky præsenteres til slut ganske kort idet tankerne bag hans sociokulturelle til-
gang til læring danner grundlag for tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen der 
er beskrevet i hæfte 2. 
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Kapitel 5 giver til slut et bud på centrale faglige mål i gymnasiets danskfag ud fra erfarin-
gerne i 1.z. og på basis af det anvendte teorigrundlag.  
 
 
Hæfte 2 
 
Praksisdelen omfatter en afsøgning af spørgsmålet om progression i gymnasiets danskfag, 
samt redegørelse for projektets forløb og en analyse af progressionsudviklingen. 
 
I kapitel 3 opstilles projektets formål, svaret på følgende 2 spørgsmål:   

1) Hvilke mål stiller vi som dansklærere inden for de to dimensioner viden og færdighe-
der der tilsammen udgør elevens kompetencer? 

2) Hvordan defineres progression inden for faget dansk i gymnasiet mht. til faglighed 
og kompetencer? 

I kapitel 4 gives et portræt af klassen ved projektets begyndelse, både m.h.t. læringsopfat-
telse og læringsadfærd og ud fra læsetests og interview om læsevaner.  I kapitel 5 gives 
indledende portrætter af 6 udvalgte elever m.h.t. holdninger, adfærd og faglige stand-
punkt. Kapitel 6 indeholder dels lærerens redegørelse for mål og forløb, dels løbende 
redegørelse for den indlejrede progression både i forhold til klassen som helhed og til de 
udvalgte 6 elever.  Kapitel 7 giver et portræt af 1. z ved årets afslutning, og kapitel 9 in-
deholder projektets konklusion.  
 
 
 
 
 

3. Forskningsmetodik 
 
 
 
Der er i projektet tale om aktionsforskning. 
 
Begrebet blev i 1970'erne og 80'erne hyppigt anvendt inden for samfundsforskningen.  
 
Aktionsforskning indebærer for det første informationsindsamling om aktion. Med «akti-
on» menes i videste forstand tiltag som er orienteret mod at realisere bestemte værdier.  
 
Aktionsforskning indebærer for det andet, at den information som forskeren i aktionen 
indsamler, i første række bringes tilbage til aktionen, i et forsøg på at forbedre og raffinere 
den, og ikke i første række tilbage til generel teori. Man kan formulere det således: Loya-
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liteten ligger hos aktionen, ikke hos teorien. Teorien bliver i aktionsforskningen et mid-
del til at forbedre aktionen, tjene aktionen. Et pædagogisk udviklingsarbejde, som der er 
tale om her, hvor en klasse følges systematisk, og hvor målet er at forbedre pædagogisk 
praksis, kan med fordel anvende aktionsforskning. Det er vekselvirkningen mellem prak-
tisk aktionsarbejde, systematisk informationsindsamling og igen tilbage til det praktiske 
aktionsarbejde, som her er væsentligt. Denne vekselvirkning adskiller aktionsforskningen 
fra anden uddannelsesforskning.   
Det betyder at indsamlingen af empiri og løbende analyse af denne er blevet diskuteret 
mellem lærer og forsker(e), samt at nogle af undervisningsforløbene er blevet lavet i fæl-
lesskab på baggrund af disse analyser. 
 
Empiriindsamling. På Amtsgymnasiet i Roskilde blev en 1.g fulgt intensivt i perioder. En 
række timer og gruppearbejder er optaget på bånd i begyndelsen af skoleåret 2001-2002, 
i januar 2002, ved skoleårets afslutning og sidst i oktober i 2.g. Indledningsvis er under 
vejledning af lektor Kjeld Kjertmann, DPU, foretaget en læsescreening. Denne læsescree-
ning og en undersøgelse af klassens læringsopfattelser og læringsadfærd førte til en udvælgelse 
af 6 elever som er blevet fulgt tættere i forløbet.  

 
 
 
 
 

4. Teorigrundlag 
 
   
 
Det er rapportens mål at afklare hvordan man kan definere progression inden for faget 
dansk i gymnasiet, og i et vist omfang hvad der muliggør og fremmer, hhv. hæmmer den 
individuelle elevs progression. Dette hæfte afsluttes med et bud på centrale faglige mål i 
danskfaget i gymnasiet. I hæfte 2 udfoldes progressionsbegrebet i analysen af undervis-
ningen i kapitel 5. 
En del af rapportens teorigrundlag er implicit og har rødder i den danske og norske skri-
vepædagogik v. Torlaug Hoel, Frøydis Hertzberg og Olga Dysthe, samt i den danske 
andetsprogspædagogik, her specielt Anne Holmens bog: Studier i dansk som andetsprog. 
(Holmen 1999; Lund 1999; Wagner 1999). I forbindelse med klassesamtalen og den kon-
struktivistiske tilgang til undervisning og læring tilhører Olga Dysthes Det Flerstemmige 
Klasserum (Dysthe 1995) ligeledes rapportens implicitte teorigrundlag.  
Endvidere trækker vi på den fagdidaktiske debat der har været ført i en række af dansk-
lærerforeningens udgivelser (Dalsgaard, Hansen et al. 1998; Juul Jensen, Krogh et al. 
1998; Esmann, Rasmussen et al. 2000).  
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Progressionsbegrebet belyses gennem nedenstående indgangsvinkler, dels almenpædago-
giske (a, b, c, d), dels danskfaglige (e, f, g). Teorigrundlaget er valgt fordi det på forskellig 
vis kaster lys ind i det praksisfelt der er observeret i projektet. Den lærer jeg har fulgt, har 
i sin undervisning taget højde for og udfordret den enkelte elevs læringsopfattelse således at 
der til stadighed har været tale om variation, refleksion og differentiering i hendes divergente 
undervisning, hvor hver enkelt elevs nære udviklingszone er blevet udfordret og udviklings-
processen nøje fulgt og støttet. Endvidere har arbejdet med mundtlighedspædagogik i læs-
ning af litterære tekster såvel som egentlig retorik været en del af undervisningen, dertil 
kommer den stadige bestræbelse på at fremme læsekompetence og læseglæde gennem det tæt-
te sproglige arbejde. 
 

a. En redegørelse for Fænomenografisk uddannelsesforskning, en forskningstilgang der 
giver et begrebsapparat til at se på hvilke tilgange elever har til det at tilegne sig 
viden, et nyttigt redskab til at afdække hvad der er på færde i et klasserum. 

 
b. Professor Ference Martons (Göteborg Universitet) forskning i sammenhængen 

mellem undervisningstilrettelæggelse og læringsudbytte (Marton, Runesson et al. 
2003). 

 
c. Et kapitel om Professor Philip Adeys og lektor Michael Shayers forskning og ud-

viklingsarbejde på  King’s College, London, i forbindelse med undervisning i na-
turvidenskabelige fag i folkeskolens ældste klasser. (CASE-projektet) (Adey and 
Shayer 1994). Projektet er inspirerende læsning idet der gives en anvisning på 
hvordan man kan iværksætte faglig refleksion og højere-ordens-tænkning i så-
kaldte ’thinking lessons’. 

 
d. En kort redegørelse for det australske PEEL-projekt hvor lærere inden for alle 

fag og inden for alle skoleformer i samarbejde med uddannelsesforskere siden 
midten af firserne har arbejdet med udviklingen af elevers metakognitive færdig-
heder. Professor John Baird, Melbourne University har ledet dette arbejde. (Ba-
ird and Mitchell 1987; Baird and Northfield 1992; Baird and Northfield 1995). 
PEEL projektet fastslår at det er lærerens ansvar at tilrettelægge undervisningen 
således at der gives muligheder for at eleverne kan udvikle metakognitive færdig-
heder. 

 
e. Den danskfaglige del indledes med en indføring i mundtlighedsforskningen og i 

forlængelse heraf betydningen af at arbejde med mundtlighed i skolen v. lektor 
Mads Haugsted 

 
f. Desuden inddrages en række overvejelser over den unge læser, i nogen grad ta-

get fra undertegnedes ph.d. afhandling Forestillinger om dansk (Ingerslev 2001),  
J.A.Appleyards (Appleyard 2001) læseforskning samt (Langer 1995) og (McCor-
mick 1997) samt overvejelser over begrebet Læseglæde v. Kjeld Kjertmann 
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g. Til sidst – i kapitel 6 gives en kort opsamling hvori der redegøres for Lev Vy-

gotskys begreber om nærmeste udviklingszone og stilladsering  
 

 
4.1. Fænomenografisk Uddannelsesforskning 

 
Forskning i læringsopfattelser  
Professor Ference Marton og Professor Roger Säljö, Göteborg Universitet startede i 
slutningen af 70’erne en forskning i læringsopfattelser der er blevet fulgt op gennem de 
sidste 20 år, og også den nyeste fænomenografiske forskning (Marton and Booth 1997; 
Bowden and Marton 1998; Prosser and Trigwell 1999) har vist at personer der bliver 
spurgt hvad det vil sige at lære noget, giver svar der falder inden for følgende gruppering. 
Denne gruppering er en videreudfoldelse af Säljö og Martons 5 læringsopfattelser fra 
slutningen af halvfjerdserne. 
 
At lære vil sige: 
- at få mere viden ind i hovedet     1          
- at kunne huske og reproducere erhvervet viden                  2 
- at erhverve kendsgerninger/procedurer som kan bruges i praksis  3 
- at forstå                                4 
- at ændre sin viden og derigennem ændre sin tolkning af omverdenen     5 
- at ændre sin tolkning af omverdenen og derigennem ændre sig som person 6 
 
Udsagn som de tre første vil typisk stamme fra elever der arbejder hårdt, men måske 
uden de resultater de kunne opnå. De læser igen og igen, lærer måske ting udenad, men 
er ikke i stand til at koble den nye viden sammen med deres eksisterende vidensstruktur, 
og risikerer derfor hurtigt at glemme det indlærte. Deres lærings- og studieadfærd er ikke 
hensigtsmæssig, og megen energi bruges uden held på at få overblik over stoffet. Indfol-
det i de tre første læringsopfattelser ligger en opfattelse af viden som (udefrakommende) 
kendsgerninger der skal tilegnes og læres udenad. 
De tre nederste udsagn dækker over en (mere) udfoldet læringsopfattelse: Det er ofte de 
nysgerrige og videbegærlige elever man finder i gruppen med formuleringer af denne 
type. Elever der ønsker at undervisningen skal indeholde og afdække modsætningsfor-
hold. Elever der ikke helmer før de har sat det nye begrebsapparat i relation til det gamle. 
Elever der opfatter viden som noget individet selv konstruerer.    
 
I artiklen Conceptions of Learning (Marton, Dall'Alba et al. 1993) gennemgår F. Marton et 
al. meget udførligt de forskellige læringsopfattelser.  Marton (Marton 1981) skelner mel-
lem begreber og beskrivelseskategorier (categories of description), idet han påpeger at begreber 
refererer til erfaringer, måder de interviewede forstår på, og måder de begrebssætter dis-
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se erfaringer, hvorimod beskrivelseskategorier er fremkommet i forskerens forsøg på at ka-
rakterisere og efterfølgende kategorisere de inter-viewedes begrebssætning. 
  
Således skal læringsopfattelseskategoriseringen altså ses:  
Når man interviewer folk om hvad de forstår ved det at lære, fremkommer der i deres 
svar en treleddet grundstruktur: man lærer noget – det hænger ved – man bruger det til 
noget.  
Hvis en interviewperson taler om at få noget viden (puttet) ind i hovedet (1) og at forstå noget 
(4), så taler hn om den første af de tre led. Hvis en person taler om at huske (2) og at ænd-
re sin viden (5), taler hn om det andet af de tre led, og hvis en person taler om viden der 
kan bruges (3), og om at ændre sig som person (6), så taler hn om det tredje af de tre led. En 
anden kategorisering af forskellige måder at tale om læring på opstår gennem en skelnen 
mellem om den interviewede primært koncentrerer sig om hvad der læres, eller primært 
om hvordan der læres. Således kan man sige at det primært at tale om hvad der skal læres 
ofte dækker over et vidensopfattelse og et verdensbillede, hvor sandheden findes derude 
et sted, og jeg skal tilegne mig den, hvorimod eleven der primært taler om hvordan der 
læres ofte har en opfattelse af viden som noget der konstrueres af den enkelte. 
Ference Marton beskriver i ovennævnte artikel  (Marton, Dall'Alba et al. 1993) de 6 læ-
ringsopfattelser i nedenstående 6 beskrivelseskategorier: 
 
At lære vil sige at få mere viden ind i hovedet (1) 
Den vidensopfattelse der ligger bag denne læringsopfattelse er afgrænset og faktuelt. Vi-
den (= sandheden) eksisterer derude et sted, og den lærende skal have det ind i hovedet, 
eventuelt skal læreren putte det ind i hovedet på eleven. Det at lære er at et spørgsmål 
om kvantitativ forøgelse af udefrakommende information. 
 
At lære vil sige at kunne huske og at kunne reproducere erhvervet viden (2) 
Denne læringsopfattelse er i alt væsentligt det samme som 1. Opfattelsen af det at lære 
som en kvantitativ forøgelse af en udefrakommende, sand information er identisk. For-
skellen er at den lærende her ydermere er orienteret mod en modtagende (sko-
le)omverden, der vil lytte til og kontrollere den viden der bliver reproduceret.. Her 
kommer altså det aspekt ind, at den lærende skal være i stand til at demonstrere sin vi-
den. Dette aspekt er ikke til stede i 1.  
Eleven med denne læringsopfattelse nævner også hyppigt hvordan der læres, nemlig ved 
repetition. 
 
At lære vil sige at erhverve kendsgerninger og procedurer som kan bruges i praksis (3) 
Igen er der stor lighed mellem dette begreb og de to forrige hvad angår vidensopfattelse. 
Men her er der ikke bare tale om kendsgerninger, men også om procedurer. Grundlæg-
gende er definitionen af læreprocessen den samme; det der læres, optages og lagres.  
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Begreb 3. kan skelnes fra 1. derved at der ligger et anvendelsesaspekt i 3. og fra 2. derved 
at det at kunne bruge en viden går ud over reproduktion og afprøvning i en skolesituati-
on. 
 
At lære vil sige at forstå (4) 
Der sker et interessant skred fra begreberne 1.-3. til 4. hvad vidensopfattelse angår. I 4. 
ser vi til forskel fra de foregående en opfattelse hvor den lærende er aktiv i at forme sin 
egen viden. Det skel der ligger, består i at det der læres skal give mening for den lærende. 
Det skal opdages, begribes, begrebssættes. Synsvinklen ligger hos det lærende subjekt, 
der borer sig dybere og dybere ind i tekst og lærebogsmateriale, og læring har fundet sted 
når subjektet har relateret indholdet til andre ideer og allerede erhvervet viden, og når 
det har givet mening og er blevet forstået af ham eller hende.   
 
At lære vil sige at ændre sin viden og derigennem ændre sin tolkning af omverdenen (5) 
Der er store ligheder mellem begreb 4 og 5. Den lærende er aktiv i sin begribelse af ver-
den. Forskellen ligger i at her er der ikke kun tale om begribelse og meningsdannelse, 
men om ændring af måder at tænke på, ændring af begrebsdannelse.  En anden forskel er 
at her ligger fokus ikke på skole- og studiesituationen, men på den omgivende verden. 
Der ligger en evne til at abstrahere og danne synteser skjult i denne læringsopfattelse – 
en evne til konstant at sætte nyt stof i relation til det allerede lærte og til sin hidtidige 
tolkning af verden. 
 
At lære vil sige at ændre sin tolkning af omverdenen og derigennem ændre sig som per-
son(6) 
Denne sidste læringsopfattelse var ikke med i den oprindelige kategorisering fra Säljös 
forskning fra slutningen af 70’erne. Van Rossum and Taylor (van Rossum 1987) beskrev 
i 1987 en læringsopfattelse ”at ændre sig som person”, der er identisk med dette. I Mar-
ton m.fl.s (Marton, Dall'Alba et al. 1993) Conceptions of Learning  redegøres for denne læ-
ringsopfattelse. Begrebet er en videreudfoldelse af  4.+ 5. Konsekvensen af den ændrede 
omverdenstolkning er at personen ændrer sig fundamentalt. Dette udtrykkes af den læ-
rende på forskellig måde: ”Det man lærer er en anden måde at se på verden på” og ”at se anderle-
des på omverdenen ændrer dig.” ”Det at lære ændrer den måde du ser dig selv på.”- ”du er ikke mere 
den ting sker for og med, men du er den der får ting til at ske.”  ”Du føler dig handlekraftig og ansvar-
lig”. Fokus er flyttet og ligger her i højere grad på læreprocesser i personens hele omver-
den og ikke (kun) på læreprocesser i skolesituationen. 
 
4.1.1 Læringsopfattelse og lærings- og studieadfærd  
Ud over at se på en persons læringsopfattelse er det vigtigt at se på en persons faktiske 
lærings- og studieadfærd. Det er givende at se på anden forskning der beskæftiger sig 
med dette felt, og som illustrerer forskelle mellem fænomenografi og anden uddannel-
sesforskning, fordi forskningen er foretaget på et andet ideologisk grundlag. Det drejer 
sig om John Biggs’ forskning (Biggs 1987) der inddeler elevers studie- og læringsadfærd i 

 11



tre tendenser. Der er The Surface processing student, The Deep processing student og The Achieving 
student. Kategorierne blev på forhånd fastlagt af JB, og de enkelte individer bliver efter-
følgende indplaceret i de tre kategorier. 
 
The Surface Processing Student, er eleven med det man kunne kalde en reproducerende til-
gang, og som haster gennem tingene; ”nu skal vi være færdige og levere varen, og så har 
vi fri”. Elever af denne type har ikke en dybere indsigt i hvad der egentlig er fagets gen-
standsområde, og de prøver ikke at forbinde forskellige områder med hinanden, hverken 
inden for eller på tværs af fagene. Deres vidensstruktur er typisk parallel. De bruger tid 
til at lære ting udenad, ofte uden egentlig forståelse. Det vil sige at ny viden lagres uden 
at blive sat i relation til eksisterende viden. Blandt elever med denne tilgang til at gå i 
skole vil der typisk være overvægt af elever med en uudfoldet læringsopfattelse.  
 
The Achieving Student er den elev vi kender som slideren. Den ”professionelle”, flittige 
elev der har tingene i orden, som er god til at planlægge sit arbejde og som altid afleverer 
til tiden. Han/hun går meget op i karakterer. Man taler om at denne elev går instrumentelt 
til sit arbejde. I denne gruppe vil man både kunne finde elever med en udfoldet og med 
en uudfoldet læringsopfattelse. Der kan være en tendens til at denne elevtype reproduce-
rer viden til brug ved eksamen/prøver o. lign. da en egentlig forståelse af stoffet og ud-
forskning af et område vil være for tidrøvende, og ”hvem siger at en dyb forståelse viser 
sig i karaktererne?”. Under pres kan the achieving student forfalde til surface processing. 
The Deep Processing Student er den elev der går i dybden, som grubler over tingene, og ikke 
er tilfreds før hun/han har forstået stoffet. Denne type elev ønsker at få overblik over 
hvad en problemstilling går ud på, og hvad det skal betyde. Elevens vidensstruktur er 
typisk integreret. Det vil sige at ny viden sættes i relation til eksisterende viden. I denne 
gruppe elever vil der være overvægt af elever med en udfoldet læringsopfattelse.  
 
Den fænomenografiske forskning arbejder som nævnt modsat, nemlig således at fæno-
menografi på basis af interviews producerer kategorier som beskriver variationen på 
tværs af samtlige studerende, og disse kategorier bygger på elevudsagn, således at udsagn 
fra tre forskellige studerende kan bidrage til indkredsning af en kategori – fænomenogra-
fien arbejder altså på et kollektivt niveau.  
Denne forskel afspejles også i sprogbrugen. JB anvender ordet ”processing”, hvor fæ-
nomenograferne anvender ordet ”approach”. ”Processing” antyder at denne måde at 
arbejde på er stationær og bundet til individet, og ”approach” peger på at der er tale om 
en tilgang til arbejdet der meget vel kan ændres under andre omstændigheder.  
 
Marton og Säljö placerer i 1984 (Marton 1984) elever med læringsopfattelse 1 og 2 i ka-
tegorien surface approach  og elever med læringsopfattelse 4 og 5 i kategorien deep approach. 
Elever med læringsopfattelse 3 befinder sig et sted midt imellem. 
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Når en elev i begyndelsen af 1.g kommer og siger ”Jeg har læst novellen her igen og igen, 
og jeg kan ikke finde ud af hvad den går ud på”, så kan der ligge der et væld af vigtige 
oplysninger i den sætning: 
 
1) eleven vil gerne, er flittig og pligtopfyldende, med meget gåpåmod 
2) eleven vil gerne have hjælp til at komme videre 
3) eleven har svært ved at overskue en tekst – at kunne fokusere og skelne mellem væ-

sentligt og uvæsentligt. I det australske PEEL-projekt (Baird and Northfield 1995) 
betegnes dette som en uhensigtsmæssig læringsvane, discrete learning, hvor enkeltfakto-
rer pludselig tages ud af deres sammenhæng og bliver tillagt (for) stor betydning, med 
tab af overblik til følge. 

4) eleven opfatter det måske sådan at der ligger en given sandhed i teksten som det er 
læserens opgave at finde frem til 

 
Måske kan et begrebsapparat som ovenstående i dette tilfælde hjælpe til at spørge sig 
frem til en mere præcis forståelse af hvor elevens vanskeligheder ligger. 
Elever i en klasse kan fordele sig på alle de nævnte læringsopfattelser og kan have brug 
for vidt forskellige faglige og metodiske arbejdsredskaber og arbejdsopgaver og efterføl-
gende råd og vejledning fra læreren. Det er en vanskelig opgave at imødekomme alle dis-
se forskellige behov, men med en differentieret undervisningstilrettelæggelse kan en del 
problemer løses. 
I det hele taget er målet med denne rapport at se på hvorfor det er så væsentligt at der er 
variation i undervisningen, både hvad angår indhold og form, fagligt niveau og arbejds-
former. 
Det er altså ikke rapportens mål at udpege én undervisningsform som den rette og ene-
ste, men derimod at afdække effekten af en undervisning der omfatter mange forskellige 
måder at udfordre elever med vidt forskellig baggrund og udgangspunkt. 
 
Nogle af de elementer der er involveret i henholdsvis elevers og læreres opfattelse af fag 
og læring kan opstilles grafisk således:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerens 
vidensopfat-
telse 

Elevens lærings-
opfattelse samt 
lærings- og 
 studieadfærd 

Lærerens 
undervisnings 

praksis 

Lærerens  
opfattelse af 
det ideelle 
læringsmiljø  

Elevens 
måde at 
læse og lære 
på Elevens 

opfattelse af 
det ideelle 
læringsmiljø 

Elevens faglighed og op-
fattelse af hvad dansk er Lærerens fagsyn 
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Lærerens vidensopfattelse 1
Hvad læreren angår, går spørgsmålet helt grundlæggende på om læreren har et såkaldt 
mentalistisk eller et såkaldt socialsemiotisk udgangspunkt: 
En lærer med et mentalistisk grundsyn opfatter alle bevidstheder som fungerende på 
samme måde, eller efter samme logik. En lærer kan således afkode hvorledes eksperter 
tænker og løser opgaver for derefter i sin undervisning at stræbe efter at ændre elever 
således at de gradvis opøves i og bringes til at tænke på samme måde og efter samme 
retningslinjer som eksperterne. Udgangspunktet er de alvidende personers, eksperternes, 
holdninger og værdier og tænkemåder, som skal overføres til andre - mindre vidende – 
uanset sidstnævntes værdier og tankesæt. 
Denne måde at tænke læring på er baseret på en opfattelse af at kognitive processer er et 
isoleret fænomen i den enkeltes hjerne. 

Mental models treat cognitive processes as isolated phenomena that happen within a single 
mind isolated from others, as mental processes isolated from social processes (Lemke 
1990) (p. 192) 

I modsætning hertil prøver socialsemiotikken at afdække hvorledes mennesker skaber 
mening – med sig selv, hinanden og verden. Intet har mening i sig selv. Meninger skabes 
gennem handlinger, hvor vi – hver især og på hver vores måde – kontekstualiserer prak-
sis: 

The meaning we make for an action or event consists of the relations we construct between 
it and its contexts. Making meaning is the process of connecting things to contexts (Lem-
ke, 1990, p. 187). 

Lærerens videnssyn betinger hans eller hendes fagsyn og opfattelse af det ideelle læ-
ringsmiljø, og en lærer med et mentalistisk videnssyn vil undervise anderledes end en 
lærer med et socialsemiotisk videnssyn. 
Vi kan forestille os en klasse der starter i 1.g, og som altovervejende i folkeskolen har 
haft lærere med en socialsemiotisk vidensopfattelse. Denne klasse vil være vanskelig at 
undervise for en lærer med en mentalistisk vidensopfattelse, og det vil være svært for 
både lærer og elever at sætte ord på hvori vanskelighederne består. 
Her vil det være nyttigt for læreren at gøre sig klart hvilke modsatrettede opfattelser der 
er til stede er i klassen. Ovenstående figur kan være en mulig hjælp i en sådan kortlæg-
ning.    
Diskussionen fortsættes i næste afsnit om Undervisningstilrettelæggelse og Læringsud-
bytte. 
 
 
 

                                                 
1 Dette afsnit bygger på Dolin, J. (2001). Dialogisk Læring i Fysik. At Lære Fysik. J. Dolin and V. Schilling. Kbh., Uddannel-

sesstyrelsen. 19: 223-235. 

 . 
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4.2. Klassediskurs og læringsrum 
 

Dette afsnit bygger på professor Ference Martons forskning i undervisningstilrettelæggelse 
og læringsudbytte (Marton, Runesson et al. 2003) 
 
Bogens grundlag er at alle møder nye områder med en forhåndsopfattelse.  
 

One of the most frequently recurring findings from our own research, as well as from others’, is 
that whatever situation people encounter, they see it, experience it, and understand it in a limited number 
of qualitatively different ways (Marton and Booth 1997).  
 
En lærer kan ikke lære noget ind i hovedet på alle de forskellige bevidstheder der sidder i 
en klasse, men han eller hun kan tilrettelægge situationer som gør det muligt for eleverne 
at tilegne sig stof. 

 
No conditions of learning ever cause learning. They only make it possible for learners to learn 

certain things. And this, in our view, is exactly what pedagogy is about (…) making learning possible. 
(p.38-39) 

 
Man kan altså ikke som lærer regne med at alle i en klasse opfatter det der sker i en time 
på samme måde, og heller ikke at elever i en klasse får samme udbytte af en given un-
dervisningstime. Det kan jo forekomme indlysende og banalt, men det har omfattende 
følger, idet man som lærer må tilrettelægge sin undervisning differentieret og decentralt 
hvis man vil tage den fulde konsekvens af udsagnet.  
 
Nøgleordet er variation. Et eksempel er to grupper der konkurrerer om at ramme et be-
stemt mål med en bold. Den ene gruppe stilles en efter en på et bestemt punkt og sigter 
og kaster derfra. Den anden gruppe må selv vælge, så de løber rundt i området og sigter 
og kaster mod punktet fra alle mulige vinkler. Da den endelige konkurrence kommer 
vinder gruppe 2 
 
When the two groups were compared trying to hit the target from a direction that was new to both groups, 
the group that had practiced hitting the target from different directions was then found to be superior to 
the group that had practiced hitting the target from the same direction all the time. It can be concluded 
that variation in direction seemed to be a critical feature of the practice and thus also critical for learning. 
(p. 23-24) 
 
However, we are not arguing for variation in general, and we are not saying that the more variation there 
is, the better the possibilities to learn. What we believe is that variation enables learners to experience the 
features that are critical for a particular learning as well as for the development of certain capabilities. In 
other words, these features must be experienced as dimensions of variation. Learning, for instance, to 
solve a problem in different ways requires experience of variation in solving strategies. (p. 24) 
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Som det ses er det dog ikke variation for variationens skyld Ference Marton anbefaler, 
men det at arbejde med at løse en bestemt opgave på en række forskellige måder medfø-
rer indsigt i en række forskellige løsningsstrategier og gør eleven i stand til at skelne og 
vælge. Det er i sig selv en faglig kompetence at udvikle evnen til at skelne mellem for-
skellige mulige måder at løse problemer på og at se verden på. 
 

In relation to particular aims, some ways of seeing are more powerful than others. Powerful ways 
of acting derive from powerful ways of seeing, and the way that something is seen or experienced is a fun-
damental feature of learning. If we want learners to develop certain capabilities, we must make it possible 
for them to develop a certain way of seeing or experiencing. Consequently, arranging for learning implies 
arranging for developing learners’ ways of seeing or experiencing, i.e., developing the eyes through which 
the world is perceived. (p.11) 
Som baggrund for enhvert område et menneske fokuserer på er der en ufokuseret og 
måske forholdsvis ubevidst erfaringsverden og forforståelse. Det er elementer fra dette 
uudsagte område der er på færde i klassesituationen m.h.t. videns- og læringsopfattelse, 
jf. figuren i forrige afsnit, og det er også elementer fra en sådan referenceramme der er 
på færde i arbejdet med sprog og litteratur. 
 
Arbejdet med sprog som en (den vigtigste) del af det at kortlægge og tilegne sig forståel-
se af sammenhænge er en anden vigtig og uomgængelig faktor 
Another thesis we put forward in this volume is that language plays a central role in the construal of 
experience: that it does not just represent experience, as is widely perceived, but more importantly, it con-
stitutes experience. Seen in this light, language plays a central role in learning, and understanding how 
the learning experience is being constituted by language is crucial to understanding how different ways of 
experiencing the object of learning are being brought about in the classroom.  (p.43) 
 
FM citerer Halliday: 
 

The relationship between language and experience can be best seen by examining data on child 
language development. Halliday’s (1973; 1975) seminal work on Nigel’s language development 
shows that for children, learning language is also learning about the world through language. Halliday 
observes that “When children learn language, they are not simply engaging in one type of learning 
among many; rather, they are learning the foundations of learning itself. The distinctive characteristic 
of human learning is that it is a process of making meaning – a semiotic process; and the prototypical 
form of human semiotic is language.” (1993, p. 93).  (p.44) 
 
Det er umuligt for en person at danne mening ud fra tankerækker og tolkninger som 
en anden (læreren) har udviklet og efterfølgende formidler. 
 
Professor Roger Säljö fra Göteborg Universitet udførte i 1982 et eksperiment hvor 
han analyserede hvordan en gruppe universitetsstuderende læste samme tekst. Det vi-
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ste sig at der var to forskellige læsemåder i gruppen. Den ene gruppe læste teksten ho-
risontalt og sekventielt, således at forstå at de så en række forskellige parallelle elemen-
ter i teksten uden indbyrdes forbindelse. Den anden gruppe læste teksten vertikalt, så-
ledes at de så et hierarki af elementer i teksten i forskellige grader af underordning med 
indbyrdes relation til hinanden. (Säljö 1982). Elementerne de to grupper identificerede 
var de samme, men Säljö konstaterede at den gruppe studerende der læste teksten ver-
tikalt havde en anden systematik i deres viden, kunne kategorisere dele som overord-
nede eller underordnede og kunne bevæge sig på teksten forskellige planer. (p.161-162) 
 
Disse to elevgrupper vil arbejde forskelligt, og deres forståelsesniveau vil være forskel-
ligt. I Classroom Discourse and the Space of Learning kapitel 4 analyseres 12 undervisnings-
timer med henblik på om læreren underviser sekventielt således at forskellige elemen-
ter introduceres løbende, men der ikke relateres til den overordnede bagvedliggende 
struktur, og således at den bagvedliggende plan kun er kendt for læreren, eller der un-
dervises vertikalt således at de enkelte dele løbende relateres til de overordnede mål, og 
så alle er bekendt med hvad og hvorfor. 
 
Konklusionen er temmelig entydig 
 

 It is likely that students will learn better if teachers can structure their lessons in such a way that 
students are able to discern and simultaneously experience parts and wholes, and aspects versus aspects. 
(p. 189) 
 
De forskellige forskningsprojekter og udviklingsprogrammer her nedenfor belyser og 
uddyber denne konklusion, ligesom observationer og analyser i Hæfte 2 underbygger 
og supplerer Ference Martons resultater. 
 
 

4.3. CASE projektet – Cognitive Achievement through 
Science Education 
 
CASE projektet er udviklet af professor Philip Adey og Michael Shayer på King’s Col-
lege, London og sigter mod udviklingen af højere-ordens-tænkning hos børn og unge. 
Heri ligger Adeys og Shayers progressionstænkning. Højere-ordens-tænkning er ikke-
lineær, komplex, mangesidig, baseret på nuanceret tolkning og med brug af komplekse 
kriterier. Højere-ordens-tænkning medfører usikkerhed og nødvendiggør selvregulering i 
tænkeprocessen og medfører at den lærende kan danne sig et overblik over bagvedlig-
gende mønstre, og sidst men ikke mindst: højere-ordens-tænkning tager tid og koster 
energi (Resnick 1987). Af forskellige pragmatiske grunde besluttede man sig i CASE-
projektets første forløb for at koncentrere sig om de 14-16 årige i et toårigt program 
hvor en del af fysik-kemi timerne involverede og øvede højere-ordens-tænkning. Disse 
timer kaldtes Thinking Science Lessons.  Projektet støtter sig til Piagets stadieteori. I Piagets 
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tænkning er netop disse år optimale for muligheden for at udvikle højere-ordens-
tænkning, som hos Piaget kaldes abstrakt logisk tænkning. 25% af de ordinære fysik-
kemi timer blev erstattet af Thinking Science Lessons. Eleverne involveret i projektet 
viste sig gradvis at blive bedre i samtlige fag – også humanistiske fag, herunder litterær 
analyse, også når man tog deres indgangsniveau og den derudfra forventede progression 
med i vurderingen. Adey og Shayer opstiller 6 kriterier for et vellykket interventionspro-
gram til fremme af højere-ordens-tænkning: 
 

• udstrækning og hyppighed – begrundelsen herfor er at ændring i tankeprocesser 
tager tid, og at impulserne skal være hyppige og strække sig over noget tid for at få 
nogen effekt 

 
• konkret forberedelse af de studerende – højere-ordens-tænkning inden for et om-

råde forudsætter at det pågældende område ikke er totalt fremmed for eleverne. 
Elevernes forforståelse må altså medinddrages 

 
• etablering af kognitive konflikter – et af kravene her er at undlade at give svaret, 

men lade den kognitive konflikt udvikle sig i rummet mellem eleverne. Men det er 
ikke så enkelt! Adey og Shayer skriver: Activities may be designed and described in detail 
which provide excellent opportunities for the generation of conflict, but unless the teacher has pro-
fessional ownership of the methods she or he is unlikely to produce the intended effect (p. 65) 

 
• overskridelse af hidtidig viden og konstruktion af ny viden – hermed menes men-

tal aktivitet der overskrider elevens hidtidige grænse af sikker viden. Dette sker 
hyppigt, men ikke kun, i  samarbejde med andre 

 
• udvikling af metakognitive færdigheder – generel viden om læringsstrategier, viden 

om eget læringspotentiale og læringsvaner og en deraf følgende kontrol med egen 
læringsadfærd2 

 
• tværfaglig brobygning – er det sidste trin på vejen mod højere-ordens-tænkning. 

Hermed menes at måden at ræsonnere, konkludere og danne synteser udvides til 
at omfatte andre fagområder 

 
I praksishæftets kapitel 6 vises en række eksempler der inddrager alle disse kriterier(dog 
ikke tværfagligheden). 
  
Case projektet hviler på en række teoretikere:  

                                                 
2 definitionen her er hentet fra det australske PEEL projekt  
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Matthew Lipman er en amerikansk filosof der i sin bog Philosophy for Children (1980) argu-
menterer for at evnen til at ræsonnere og argumentere logisk stringent er en nødvendig 
forudsætning for effektiv tænkning i alle fag.  
 
Den australske forsker Edward de Bono er en anden teoretiker hvis arbejde danner grund-
lag for CASE projektet. De Bonos grundtanke er at lateral3 tænkning er det nødvendige 
udgangspunkt for enhver tilegnelse af stof. De Bonos oprindelige arbejde var rettet mod 
at forbedre voksnes divergente4 tænkeevne (i modsætning til konvergent5 tænkning). 
DeBono bor og arbejder nu i England, og hans seneste arbejder beskæftiger sig med ud-
vikling af abstrakt tænkning i skolesammenhæng på tværs af fag (New Thinking for a New 
Millennium, 2001). 
 
Lev Vygotsky, som bliver udførligere behandlet nedenfor, er en tredje teoretiker som CA-
SE projektet er baseret på. Vygotsky adskiller sig fra fx Piaget ved at integrere aspekter 
fra socialpsykologien med aspekter fra individualpsykologien og den kognitive psykologi. 
Dette gør hans arbejde væsentligt for alle der arbejder i skolesammenhæng, og også for 
nærværende projekt.  
 
En fjerde teoretiker er den israelske forsker Reuven Feuerstein og hans forskergruppe der i 
1950erne arbejdede med traumatiserede jødiske unge der var ude af stand til at klare sig i 
skolen og i det efterfølgende arbejdsliv. Feuerstein var overbevist om at intelligens ikke 
er noget der kan måles på et fastlagt niveau, men at det er en individuel faktor under sta-
dig ændring. Feuerstein og hans gruppe udviklede et Instrument Enrichment kursus der 
havde det formål over et par år at ændre selvopfattelse, motivation og intellektuel pro-
cesseringsevne hos de unge. Dette kursus udvikler en række redskaber der gør det muligt 
for en lærer at arbejde med at fremme den studerendes evne til at abstrahere. Et metalæ-
rings interventionsprogram der hjælper elever til at lære at lære. Det der er så interessant 
ved Feuersteins arbejde, er at dets resultater sandsynliggør at det er muligt i samarbejde 
med den unge at ændre selvopfattelse, motivation og intellektuel processeringsevne hos personen 
og dermed give vedkommende andre muligheder i uddannelsessystemet efterfølgende. I 
Danmark har der i mange årtier været ført debatter om hvordan man kan fremme social 
mobilitet. Denne debat er netop her i 2002 blevet aktualiseret på ny gennem regeringens 
udmelding af ønsket om at skabe større social mobilitet blandt unge. 
 
CASE projektet tager altså sit udgangspunkt i filosofisk og sprogvidenskabelig forskning 
inden for koblingen mellem sprog og erkendelse, socialpsykologi, individualpsykologi og 
kognitiv psykologi, og sigter mod at arbejdet giver den enkelte unge en ændret selvopfat-

                                                 
3 lateral tænkning er tænkning og problemløsning vha. nye strategier eller reformulering af opgaver; udtrykket lateral skyl-
des beskrivelsen heraf som spring sidelæns til nye tankeforløb 
4 divergent tænkning  er en problemløsningsform hvor det gælder om at finde flere forskellige løsninger eller forslag 
5 konvergent tænkning er en problemløsningsform der kræver at fastlagte fremgangsmåder beherskes, og hvor bestemte 
løsninger på problemet er rigtige 
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telse og derigennem øget motivation. Projektet er interessant derved at det er gennem-
tænkt, gennemprøvet og evalueret.  
Det er i øvrigt kendt i Danmark, idet Århus Universitet har importeret projektet, oversat 
det og igangsat det på en række gymnasier landet over i forbindelse med de naturviden-
skabelige fag.  
Den grundlæggende tankegang er imidlertid at disse tanker og arbejdsmåder ikke er 
fagspecifikke, men tværtimod går på tværs af fagrækken, og som det vil ses er det da og-
så en af konklusionerne på denne rapport at udviklingen af højere-ordens-tænkning kan 
finde sted for hver enkelt elev også i dansktimerne – til glæde for elever med forskellig 
socialbaggrund – og til gavn for elevens tilgang til andre fag.  
CASE projektet er blevet kritiseret for at være kognitivistisk i sin tilgang og for at ønske 
at lede eleverne til en ganske bestemt forståelse af naturvidenskabelige sammenhænge. 
Denne diskussion vil jeg ikke tage op her, men udelukkende påpege at måden at tilrette-
lægge undervisning på der får den enkelte i gang med at gruble over faglige problemstil-
linger er inspirerende læsning for alle fag. 
 
 
4.4. PEEL projektet 

 
Det australske PEEL-projekt (Baird and Mitchell 1987; Baird and Northfield 1992; Baird 
and Northfield 1995) er et projekt der kom på dagsordenen i den danske uddannelses-
debat i midten af 90’erne. I de seneste år har PEEL projektet ikke været fremme i debat-
ten, men har efterladt sig varige spor på en række skoler landet over. Der ligger værdi-
fulde praksiserfaringer i projektet, og det er under stadig videreudvikling i hjemlandet 
Australien, lige som Sverige har udviklet sin egen variant, PLAN-projektet, til brug i det 
svenske skolesystem. 
PEEL står for Project for Enhancing Effective Learning, dvs. det er et undervisnings-
forsøg, som skal fremme effektiv læring. Det startede i et gymnasium i en industriforstad 
til Melbourne i 1985. En gruppe primært naturfagslærere sad og diskuterede hvorfor det 
var så svært for eleverne at lære naturfaglige problemstillinger. Lærerne kunne såmænd 
godt lære eleverne at gå til eksamen med et hæderligt resultat, men eleverne havde svært 
ved at forstå stoffet. Under supervision af professor John Baird fra Faculty of Education 
på Melbourne University observerede disse australske lærere hinandens undervisning i to 
måneder for at finde ud af hvad det var, der hindrede eleverne i at lære, og hvordan man 
kunne skabe et bedre læringsmiljø i klasserne. Man registrede en lang række dårlige læ-
ringsvaner hos eleverne, som alle kunne opsummeres i en mangel på refleksion over under-
visningen. Dette fik projektdeltagerne til at fokusere på begrebet metakognition, som de 
definerede som bestående af tre elementer: 
Opmærksomhed på læreprocessen. Fx opnået gennem evalueringsteknikker og gennem at der i 
undervisningen sættes fokus på læreprocessen, så eleven bliver bevidst om hvad der sker. 
Viden om læreprocessen. Den enkelte elev bliver klar over hvad det vil sige at lære, hvilke 
læringsteknikker der findes og hvad hans/hendes personlige læringsstil er. 
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Kontrol over læreprocessen. På baggrund af en øget bevidsthed om det at lære kan eleven i 
stigende grad træffe målbevidste beslutninger om tilrettelæggelsen af sin egen læreproces. 
                
En vigtig del af PEEL-pædagogikken går derfor ud på at integrere arbejdet med og be-
vidstheden om læreprocesserne i det faglige arbejde. Der er mange måder at gøre dette 
på.  
Et andet vigtigt aspekt i PEEL-projektet er arbejdet med elevernes engagement i undervis-
ningen. Ved megen undervisning er eleverne passive deltagere i en undervisning hvis 
form er tilrettelagt af læreren og hvis indhold er bestemt af lærebogen og bekendtgørel-
sen. For at få eleverne til at involvere sig i læreprocessen er det nødvendigt at finde en 
passende balance mellem de kognitive og de affektive faktorer i undervisningen: Eleverne skal 
have en faglig udfordring, som passer til deres forudsætninger og evner, og samtidig skal 
de have en følelsesmæssig anknytning til stoffet og undervisningen. De affektive faktorer 
skal forstås meget bredt som de forhold, der giver eleverne lyst/ulyst til at arbejde med 
faget. Udover den umiddelbare relevans af stoffet for den enkelte, som det kan være 
svært at etablere i et pensumbundet forløb, er der tale om en række miljøfaktorer, op-
bygningen af en positiv klasserumskultur mm6.  
Samtidig er det vigtigt i så høj grad som muligt at inddrage kreative arbejdsformer. I vir-
keligheden er disse kreative arbejdsformer dem, som giver det største kognitive udbytte. 
Det er ved en personlig omstrukturering af stoffet, dvs en bearbejdning, som tager ud-
gangspunkt i personens egen kognitive struktur, og som stiller krav om at fremstille en 
given virkelighed eller sammenhæng, at der sker den højeste grad af læring7. Desuden 
giver det ikke-fagligt stærke elever mulighed for at involvere sig i faget. Det vil for dem 
ofte være en indgang til videre arbejde med stoffet.  
 
PEEL-projektet bygger først og fremmest på nogle pædagogiske grundholdninger, som 
er udmøntet i en lang række metoder og ideer til arbejdsformer.  
Grundlæggende handler det om at ændre såvel lærer- som elevrollen. Den traditionelle 
lærerrolle er læreren som overfører af viden. Viden opfattes som objektivt eksisterende. Lære-
ren har denne viden, og det er lærerens opgave at overføre sin viden til den i al væsent-
ligt uvidende elev. Med en sådan holdning kan der let vokse en barriere op mellem ele-
ven, med hans/hendes hverdagsopfattelser, og den objektive virkelighed. Det bliver 
svært for eleverne at se rimeligheden og nytten af de begreber, som de bliver præsenteret 
for. Disse begreber er vokset frem blandt forskere og sprog- og litteraturteoretikere. 
Men derfor er de ikke nødvendigvis umiddelbart tilgængelige (og nødvendige) for elever. 
                                                 
6 Se Karin Beyer: Det er ikke tænkning det hele, i Nielsen, H. and A. C. Paulsen, Eds. (1992). Undervisning i Fysik - den 
konstruktivistiske ide. Cph., Gyldendal. 
7 Se fx McCrindle, A. R. and C. A. Christensen (1995). "The impact of learning journals on metacognitive and cogni-
tive processes and learning performance." Learning and Instruction 5: 167-185. 
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En dialogisk lærer mener, at eleverne i Lære forvejen har en værdifuld viden og lærepro-
cessen skal tage udgangspunkt heri og enten udvide eller modificere denne viden.  
Lærerens rolle ændrer sig i denne proces fra en formidler til en person, som skal tilrette 
læreprocesser, der giver eleverne mulighed for at stille deres egne spørgsmål og sammen 
med læreren finde tolkninger og svar.  
Elevrollen ændres tilsvarende fra passiv reproduktion til aktiv problematisering og for-
søg på at finde svar.  
Ingen lærer eller elev er entydigt én af de to ekstremer. Det er yderpunkter i et spektrum 
af mulige holdninger. Som lærer vil man i forskellige situationer udfylde forskellige roller.  
Man kan som lærer være sig sin rolle bevidst og forsøge at variere sin undervisningstilret-
telæggelse.  
 
I kapitel 10 i bogen Erfaringer fra PEEL projektet (Baird 1995) er opsamlet alle de involve-
rede læreres erfaringer og forslag til løsninger af basale pædagogiske problemer. Det er et 
inspirerende kapitel der kan give mange gode ideer til den daglige undervisning. 
 
 
4.5. Mundtlighed og undervisning 
Af lektor Mads Th. Haugsted, DPU 
 
I disse uddrag fra bogen Taletid. Mundtlighed og undervisning. København: Alinea 20048 giver 
Mads Haugsted dels den teoretiske baggrund for dialogiske processer i klasseværelset og dels konkrete 
ideer til undervisning i mundtlighed.  
 
   I skolen står elevens egen skriftlige tekstproduktion i en selvfølgelig vekselvirkning 
med læsning og analyse af  fiktionstekster og sagprosa. På samme måde burde det være 
på det mundtlige område. Men sådan er det ikke.  
Trods det at danskfaget, såvel i folkeskole som i gymnasium, har faglige mål, der omfat-
ter mundtlighed og det talte sprog, er det yderst sparsomt, hvad der er udviklet af meto-
der. Det har det med at fortone sig, når talen falder på hvilke elementer en sådan under-
visning kunne bestå i.  
 
Det mundtlige sprog er elevers mest gængse kommunikationsform, og mundtlige tekster 
er det omgivende samfunds almindeligste kommunikationsform. Dertil kommer, at det 
mundtlige er elevernes umiddelbare erfaring om sprog (som socialt, kulturelt, emotionelt, 
                                                 
8 Uddragene er foretaget og redigeret af Gitte Ingerslev. 
Læs evt. også videre i:  
Haugsted, M. (1996). Sprog på Spil Handlende Mundtlighed og drama. Kbh, Dansklærerforeningen. 
Haugsted, M. (1999). Handlende mundtlighed. Mundtlig metode og æstetiske læreprocesser. Kbh, Danmarks Lærerhøjskole.  
Haugsted, M. (2000). Talte Tekster - mundtlighed og undervisning. Dansk i Dialog. K. Esmann, A. Rasmussen and L. B. 
Wiese. Kbh., DLF. 
Haugsted, M. (2002). Mund Dog. Lærebogsmateriale til skolens ældste klasser. Kbh, Alinea. 
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erkendelsesmæssigt og æstetisk potentiale). Det er således oplagt at anvende og udfordre 
disse erfaringer med henblik på at befordre en indsigt i og forståelse af sproget og særlige 
det mundtlige sprogs anvendelse som kulturteknik, dannelsesredskab og grundlag for 
demokratisk aktivitet. 
Der er ikke tale om at revurdere en mundtlighedspædagogik i det følgende. Det er ikke 
muligt at sætte “ny” foran, således som man har set i forbindelse med litteraturpædago-
gik og skrivepædagogik. Mundtlighedspædagogik i dansk sammenhæng skal skabes: hvil-
ken faglighed kan der trækkes på, og på hvilken måde hænger den sammen med det pæ-
dagogiske? Hvilken pædagogik kan/skal der udvikles? Hvordan hænger den sammen 
med teorier om mundtlige tekster? 
For at besvare disse spørgsmål vil jeg først opholde mig ved en række af kernebegreber-
ne: Hvad er mundtlighed? På hvilken måde kan genrebegrebet anvendes i forbindelse 
med mundtlighed? og kan man i den forbindelse tale om karakteristiske mundtlige gen-
rer?  
 
Her vil jeg primært beskæftige mig med det mundtlige på dets egne præmisser: det talte 
ord, og undlade at forfølge de skriftlige teksters tone eller iboende mundtlighed. 
Det indebærer to bestræbelser: 

1) At indkredse det karakteristiske ved mundtlige tekster, dvs. se på hvilke sproglige 
udtryksmidler der giver disse tekster sammenhæng og mening. 

2) At forsøge at systematisere disse tekster i genrer, dvs. se på disse teksters form, ind-
hold og brug og samspillet her imellem. 

 
4.5.1. Mundtlige tekster 
Forskellen mellem mundtlige og skriftlige tekster kan man se karakteriseret ved, at først-
nævnte er præget af den specifikke interaktion og dermed kendetegnes et andet særtræk: 
kontekstafhængigheden. Men så enkelt er det ikke. 
Som bl.a. påpeget af Dysthe (Dysthe 1995) (s.86 ff) med belæg i engelsk/amerikansk 
forskning, er også skriftlige tekster kontekstafhængige, idet skriftsproglig færdighed altid 
er ”ideologisk bestemt”. 
Men ovenstående gængse karakteristik illustrerer imidlertid graden eller måske bedre: 
nærheden af kontekstualitet. I de fleste mundtlige genrer er konteksten nærmest fysisk til 
stede. Man kunne tale om disse teksters ”situationalitet”, og det er dette at de realiseres i 
forskellige medier - der altså er statisk/langsomt eller situationelt/hurtigt og flygtigt -  
der kommer til at præge deres stil. 
Caroline Liberg9 har protesteret mod den  - i didaktiske sammenhænge - almindelige 
modstilling af skriftsprog <=> talesprog.  
CL bemærker, at talesprog i disse modstillinger anses som ”implicit sprog” dvs. fragmen-
tarisk med mange udeladelser, som varieret og dialektalt, karakteristisk ved nærhed mel-
lem afsender og modtager og som dialogisk; i sin korte form ”kontekst-afhængig”. 

                                                 
9 Bl.a. i  Sådan lærer børn at læse og skrive, Gyldendal 1997. 
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På samme måde er skriftsprog eksplicit, dvs. fyldigt og informationsmæssigt selvbæren-
de, standardiseret, karakteristisk ved fjernhed mellem afsender og modtager og monolo-
gisk; i sin korte form ”kontekst-uafhængigt”. 
Heroverfor anfører hun, at mange skrevne tekster faktisk betjener sig af implicit sprog, 
som fx optegnelser, notater, og at talesprog kan være eksplicit, som i interviews, debat, 
forelæsninger eller beskrivelser af, hvordan noget virker. Tilsvarende kan skriftlige tek-
ster være ”varieret” som fx i reklamer, og talesprog kan være standardiseret. Den fysiske 
afstand mellem afsender og modtager er ikke det interessante, den afgørende forskel lig-
ger snarere i den psykologiske afstand og graden af intersubjektivitet; det der præger 
sproget er altså snarere i hvor høj grad afsender og modtager kender hinanden. Endelig 
bemærkes at skrift i høj grad er en dialogisk affære og at tale kan være af monologisk ka-
rakter. 
 
Med andre ord: alle tekster, mundtlige som skriftlige, er kontekstbetingede; det afgøren-
de skel ligger et andet sted, nemlig i graden af formelhed. De tekster (stadig mundtlige 
som skriftlige) der er relativt uafhængige af sammenhængen er præget af formelt sprog, 
og tilsvarende er de tekster, der er tæt knyttet til nærkontakt, præget af et uformelt sprog. 
En anden afgørende misforståelse, som får konsekvenser for forståelsen af samspillet 
mellem talesprog og skriftsprog i undervisning, er, at der, som ovenfor nævnt, i megen 
forskning og fagdidaktik sammenlignes størrelser, som ikke lader sig sammenligne, nem-
lig et sprogobjekt og en sprogaktivitet. 
Skriftsproget som et objekt sammenlignes med talesproget som aktivitet. Ud fra et så-
dant syns- og standpunkt kan man nå frem til, at der ikke er væsentlige ligheder mellem 
de to sprogarter. Det er med andre ord afhængigt af det sted, ud fra hvilket man vælger 
at se på feltet. 
Skriftsprogsudøvelse og talesprogsudøvelse er derimod sammenlignelige størrelser og 
har en lang række fælles træk: det flygtige, dynamiske, kontinuerlige og processuelle.  
Hvis man bygger en didaktik på en forestilling om de ovennævnte forenklede, ”gængse” 
forskelle mellem skriftsprog og talesprog, og hvis man tager udgangspunkt i en overbe-
visning om talesprogsaktivitetens fundamentale anderledeshed i forhold til skriftsprogs-
teksten, bliver skolens arbejde med skriftsprogstilegnelsen et meget voldsomt skift. 
På disse præmisser opstår også den myte, at talesprog læres så at sige af sig selv i den 
primære socialisation i førskolealderen og at der tilsvarende skal satses relativt ensidigt på 
skriftsprogstilegnelsen i den sekundære socialisation gennem undervisning.  
Hvis man derimod accepterer de mange fællestræk, vil indlæringen af tale- og skriftsprog 
have så meget til fælles, at de burde påbegyndes samtidig; det bliver et spørgsmål om,  at 
eleverne – gennem undervisning i skiftende autentiske, motiverende situationer – opøver 
en kompetence til at kunne operere sikkert i forhold til graden af formelhed, dvs. evnen 
til at anvende forskellige sprogdragter i det mundtlige og det skriftlige til forskellige kon-
tekstbestemte formål.  
Liberg anfører i sin bog at talesprogs- og skriftsprogs-indlæring på denne måde ligner og 
forstærker hinanden: 
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”I normaltekster betyder det, at skriftsprogsindlæringen kan blive lagt i talesprogsindlæ-
ringen og omvendt.” (s.133) 
Det betyder fx at eleverne gennem arbejdet med talesprog kan lære mange af de sprog-
former som findes i skriftsproget, at eleverne gennem arbejdet med at læse og skrive 
fremmer talesproglig kompetence, at elever gennem samtale lærer grammatiske aspekter 
som kan være hjælpemidler ved skriftsprogsindlæring og fx at elever gennem arbejdet 
med skriftsprog kan lære – og kan blive bevidst om – artikulation. 
Libergs tanker er væsentlige i forbindelse med denne artikels ærinde. En klar markering 
af hvor vigtigt der er, at undervisning i mundtlighed allerede på et tidligt tidspunkt indgår 
i skoleforløbet. Ligeledes en tydelig forståelse for væsentligheden af  at en sprogpædago-
gik omfatter såvel skriftlige som mundtlige tekster og – lige som Dysthe i Det flerstemmige 
klasserum – en understregning af det dialogiske forhold mellem arbejdet med mundtlig-
hed og skriftsprogsundervisning.  
 
I Det flerstemmige klasserum (Dysthe 1997) anføres knapt så polemisk i forbindelse med 
diskussionen om hvilken betydning ”det store skel mellem skriftligt og mundtligt” har 
for skolen: 
”Det kunne se ud, som om mundtligt og skriftligt sprog befinder sig på en glideskala, 
hvor kontekst, formål og sociale konventioner er vigtigere, for hvilken form sproget skal 
antage, end om det er skrift eller tale. Alligevel synes jeg, at mange nu går for langt i at 
udviske forskellene mellem skriftligt og mundtligt. Det giver mening at se på tale og lyt-
ten som første-rangs sprogprocesser og på skrivning og læsning som anden-rangs pro-
cesser, da de sidste forudsætter de første. (…) Jeg mener, at der er både konceptuelle og 
pædagogiske forskelle mellem skrift og tale, der gør, at de er komplementære snarere end 
modsætninger. For læreren betyder det alligevel, at han eller hun må have et bevidst for-
hold til brugen af begge dele” (Dysthe 1997, s. 90 ff) 
Endnu et begrebsafklarende ærinde trænger sig på: genrer og i særdeleshed de mundtlige. 
 
4.5.2. Genrer 
”Når genrer efter min mening er det oplagte mødested for danskfagets forskellige dele skyldes det at de 
findes i både talesprog og skriftsprog og at de skriftlige genrer kan afledes af simplere former fra daglig-
dagens talesprog (…)” 
Alle genrer ”findes i kimform i dagligdags konversation som derved indtager pladsen som forsynings-
kammeret for alle genrer. Elever kan således i en vis forstand allerede (noget af) genrerne i og med at de 
kan deres talesprog.” (Gregersen 1998) 
 
”En genre er (…) et stærkt og temmelig varigt tekstkompleks, med mere eller mindre rum for individu-
elle løsninger.” 
(W. Vagle, M. Sandvik og J. Svennevig 1993)10

 

                                                 
10 I Tekst og kontekst: en innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk, Cappelen, Oslo 1993.  
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”Genrer er først og fremmest normative regler, som mennesker inden for et kulturfællesskab foreskriver 
for hvordan tekster skal udformes i forskellige situationer. Forskellige genrer er forskellige måder at 
skrive en tekst på. (…) En genre er et sæt af normative situationsregler for brugen af tekstsystemet.” 
(Berge 1988)11

 
Denne bog (Taletid)  opererer inden for det udvidede genrebegreb. Det gælder på flere 
planer. For det første: genrer er ikke bare en verbalsproglig tekstform, men er en kulturel 
og generel kommunikationsform, som kan være knyttet til en lang række tegnsystemer 
(fx film og billeder). For det andet: genrebegrebet lader sig med rimelighed anvende også 
i forbindelse med mundtlige tekster – ikke mindst i undervisning. 
De faktorer, der er medvirkende for genrebestemmelsen vil, som omtalt, handle om tek-
stens form, indhold og brug. I nogle tilfælde vil det være formaspektet, der er domine-
rende – i andre tider indholdet. Dvs. at jeg her vælger, hvad man kunne kalde et pragma-
tisk udgangspunkt, sådan som fx det er beskrevet ovenfor eller af Ben-Amos; (genrer er): 
 
“Conceptual categories of communication, rather than categories of classification which 
are characterized by sets of relations between their formal features, thematic domains 
and potential social usages” (Ben-Amos 1976 in Paltridge 1997; mine understregninger) 
 
Hver genre kan således anskues som en proces; de er aldrig faste. Forsøger man at op-
stille objektive endelige væsenstræk, vil anstrengelserne ofte munde ud i vage og diffuse 
kriterier, idet den specifikke genre er netop den genre i kraft af dens relation til andre 
genrer og deres indbyrdes relationer og deres stadige forandring. På denne måde kan 
genrebrud ses som et udtryk for konstituering af nye genrer. 
Disse vilkår kan få mindst to følger i relation til undervisning: man kan opgive at anven-
de genrebegrebet eller man kan uden fanatisme og formalisme give sig til at analysere 
forholdet mellem indhold og form i - samt brug af - netop denne tekst. Eller (ideelt set) når 
det gælder produktion: træne sig i en bevidsthed om hvilket modtagerforhold (brug) der 
med dette indhold (og dermed intention) betinger hvilken form (eller formtræk) i den 
tekst, jeg nu skal skabe (i skrift som i tale). 
Det/de fælles kommunikative formål er altså det, som former og giver genren dens im-
plicitte struktur. Ændringer i det kommunikative formål giver oftest en ny/anden genre- 
mindre ændringer eller modifikationer giver “undergenrer”. 
 
Opfattelsen af formålet for disse kommunikationssituationer vil tit være det primære be-
stemmende kriterium for den enkeltes genre-identifikation. Genre er således: 
 
“A recognizeable communicative event characterized by a set of communicative purpo-
se(s) identified and mutually understood by the members of the professional or acade-
mic community in which it regulary occurs.” (Bhatia 1993), s.13 (efter Swales)) 
 
                                                 
11 Alle citater: min oversættelse 
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Genrer er imidlertid ikke blot udtryksformer, men fungerer også som opfattelsesformer, 
eller rigtigere: er medbestemmende for vores måde at ”se” på verden: 
“(…) each genre is an instance of successful achievement of a specific communicative 
purpose using conventionalized knowledge of linguistic and discoursal resources. Since 
each genre, in certain important respects, structures the narrow world of experience or 
reality in a particular way, the implication is that the same experience or reality will requi-
re a different way of structuring, if one were to operate in a different genre” (ibid) 
I undervisningssammenhæng må arbejdet med genrer bestå af dels fokus på henholdsvis 
produktion og analyse, dels vekselvirkningen imellem disse: en stadig vekselvirkning mel-
lem kodning og afkodning. 
Dvs. en undervisning, der beskæftiger sig med det - somme tider12 - bevidste valg (kod-
ningen) 

• med udgangspunkt i formål/intention, hvad angår 
• indhold (samle, transformere og disponere viden, erfaring og oplevelse),  
• form (vælge og producere) og   
• brug (modtager-e, kontekst ). 

Tilsvarende en undervisning der beskæftiger sig med analysen (afkodningen) af tekstens 
samlede intention, således som den indgår i tekstens 

• form (at kunne identificere form, formens enkeltelementer, dialogen mellem disse 
og mellem disse og andre tekster) og   

• indhold (at kunne bestemme indhold og identificere relationer mellem indholdet 
og form),  

• brug (intenderede og/eller reale  kontekster ). 
Genreforståelse kan på denne måde udvikles ud fra det eleverne kan høre eller se i tek-
ster. De har allerede tidligt i skolealderen en tekstkompetence, som underviseren kan 
drage nytte af. Det betyder, at kodning og afkodning af bestemte genrer kan stå i veksel-
virkning med hinanden – og det gælder naturligvis både mellem at læse (afkode) og skri-
ve (kode) og mellem at lytte (afkode) og at tale (kode), men også – hvad i hvert fald den 
danske debat på området sjældent afspejler – mellem at tale og at skrive (to typer af kod-
ning), mellem at lytte og at læse (to typer af afkodningsprocedurer) og fx mellem at læse 
og at tale. 
 
Mundtlige genrer 
Som med de skriftlige genrer, således også med de mundtlige: man kan (og skal) diskute-
re om det overhovedet er muligt eller meningsfuldt at skelne tydeligt, markant og velbeg-
rundet mellem forskellige genrer. 

                                                 
12 I mange mundtlige tekster, særlig de spontane, uformelle (fx de fleste samtaler) er disse valg netop ikke bevidste – i mod-

sætning til den planlagte, formelle mundtlighed som fx en tale. 
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I undervisningssammenhæng er det dog hensigtsmæssigt at gøre det. Det kræver en god 
del metabevidsthed (og interesse) at ville bestride genresystemet. Orden i kaos er altid på 
bekostning af noget; så er det sagt. 
I det følgende vil jeg indledningsvist skitsere de almindeligste kategoriseringer. 
For det første: De mundtlige tekster kan anskues som “brugs-tekster”. De står ingen 
steder, og vi kan ikke vende tilbage til dem igen og igen. De bruges her og nu, altså: 
brugstekster. En traditionel måde at inddele disse brugstekster på er at kategorisere dem 
i relation til i hvor høj grad de er ”bundne”, hvor bindingen har noget at gøre med for-
holdet til skriftlige tekster. Lad os først se på denne. 
I nedenstående oversigt anføres først de tekster, som ikke umiddelbart er bundet af no-
get tekst på forhånd; i princippet kan der siges hvad som helst i en samtale, hvorimod 
oplæsning jo nødvendigvis må holde sig til den skriftlige tekst, man læser op. Endvidere 
kan man skelne mellem to hovedgenrer: at tale med og at tale til (det dialogiske og det 
monologiske) hvor den sidstnævnte genre kræver strategier, der er tæt på visse skriftlige 
genrer. På mange måder svarende til at skrive med nogen (det nære brev) og skrive til 
nogen (den fjerne ansøgning); altså som Liberg pegede på ovenfor: graden af formelhed.  
Ligesom ved skelnen mellem skriftlig og mundtligt sprogbrug  er der glidende overgan-
ge, idet der faktisk også findes mundtlige “genbrugstekster”, fx eventyr, lige så vel som 
de mundtlige brugstekster kunne optages på bånd eller video, og dermed bruges igen og 
igen. Man skal være opmærksom på, at flere af de mundtlige genrer også findes i en 
skriftlig udgave; det gælder fx referatet og resuméet eller beskrivelsen. Endelig findes en 
lang række såkaldte ”hybridformer”, ikke mindst skabt af de elektroniske medier som fx 
skriftlig mundtlighed: chat, eller mundtlig skriftlighed: tv-speakerens ”oplæsning” af ma-
nuskript.  
Men altså: normalkategoriseringen. 
 
Samtale 
At tale sammen er noget helt grundlæggende for det at være menneske. I en dialogisk 
forståelse af menneskelig eksistens er dialogen simpelthen konstituerende for det at være 
til. Her forstås dialog som et meget bredt begreb, men samtalen er naturligvis hovedgen-
ren. 
En samtales forløb og struktur er bl.a. bestemt af, hvem der taler med hinanden, hvorfor 
de taler sammen, hvad de taler om. I undervisningssammenhæng kan man træne sig i at 
sam-tale; altså at tale sammen (som også har en hel del at gøre med at lytte efter). Man 
kan også  undersøge samtale; fx kan man søge efter, hvad der ligger under det, man 
umiddelbart ser og hører (i teatersammenhæng alt det der kaldes ”underteksten”). Ende-
lig kan man analysere samtalens form og denne forms enkelte elementer. 
 
Interview 
Interview er en bestemt slags samtale: ofte forløber den sådan at den ene spørger og den 
anden (de andre ) svarer: Den er altså primært styret af, hvad det er intervieweren vil 
med sine spørgsmål. Båndede tv-interviews, egne båndede interviews, andres og egne 
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nedskrevne (og redigerede) interview er godt undervisningsmateriale, idet de bl.a. leverer 
stof til undersøgelse af forholdet mellem form, indhold, brug og fx argumentation og 
forholdet mellem intention og redigering. 
 
Indlæg (tale) 
Retorikken betragter talen som et meget langt indlæg i en samtale; en siger noget og de 
andre lytter. Det, at der er tilhørere til en tale, gør, at den der holder talen er ret opmærk-
som på, hvad der sker med tilhørerne. Den rigtig gode taler er opmærksom på tilhører-
nes reaktion, fx kan de klappe, buhe,  sige “ja” eller “hørt”, som et slags svar i denne 
specielle samtale. Netop talen, eller den længere mundtlige fremstilling som det hedder i 
den specielle uddannelsesmæssige jargon, er en af de få mundtlige genrer, der gennem 
tiderne har været genstand for undervisning – undtagen i nyere tid. Det er der forklarin-
ger på: bl.a. den ældre  skoles nære tilknytning til retorikken, ligeså vel som den moderne 
skoles afstandstagen til hvad der minder om formalisme og normativitet. Det sidste på 
trods af at mundtlig fremstilling indgår som et væsentligt element i de mundtlige prøver, 
og det plejer mildest talt at ”smitte af” på undervisningen og  - vigtigere – på trods af, at 
moderne arbejdsformer ofte munder ud i forskellige former for fremlæggelse.  
 
Forklaring, beskrivelse, reportage 
Når man ”forklarer” vil man ofte sige noget om, hvordan noget er på en bestemt måde i 
forhold til noget andet. Forklaringen vil tit være holdt i et neutralt sprog. Beskrivelsen, 
derimod, vil ofte dreje sig om en begivenhed eller en person, som man vil gøre tydelig 
for tilhøreren. Beskrivelsen er som regel mere konkret end forklaringen. Reportagen 
handler om noget aktuelt, noget der sker lige nu, eller lige er sket. Reportagen er en gen-
re som oftest trives i de elektroniske medier, radio eller fjernsyn. 
 
Referat,  resumé 
Referatet er en fremstilling af en række begivenheder, man har set og eller hørt. Det kan 
også være en gengivelse af hovedpunkterne af noget læst eller set (litteratur, teater el. 
film). Resumé er et  (meget) kort referat. 
 
Genfortælling og fortælling 
I genfortællingen bruger man sine egne ord til at gengive noget, man har læst. Genfortæl-
lingen er altså ikke et referat; det gælder om at få det hele, eller det meste, med og måske 
endda bidrage med tilføjelser og egen måde at se, høre eller opleve begivenhederne på. 
Fortællingen er en beskrivelse af noget der sker. Det der sker, handler tit om personer, 
der gør noget. Personerne (figur), det de foretager sig (forløb) og stedet/stederne (rum) 
beskrives. Stoffet til fortællingen kan enten være noget man selv har oplevet, eller det 
kan være opdigtet. 
 
Oplæsning 
Man skelner somme tider mellem oplæsning og højtlæsning. Højtlæsning er, det man 
gør, når man (måske for første gang) læser en tekst højt. Oplæsning er, det man gør, når 
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man har forberedt sig. Oplæsningen viser, at man har forstået og sat sig ind i det, man 
læser. I retorikken forstås oplæsning således som en fortolkning af teksten. 
 
Situation og intention          
I denne måde at rubricere mundtlige genrer anvendes altså graden af ”frihed” eller 
”bundethed”, jævnfør retorikkens skelnen mellem fri over delvis fri til bunden tale. Om 
princippet anfører Fafner (Fafner 1977) helt i overensstemmelse med tidligere modifice-
ringer: 
”I daglig tale håndterer vi dem (genrebetegnelserne) jo ret ubesværet. (…) Men hvis vi 
skal bestemme og afgrænse disse ”genrer” nærmere eller ligefrem definere dem, kommer 
vi i vanskeligheder. Det kræver ikke mange overvejelser at konstatere, at de ikke engang 
ligger på samme kategoriseringsniveau. Man kan fx referere en tale eller en debat, man 
kan resumere en forklaring eller en beskrivelse, og hvad talen og samtalen angår, så kan 
de selvfølgelig subsumere både forklaringer, beskrivelser, beretninger og referater m.m. 
(ibid. s.92 ff) 
Bag denne – praktiske – inddeling ligger en forståelse af de mundtlige genrer som det 
Fafner kalder ”brugstyper” (ibid. s.90); en betegnelse, der angiver en beskrivelse ud fra 
intention og situation. Når enheden situation <=> intention  repeteres udkrystalliseres 
særlige teksttyper, som kunne kaldes for genrer. Eller som Fafner anfører det: ”Texten er 
blevet en institution”. Til det institutionelle hører også modtagerens genreforventninger. 
Skønt alle mundtlige tekster altså i princippet er nye og afhængig af den specifikke situa-
tion, må man - hvis man vil anvende begrebet “mundtlige genrer” - operere ud fra disse 
konstanter. Deres indhold og form står således i uadskillelig vekselvirkning med deres 
brug. 
 
(…) 
 
Disse udmærkede oversigter er, som Fafner rigtig udtrykker det, anvendelige og hen-
sigtsmæssige i ”daglig tale” – herunder undervisning. Men som tidligere beskrevet er det 
yderst problematiske størrelser. 
På den ene side må man i undervisning nødvendigvis arbejde med tillempede operatio-
naliserbare størrelser. Ikke mindst hvis man er af den formening, at genrekendskab og 
genrebeherskelse eller ligefrem genrekompetence er en væsentligt forpligtelse for skolens 
(dansk-) undervisning, idet en mangel på samme giver eleverne ringere mulighed for 
gennemslagskraft og kommunikativ manøvredygtighed.  
På den anden side må man være meget bevidst om, at genredefinitioner som fx de oven-
anførte angående de mundtlige genrer er konstruktioner eller abstraktioner, som i de 
forkerte hænder kommer til at antage karakter af autoritative mere eller mindre statiske 
former. 
Endvidere kan man selv for mundtlige genrers vedkommende let miste det aspekt af sy-
ne, at sådanne tekster både er bestemt af de nære kontekstuelle forhold og hænger nøje 
sammen med en bredere kulturel, social og tidsbestemt kontekst (som jo kunne kalde på 
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gode undervisningssituationer). Alt for formalistiske genrebestemmelser kan komme til 
at foregå i et særpræget og ahistorisk og akulturelt tomrum. 
 
Alt i alt kan man anskue de mundtlige genrer som konstitueret af dels tekstinterne fæno-
mener som særlige tekst-, sprog- eller indholdsmønstre dels af teksteksterne fænomener 
således at det er regelmæssigheder i sociale eller retoriske situationer som er afgørende 
for genrebeskrivelsen. 13

 
Endelig er der begrebet ”hybrider”. En betegnelse, der på mange måder snarere karakte-
riserer de opregnede gængse genrers ret høje alder. Det er oplagt at lade disse relativt 
bedagede genrekarakteristika udfordre af elevernes egne genre-erfaringer. 
(…) 
 
4.5.3. Didaktik, dannelse - og mundtlighed 
Didaktik på det mundtlige område må handle om, hvordan der planlægges undervisning 
med henblik på realisering af:  

• et essentielt “mundtligt rum”, dvs. i overensstemmelse med overordnede dannel-
sesmæssige, menneskelige og faglige mål, 

• situationer hvor det talte sprog og dets kontekst er undervisningens genstand. 
 
Her er naturligvis ikke tale om et enten/eller, idet den mundtlighed, der bærer undervis-
ningen igennem (mundtlighed i undervisning), i høj grad vil være genresocialiserende for 
de involverede parter (elever). Tilsvarende vil beskæftigelsen med mundtlige genrer - ik-
ke mindst samtalen - (undervisning i mundtlighed) virke tilbage på involveringen i og 
udviklingen af det mundtlige rum. 
 
Når jeg ovenfor anfører “dannelsesmæssige mål” refererer jeg til en opfattelse af skolens 
og uddannelsessystemets (humanistiske) dannelsesmæssige ærinde som: 

• dels - gennem undervisning - at udvikle de måder vi kommunikerer, analyserer og 
fortolker på i praksis, 

• dels - gennem undervisning - oparbejde viden om og forståelse af de betingelser 
som kommunikationen, analysen og fortolkningen foregår på14. 

 
Som en foreløbig bestemmelse - hvad angår det kommunikative  - vil det altså sige, at 
eleverne skal  - eller måske burde - udvikle deres  mundtlige kommunikationsmåder, 
gennem undervisning. 
De skal således: 

• sikres rum til at udtrykke sig; et rum der befordrer det at kunne, ville og turde ytre 
sig om noget (vigtigt), 

                                                 
13 Jeg er her inspireret af Berge og Ledins artikel i Rhetorica Scandinavica, nr. 18, 2001: ”Perspektiv på genre”. 
14 Inspireret af Klaus P. Mortensens betragtninger i “Haps - om de humanistiske skolefags dannelsesopgaver”  
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• undervises i at ytre sig “hensigtsmæssigt”; det vil bl.a. sige en undervisning, der 
øger bevidsthed om, at en mundtlig ydelse er udtryk for et (optimalt)  samspil 
mellem sproglig  form, indhold og kontekst , 

• tilskyndes til også at ytre sig “u-hensigtsmæssigt”; dvs. afprøvende, søgende og 
forskende. 

Tilsvarende - stadig hvad angår det kommunikative - vil det betyde, at eleverne gennem 
undervisning skal  (eller burde) opnå viden om og forståelse af de betingelser den 
mundtlige kommunikation foregår på. 
Det vil eksempelvis sige: 

• talesprogets særlige egenart (over for skriftsproget), 
• medier for mundtlig kommunikation, 
• den mundtlige interaktion (regler), 
• den mundtlige interaktions kulturelle og sociale rammer (kontekst) og deres be-

tydning for mulige sproghandlinger, herunder: 
• samarbejdsprincipper i samtaler (implikatur), 
• turtagningsprincipper, 
• samtalen som forhandling om mening (samtalens forhandlingscyklus). 

Idealet for arbejdet med den mundtlige kommunikation er, at udviklingen af de måder 
den analyseres og fortolkes på, forløses gennem de - praktiske - erfaringer eleverne alle-
rede har som rutinerede mundtlige sprogbrugere. Med andre ord: en bevægelse fra erfa-
ring gennem kvalifikation til viden og bevidsthed. Med udgangspunkt i elevernes praksis 
og kendskab fra brug sikres forankring i egne erfaringer. Det er igennem undervisningen, 
at dette arbejde kvalificeres og det metodiske får karakter af metodik: måder at nærme 
sig teksterne på.  
 
Hvad angår oparbejdelse af  viden om og forståelse af de betingelser som analysen og 
fortolkningen foregår på, kan opgaver der befordrer elevernes meta-kognition (porteføl-
je, logbøger mm) gennem reflekteret undervisnings-planlægning  (didaktik) i heldigste 
fald være medvirkende hertil. 
(…) 
 
4.5.4. Mundtlighed i undervisning og undervisning i mundtlighed 
I bogen Taletid redegøres for kvalificerende elementer i mundtlighed i undervisningen og undervisning i 
mundtlighed. I det følgende citeres nogle klip fra begge disse hovedafsnit. 
 
Mundtlighed  i undervisningen 
Klasserumskultur? 
 
Ego: Jeg fornemmer, at det I siger er, at det mundtlige opleves som mere uforpligtende for læreren end 
det skriftlige – er det rigtigt fornemmet? 
Lærer E:  Jeg tror, at noget af det har at gøre med – det er lidt groft, men jeg tror faktisk at det er lidt 
sandt – skrive - det kan vi alle sammen gøre på en gang. Det larmer ikke så frygtelig meget. Man kan 
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godt holde ud at være der. Vi kan alle sammen på en gang. Mundtlig … en diskussion for eksempel. 
Der er altså kun en der kan tage orden ad gangen. Hvis det er gruppen, der diskuterer, så kan man godt 
en gang i mellem slå ned på dem, der sidder og gemmer sig og man synes ikke rigtig er med. Men man 
kan ikke trække dem for lang tid; man kan ikke vente for længe før der kommer en respons fra den og 
den person, fordi for det første så kryber personen mere og mere i et musehul og for det andet så bliver 
de andre meget meget hurtige trætte af at sidde og vente. Og (de) har måske noget på hjertet og:  ”kom 
nu, kom nu, kom nu”. 
Så derfor: der er det en masse ting der spiller ind, der gør at ja det vil blive mere uforpligtende tror jeg.”  
(Fra lærerinterview i projekt 3) 
 
Klasserumskultur - hvad definerer denne størrelse? 
For det første: der er lige så mange klasserumskulturer, som der er klasser. Det giver til 
gengæld mening at anvende udtrykket for værdier, normer og holdninger i en specifik 
klasse, i et specifikt fag, hos en specifik lærer på et bestemt tidspunkt (Hoel 1999). Det 
vil sige, at denne civilisation ikke er en statisk størrelse, men under stadig forandring. Det 
er denne kulturs befolkning, der skaber den, men kulturen medvirker på sin side til at 
forme de, som bebor og deltager i den.  
Det er i denne forbindelse, at lærerens rolle som “procesmager” er vigtig for den samta-
le- og samværskultur, der udvikles. 
 
Jeg har tidligere pointeret, hvad der sker, når læreren afholder sig fra at vælge. Den kari-
kerede attitude er fx ”Jeg er fagmanden, jeg underviser i det, der står, jeg skal undervise i; 
hvis I finder det svært, uforståeligt eller synes det er irrelevant, er det jeres problem!” 
Undervisningsformen kan blive en slags lærerens regrediering, idet han/hun bruger egen 
skoletid som model15. Og i klassen florerer en kultur der fremmer lukket kontrol og stra-
tegisk, reflektorisk kommunikation. Eleverne står af, bliver tavse, bliver støjende, tager 
afstand (”jeg interesserer mig ikke for…”). 
 
Der er andre og mere produktive måder at reagere på denne udfordring. Jeg vil her ud-
skille to hovedtendenser - vel vidende at de udmærket kan trives jævnsides. 
Den ene fokuserer på, hvorledes læreren gennem normer og regler kan grundlægge ruti-
ner, der regulerer socioemotionel og mellemmenneskelig - ofte verbal - interaktion i klas-
sen. 
Den anden fokuserer på lærerens forståelse af læring som en aktiv konstruerende proces 
og, på baggrund heraf, lærerens vilje til at skabe en mundtlighed i undervisningen, der 
understøtter en sådan læringsproces. 
 
Lærerens ansvar for grundlæggelse af klasserummets normer 
Det er overordentlig vigtigt, at læreren gennem retningslinier grundlægger vaner, der be-
fordrer et mundtligt samspil i klassen, der er præget af tryghed, tilhørsforhold og positiv 
selvopfattelse. Det gælder her om at skabe en klasserumskultur ved at opbygge et sæt 
værdier og normer for adfærd og interaktion i klassen. Normerne er vigtige, fordi de bl.a. 

                                                 
15 Der er faktisk lærere, som beskriver det således i interviewmaterialet. 
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påvirker elevernes holdninger til det faglige arbejde og til de mellemmenneskelige relati-
oner. 
Det er jo netop i det sociale vakuum, der opstår, når der ingen normer er, at kulturen præges af indbyr-
des kontrol, mangel på empati og af at kommunikationen foregår på strategiske præmisser.  
 
Ganske vist møder eleverne med forudsætninger og normer om det at være elev og gå i 
skole, men mange mønstre kan og skal imidlertid skabes. 
 
Normerne skal være eksplicit formulerede, forståelige og klare. De skal også kunne revi-
deres. Jeg plæderer naturligvis ikke for en sådan regelsætning som fast element i under-
visningen. Ofte vil det kun være nødvendigt i begyndelsen af processen, dvs. med en ny 
klasse, et nyt emne, en ny opgave eller arbejdsmetode. Efterhånden indarbejdes mønste-
ret såvel i selve undervisningssituationen som i elevernes måde at deltage i arbejdssitua-
tionen på. Ikke for ingen ting påpeger en del forskningsresultater den/de første time(r)s 
grundliggende betydning for klassens arbejdsmentalitet. 
 
Det er med andre ord en del af lærerens arbejde, gennem bevidst planlægning, at skabe 
forudsætningerne for, at eleverne lærer reglerne for en overordentlig vigtig skolsk genre, 
nemlig den intenderede dialogiske samtale. 
Det betyder bl.a. klare regler for kommentering (fx kun vækstpunkter), for hvem der 
spørger (fx den der kommenterer) og hvem der har lov til at svare -og ikke svare (fx den 
der får respons) og regler for runder (fx at alle kommer til orde). Nogle vil formentlig 
genkende dette fra typiske retningslinjer for responssamtaler i forbindelse med skriftligt 
arbejde inden for procesorienteret skrivning. Og her er der også inspiration at hente. 
 
Hoel beskriver16, hvorledes man (gennem forskning) kan observere noget karakteristisk 
for disse samtaler: 
“Når elevane samtaler i grupper, er det innlysande at dei brukar språket meir enn dei gjer 
i klasseforumet innanfor tilsvarande tidsramme. Men det er og kvalitetsskilnad. Dei ut-
trykker seg i eit mykje breiare register, dei brukar språket i fleire funksjoner, noko som 
innber at dei tar i bruk større delar av seg sjølve i læringsprocessen. Ein svært høg pro-
sent av talen og samtalen i gruppene er av utprøvande karakter, elevane prøver ut tankar 
aleine, og dei prøver ut tankar saman ved å utvikle dialoger.” 
 
Der er altså ikke tale om en autoritativ vi-alene-vide-styring, men om lærerens ansvar for 
opbygningen af og vedligeholdelsen af regelsæt, der giver frihed, tryghed (at bemestre 
situationen) og accept. 
 
Hoel (ibid) refererer fra egne undersøgelser, således: 
“Ein situasjon som er strukturert og som har eit regelsett, gir også fridom. (...) I et forsk-
ningsprosjekt om responsgrupper i vidaregåande skole, der elevsamtaler gjennom to år 
                                                 
16 Bl.a. i ”Den første gang, den første gang” i Hertzberg og Roe (red): Muntlig norsk, Tano 1999. 
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vart tatt opp på lydband, fann eg at etter kvart justerte elevena reglane sjølve slik at dei 
vart maksimalt funksjonelle for arbedet i gruppene, men dei var alltid der som eit middel 
til å regulere interaksjonen. Lyd-opptaka har rikelege innslag som t.d. “Kan eg få svare 
på dette?”, “Dette vil eg gjerne forklare” eller “Du får ikkje lov å svare”. ” 
 
Dette modstykke til den mundtlige interagering, som trives i klasserum uden lærerinitie-
rede samtalenormer, bygger på en (lærerens) bevidsthed om, at selvopfattelse bl.a. op-
bygges gennem interaktion, og at store dele af denne er verbal handling og forhandling. 
Som lærer kan man naturligvis ikke forandre eller på anden måde fjernstyre elevers for-
hold til hinanden, men arbejdsmønstre kan forhindre uheldige cirkulære interaktionsmo-
deller: når opgaver og spørgsmål stilles og problem rejses i klassen af læreren, vil specielt 
kyndige elever eller allerede etablerede højstatuselever markere sig, sågar også når de 
egentlig ikke har noget at sige (Haugsted 1999). 
Tilsvarende vil de elever som ikke selv regner sig for kompetente - og ikke af læreren 
anses for det -  heller ikke blive spurgt. Dette mønster skal ikke fungere længe, før det af 
alle parter anses for et mere eller mindre uforanderligt vilkår. 
En anden uheldig interageringsform, jeg har nævnt tidligere, er læreres tendens til at be-
tragte hele klassen som én samtaleperson – dialogen i klassen føres altså mellem læreren 
og denne ene anden. Konsekvensen kan blive, at man som lærer føler, at man har plan-
lagt og udført en reel dialog med klassens elever; virkeligheden er at man blot  har fået 
nogle mere eller mindre løsrevne bidrag fra et relativt begrænset antal elever17. 
 
Jeg nævnte tidligere to hovedtendenser; den ene er altså en bevidst tilrettelæggelse af en 
dialogisk samtalekultur og viljen til at gennemføre den ved styring ”udefra”. 
I det følgende vil jeg vende mig til den anden hovedtendens: skabelsen af klasserumskul-
tur ved styring ”indefra”, ved anvendelsen af hvad jeg foreløbig vil bestemme som dialo-
gisk orienteret ”kvalificeret intuition”. I den forbindelse vil jeg se på forudsætningerne 
for, bevidstheden om og de institutionelle begrænsninger af sådanne situationelt bestem-
te lærerkompetencer. Det drejer sig særlig om evnen til refleksion i handling. Herom 
handler næste afsnit. 
 
Refleksion og revision i mundtlig handling 
I bogen Den reflekterende praktiker – hvordan professionelle tænker, når de arbejder (Schön 2001) 
anvender Donald Schön jazzmusikerens evne til improvisation inden for melodi og en-
semble som en illustration af hans begreb ”refleksion-i-handling”: 
”De (musikerne) reflekterer i handling over den musik de kollektivt skaber, og over de-
res individuelle bidrag til den, mens de tænker over, hvad de gør, samtidig med at de i 
processen udvikler deres evne til at gøre det. Vi behøver selvfølgelig ikke overveje om de 
reflekterer-i-handling ved hjælp af ord. Mere naturligt vil det nok være, at de reflekterer 

                                                 
17 Se fx Herholdt 2003: Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster. En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i 
undervisningen i naturklassen på Rødkilde skole, DPUs Forlag. 
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gennem en slags fornemmelse for musikken (…) (Schön 2001, s.51 ff)” og han ser denne 
fornemmelse som analog med  fx boldspilleres fornemmelse for at spille bolden. 
 
Et andet sted noterer han sig, at ”når nogen reflekterer-i-handling bliver vedkommende 
en forsker i en praksissammenhæng”, og han fortsætter:  
”Han eller hun er ikke længere afhængig af den etablerede teoris og tekniks kategorier, 
men konstruerer en ny teori til det unikke tilfælde. Vedkommendes undersøgelser be-
grænses ikke af et overlagt valg af midler, som passer et forudantaget mål. Han eller hun 
holder ikke mål og midler skilt ad, men definerer dem interaktivt, efterhånden som den 
problematiske situation defineres.”(ibid)  
 
Refleksion-i-handling skal ikke forveksles med refleksion ”over” eller ”om” handling, 
som er en efterfølgende (og væsentlig) virksomhed adskilt fra selve handlingen. 
Refleksion-i-handling skal heller ikke forveksles med den form for (”tavs”) viden som 
professionelle anvender i handling så at sige uden at tænke over det og uden at vide, 
hvordan de har lært det, eller hvordan de skal udføre dem her og nu, en viden som 
Schön betegner som viden-i-handling. 
 
Refleksion-i-handling - heroverfor - er den professionelles bevidste handling, som på én 
gang er handling og overvejelse. 
Hvis vi vender tilbage til jazzmusikerne fra før, foregår refleksionen-i-handlingen ved, at 
musikerne er i stand til at improvisere ”fordi de i deres kollektive forsøg på at bringe 
fornyelse i musikken gør brug af et skema (…) som alle deltagerne er bekendt med (og 
som) giver en vis forudsigelig orden i hele arrangementet. Dertil kommer, at hver af mu-
sikkerne på rede hånd har et repertoire af musikalske figurer, som de er leveringsdygtige i 
på det rigtige tidspunkt. Improvisering består i at variere, kombinere og genkombinere et 
sæt figurer inden for et skema, som binder præstationen op og giver den sammenhæng. 
Når musikerne kan føle den retning, musikken tager, gennem deres sammenflettede bi-
drag, så giver de den en ny betydning og justerer deres præstationer i overensstemmelse 
med den nye fornemmelse.” (ibid) 
Forudsætningen for den kvalificerede intuition (som den gode improvisation er) er altså, 
at man kan spille, at man bl.a. kender til melodiske skemaer, og at man har et indøvet 
lager af musikalske figurer. 
 
Denne måde at tænke på kunne omsættes i begrebet lærerens ”faglige intuition”, hvor 
det ”faglige” betegner den dansk- og pædagogisk-faglige kundskab og indsigt (melodien, 
så at sige) og ”intuition” betegner den konkrete handling der i sig indeholder overvejel-
ser, der gør at undervisningen konstant justeres i forhold til de enkelte bidrag og i over-
ensstemmelse med den improviserede dialog, der oftest er undervisningens konkrete ud-
tryk. 
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Som med musikerne er det ikke noget, som kommer af sig selv. Det siger sig selv, at for-
udsætningen er faglig viden og kompetence, men i forhold til det mundtlige rums mange 
melodier og forskellige arrangementer kræver det også vilje til at udfordre sig selv (tage 
chancer som i improviseret musik), masser af øvelse og ikke mindst refleksion. Den vel-
lykkede refleksion-i-handling opstår således bl.a. på baggrund af refleksion-om-handling. 
 
De næste afsnit er derfor skitser til, hvad der kunne være konkrete pejlemærker, når man 
har som mål at træne evnen til refleksion-i-handling med henblik på kvalificering af det 
mundtlige rum. 
(…) 
 
Undervisning i mundtlighed 
Retorik 
På et overordnet niveau kunne man vælge at betegne det retoriske som en immanent 
egenskab ved sproget; idet den der bruger sprog vil noget - gennem sproget udtrykkes en 
større eller mindre grad af intention. På denne måde er al sprogbrug retorisk. 
Et andet niveau er at betragte retorikken som en lære om ”hensigtsmæssige tekster”. Det vil 
sige, den beskæftiger sig med såvel analyse som produktion af tekster. 
Hermed har jeg også fået taget afstand fra de udlægninger af retorikken, som reducerer 
den til udelukkende en foredragslære, en stillære eller til argumentationslære, for slet ikke 
at tale om den ydmygende reduktion til stemmeplejeøvelseslære. Alle disse elementer er 
også retorik. Men først og fremmest er retorikken en lære om produktion og analyse af 
tekster. 
Retorikken har udgangspunkt i det mundtlige, men moderne retorik beskæftiger sig snart 
sagt med en hvilken som helst tekst, herunder også levende billeder, medier mm. 
Det følgende vil primært relatere til den del af retorikken, som har relevans i sammen-
hæng med det mundtlige. 
Jeg arbejder med et hermeneutisk retorikbegreb, idet jeg med Fafner ser retorikken som 
dels en teoretisk gennemtænkning af ”sammenhængen mellem forståelsen (…) og dennes 
fremstilling i sproget” (Fafner 1977, s.149) dels en praktisk lære om, hvordan mennesker 
på bedste måde kan give udtryk for denne forståelse. 
Det betyder at i retorikken kan erkendelse og fremstilling ikke skilles, og som Fafner 
formulerer det: ”formålstjenlig pædagogik (er således) ikke bare meddelelse af viden, 
men også (…) træning i at fremstille viden” (ibid.s.151). Og han slutter: ”Det er opdra-
gelsens mål at lære mennesket at forstå sin tilværelse i dens historiske betingethed, hvil-
ket også indbefatter, at han er medlem af et samfund. Jo mere han forstår denne sin til-
værelse, jo bedre. Og jo mindre han evner at tale om den, jo mere må man befrygte, at 
han ikke forstår den.” (ibid.) 
Med disse lidt højstemte vendinger peger Fafner på, at i retorikken er der en nøje sam-
menhæng mellem udtrykspotentiale og erkendelsespotentiale. Det handler ikke blot om 
at besmykke sine ord, men gennem større udtryksmuligheder at opnå en højere grad af 
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mulig erkendelse. Bevægelsen er spiralisk, så jo større udtryksmulighed jo større grad af 
mulig erkendelse, jo større erkendelsesmulighed jo større udtryksmulighed etc. 
Det er væsentligt indledningsvis at understrege dette, idet retorik i manges øjne handler 
om netop ”besmykkelse”, eller som man siger ”det er jo ren retorik…….”. 
 
Men tilbage til det ”hensigtsmæssige”. Med dette ord indikeres, at tekstproducenten har 
en hensigt. Teksten har altså en rettethed; den er rettet mod nogen om noget. Når denne 
rettethed lykkes, er det i retorisk forstand en god tekst. Retorikken er altså normativt ori-
enteret (gode og dårlige tekster), men normen er en dynamisk størrelse: hensigtsmæssig-
heden er bestemt af samspillet med konteksten. 
 
Denne tankegang illustreres af en ofte benyttet figur, det retoriske pentagram, hvor hver 
vinkel repræsenteres af henholdsvis: taler/tekstproducent, tilhørere/læsere, sprog, om-
stændigheder og emne. Når alle disse 5 elementer spiller dynamisk og optimalt sammen, 
opstår der af samvirket den retoriske situation, “det rette øjeblik” (den gode tekst) i reto-
rikken: “kairos”. 
 
 

 
• Hvad angår taler,18 handler det her om dennes kontrol af eller samspil mellem det 

verbale, det paraverbale (betoning, tryk mm.) og det nonverbale – i relation til de 
øvrige 4 elementer. 

 
• Tilhørere. Fx: Hvem er de? Hvad - tror eller ved jeg - de ved, om det jeg vil delag-

tiggøre dem i? Hvad går jeg ud fra, at de forventer af mig? 
                                                 
18 Man kunne her anvende betegnelsen tekstproducent. 

 38



 
• Omstændighederne. I den klassiske retorik arbejdede man med tre hovedkategorier: 

Omstændigheder der var afgørende for at beskæftige sig med begivenheder der 
var sket (den juridiske kontekst), omstændigheder der fordrer at tale om fremtiden 
(den politiske kontekst) eller omtale af omstændigheder her og nu: festtale, oplæg-
get, fremlæggelsen. Elementet ”omstændigheder” er i skolesammenhæng en pro-
blematisk størrelse, for klasserummet og klasserumskulturen afstikker jo nogle 
rammer der, som omtalt, udmønter sig i ret få begrænsede genrer. Hvem er det 
jeg taler til? Klassen eller læreren? Hvorfor skal jeg overhovedet holde oplæg om 
dette og hint? For at blive bedre til at udtrykke mig? For at få en karakter? I arbej-
det med mundtlige tekster vil samme problematik, som opstår i forbindelse med 
”dansk stil” indfinde sig, idet den enkelte elev må skrive sig ind i omstændigheder, 
der er yderst diffuse, uklare og måske endog i modstrid med sig selv. Og jævnfør 
tidligere er det retorisk set en uheldig situation: hvis bare 1 af de 5 hjørner er usik-
kert, bliver teksten derefter. Som det fremgår af figuren, så påvirkes (valgene i) alle 
de øvrige 4. Det er just derfor jeg i det tidligere har plæderet for bl.a. at anvende 
”handlende mundtlighed” for dermed at åbne op for et mangfold af mundtlige 
genrer i klassen. 

 
• Emnet: I bevægelsen fra ide over fokus til eventuel argumentation og tekstproduk-

tion spiller (også her) alle de øvrige elementer med: fx hvilket fokus vil jeg anlægge 
med netop disse tilhørere, eller hvilke argumenter opfordrer netop disse omstæn-
digheder til? 

 
• Endelig: sproget skal afpasses i forhold til bestemmelsen af de øvrige 4 medvirken-

de enheder. 
 
I relation til en mundtlighedspædagogik byggende bl.a. på samvirket dramaturgi og reto-
rik kan man bemærke sig, at der er en klar parallellitet mellem idéen om kairos og drama-
turgiens optagethed af, hvad man også kunne kalde ”det rette øjeblik”. Den legendariske 
russiske instruktør og teaterteoretiker Stanislavskij udtrykte det så udmærket ved at sige, 
at der i teateret ikke er noget “i al almindelighed”. Alt hvad der foregår i det æstetiske 
rum, er udtryk for noget, har en hensigt. Og ydermere: alle elementer er indbyrdes af-
hængige (således som det illustreres af pentagrammet). Det væsentlige er altså den ind-
byrdes afhængighed, hvor alle elementer tilsammen danner en enhed. 
 
Retorikkens faser, topik og argumentation 
Pentagrammet er et kort over de indbyrdes sammenhæng der har, eller bør have, indfly-
delse på tekstens tilblivelse, men det siger ikke noget om, hvordan man kan arbejde for 
at opnå det optimale samspil. I retorikken teoretiseres over måder at nå frem til en sådan 
ideel vekselvirkning. Det er her retorikkens fem forarbejdningsfaser kommer ind i bille-
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det. De er ganske vist nummereret fra 1-5, men der ikke tale om en slavisk gennemgang 
af just disse punkter i numerisk rækkefølge. De er et dynamisk tænkeredskab. 
 
 Stoffet skal: 
1. Samles (inventiofasen) 
At finde: Information, læse, spørge eller fx skrive til folk som ved noget. Egen viden, ved at 
tænke sig frem: dvs. stille spørgsmål til sin egen viden, fx ved hjælp af hv-ordene: hvem, 
hvad, hvor, hvordan, hvornår, hvorfor (topik). 
At finde på: Gode argumenter. 
 
2. Ordnes (dispositiofasen) 
Hoved: Her præsentes, afgrænses, disponeres.  
Krop: Sagen bliver fremstillet/gennemgået/fortalt, argumenterne bliver brugt, og evt. 
modbevises andres argumenter. 
Hale: Her resumeres og konkluderes; måske også: appelleres og/eller perspektiveres. 
 
3. Vælges (elocutiofasen). Et valg af den måde, som passer til netop det sammenhæng 
man skal tale i (eller skrive i). Hvilket sprogbrug og fx også hvilke slags argumenter vil man 
bruge?  
 
4. Huskes (memoriafasen). Er det lysende klart, hvad det egentlig er, man vil sige? Så er 
det nemlig nemmere at huske, end hvis man ikke er rigtig hjemme i det, man vil sige. 
 
5. Fremføres (actiofasen). 
 
Det er altså i dialektikken og dynamikken imellem disse fem faser, at der kan hentes 
”stof” til pentagrammets væv.  
 
Et spørgsmål om topik 
I et undervisningsforløb kan man arbejde med denne fasemodel og specielt stille skarpt 
på inventiofasen. Et af udgangspunkterne for at producere gode tekster er bl.a., at man 
er i stand til at spørge sig selv og omverdenen systematisk; og her kommer retorikken til 
stor hjælp. I undervisningen kan man beskæftige sig konkret og teoretisk med at stille 
systematiske og kvalificerende spørgsmål. Det kan bl.a. gøres ved at introducere brugen 
af (og retorikkens lære om) topik: de steder (topoi) ud fra hvilke teksten bliver til. 
  
Elever kender udmærket forskellige fag-topikker, fx lægens faglige udspørgen med hen-
blik på diagnose eller mekanikerens udspørgen for at nå frem til skadens sammenhæng 
eller årsag. Megen undervisning har sin særlige måde at spørge på. Endelig kan vejen fra 
emne over problemstilling til problemformulering være et spørgsmål om at stille de rigti-
ge spørgsmål. Der er ikke langt mellem den ”kvalificerede undren” (problemformulerin-
gen) og den kompetente spørgen. 
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”Kategori” kan også danne udgangspunkt for undervisningen: Hvad er et spørgsmål? 
Hvilke måder kan man i det danske sprog forme spørgsmål på? - spørgsmålets anatomi, 
så at sige. Og hvilken rolle spiller det talte sprog i den forbindelse? Hvordan former man 
spørgsmål på de øvrige sprog?  
(…) 
 
På mange måder er de forskellige fortælle-rouletter baseret på bevidst spørgen til fiktio-
nens grundelementer, fx i arbejdsformen i nedenstående (forenklede) opgave: 
 
Fortælle-roulette 
I grupperne: 
1) Lav bunker med kort beskrivelse af sted/miljø: Hvor? 
2) Lav bunker med beskrivelse af hovedperson: Hvem? 
3) Lav bunker med problem/konflikt: Hvad og Hvorfor? 
 
4) Alle tager en seddel fra hver bunke; uden at tale med/vise de andre 
5) Nogle minutters stilhed: hver især sammensæt, bliv inspireret til at kunne fortælle historien. 
6) Fortæl historien for hinanden; gem evt. en godbid til plenum. 
 
Dette forløb har mange styrker, det giver eleven indsigt i strukturen i en fortælling, hvil-
ket igen er en støtte i en tekstlæsning – og så er det sjovt og engagerende! 
 
Dispositio og elocutio -eller: formgivning og det bevidste valg 
Dispositio er gode, klassiske råd om hensigtsmæssige måder at skrue fx foredrag og 
fremlæggelser sammen på; de enkelte klart gennemtænkte elementer i tekstens hoved, 
hale og krop. Men også en forståelse af den klassiske retoriks tidsbundethed; journalisti-
ske metoder der af konteksten (gider jeg læse videre..?) fremtvinger helt andre måder at 
disponere på. 
Jeg kunne også pege på elocutio, der bl.a. omhandler på hvilken måde man vil overbevi-
se sine tilhørere (der - jævnfør pentagrammet - hænger nøje sammen med en bevidsthed 
om hvilket sammenhæng man taler i, og hvem man taler for). Jeg tænker her på de klas-
siske ”appelformer”: skal man primært appellere til tilhørernes forstand (logos) eller skal 
man slå på sin egen troværdighed (etos) eller er det modtagernes følelser man retter sig 
mod (patos). Eller måske rettere: hvilke dele af teksten skal være domineret af hvilken 
appelform og hvorfor? 
 
Actio og procesorienteret talekritik 
En niende klasse blev bedt om i grupper at nå frem til ”to ting, der er vigtig for god 
mundtlig fremstilling”. Her er eksempler på hvad, der kom af bud: 
 
ÅBENHED (MAN SKAL FX IKKE STÅ MED ARMENE KRYDSEDE) 
 
UDSTRÅLING (KROPSSPROG, INTONATION, VÆREMÅDE) 
ARMBEVÆGELSER, VÆRE ROLIG OG AFSLAPPET, MEN DOG MED NOGLE GNISTER 
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AT PERSONEN SNAKKER TYDELIGT OG KORREKT 
 
AT PERSONEN MED DET SAMME KAN FORNEMME STEMNINGEN I LOKALET OG SÅ SNAKKE 
DEREFTER - TALE HØJT OG TYDELIGT, STÅ STILLE, KIGGE RUNDT 
FRIGØRE SIG FRA MANUSKRIPTET 
 
INDHOLD I TEKSTEN (HASTIGHED, TYDELIGHED, SLANG, VARIERET SPROG) 
TRYK PÅ FORSKELLIGE STEDER 
 

Det er vigtigt på denne måde at arbejde med, at eleverne gennem en erfaringsproces selv 
kan være med at formulere regler for, på hvilken måde mundtlig fremstilling kan fungere 
mest hensigtsmæssigt. 
Naturligvis kan læreren introducere kriterier, men det er pædagogisk set at foretrække, at 
det er eleverne som gradvist formulerer og raffinerer vurderingskriterierne. 
 
Efter gruppearbejdet kan idéerne i plenum sammensættes på tavlen/transparent - og se-
nere deles ud til alle. 
Herefter afprøves elevernes liste i praksis. 
I næste fase kan punkterne revideres - på baggrund af erfaringerne fra første runde. 
Her kan de indholdsmæssige elementer i højere grad inddrages og diskuteres. 
 
Der kan med fordel anvendes video som et hjælpemiddel i tale-kritikken: 
Hver fremstilling, samt klassens (og lærerens) kommentarer optages på video. 
Eleven får derefter videokassetten med hjem og skal se den igennem. De enkelte elever 
skal - efter at have set sig selv og set/hørt de øvrige elevers og lærerens kommentarer - 
fremlægge, hvad man blev overrasket over, hvad man ikke vidste i forvejen, og væsent-
ligst: hvad man vil arbejde videre med. Ved fremlæggelse blev der vist mindst to - højst 
tre videoklip. Disse klip skulle vise steder, hvor man oplever/ser noget om én selv som 
forbavser én eller som man ikke vidste i forvejen. Endelig skal de pege på steder, hvor 
der er noget, man synes, man vil forbedre med hensyn til: det hørlige, det synlige, det 
indholdsmæssige og “helheden”. 
 
Pragmatik og ganske almindelig undervisning 
Sociolingvistik, psykolingvistik, kommunikationsforskning og sprogfilosofi er nogle af de 
elementer, som kan indgå i pragmatik. Sammenfattende kan man sige, at i pragmatikken 
beskæftiger man sig med studier af relationer mellem de, der producerer og de, der mod-
tager tegnsystemer. Hvor retorikken er en afsenderorienteret lære, med den mundtlige 
teksts realisation, actio, som et af endemålene, så beskæftiger pragmatikken sig primært 
med analyse af fx talesproget og den sproglige inter-actio i det daglige, almindelige sprog-
brug. 
 
Lad mig skitsere nogle oplagte områder for undervisning. 
Hvad er talesprog for en størrelse? Som tidligere beskrevet: et svært spørgsmål at besva-
re. Der er i hvert fald et betydningsfuldt samspil mellem talesprog og mimik. Talesproget 
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har andre enheder, end dem vi er vant til at tage udgangspunkt i: nemlig skriftsprogets. 
Vi taler ikke i sætninger, men snarere i enheder, der markeres i betoning og pausering. 
Alt dette hænger sammen med samspillet: tale-tanke. Hvorledes foregår planlægningen? 
Inden vi taler? undervejs? Det talte ord er styret af afsenderes “planlægningsproblemer”, 
men også hensynet til den tilstedeværende lytters mulighed for at forstå. 
 
Afsenderen kan gennem egen-kommunikations-regulering sørge for at beholde ordet 
eller ændre samtalens forløb ved at afbryde, ændre eller gentage. Endelig har interaktio-
nen sine turtagningsmekanismer og mønstre for tilbagekobling (A: “Det regner” - B: ”Ja, 
det gør det”).  
Afsenders situationsbundne strukturering af talen giver sig udtryk i en række karakteri-
stika. Det gælder således ”korrektionsformer” som bl.a. selvafbrydelser, rettelser, pauser 
(med udfyldning som fx øh) og meta-tale med kommentarer til det man just er i gang 
med at sige: “Nej, det jeg ville sige…”. 
I planlægningen indgår også modtagerhensyn. De giver sig bl.a. udtryk i særlige, situati-
onsafpassede grammatiske konstruktioner, fx korte sætninger og grundled forrest i sæt-
ningerne. Blandt de tegn, der fungerer ved administration af taleture indtager kropssprog 
og gestik en væsentlig position. Intonation er et andet tegn. Disse tegn kaldes somme 
tider for ”gambitter”.  
.  
Der er et sammenhæng mellem samtalens rammer (eller kontekst) og samtalens roller, 
hvilket fx bliver tydeligt i en retssag. Dommeren, anklageren og forsvareren har  - i kraft 
af deres roller/funktioner - nogle ret bestemt afstukne sproghandlinger til rådighed. Den 
anklagede kan fx ikke “dømme”. 
  
Samtalen har en række undergenrer: fra hyggesnak over dialog, diskurs og diskussion til 
skænderi. Sådanne situationer kan spilles og kommenteres. Manuskripter kan produceres 
og analyseres. Samtaler i medier eller egenproducerede videosekvenser kan diskuteres. 
Måske kan man endog drive det så vidt som komme til at diskutere, hvornår en samtale 
er en samtale. Har det noget med “magt- og herredømmefri” at gøre? Fordrer det sym-
metri, eller kan samtaler være asymmetriske? 
 
Arbejdet med samtale er et oplagt mødested for de fag, der beskæftiger sig med sprog; et 
skønt samvirke mellem dansk og fremmedsprog. I et enkelt udviklingsprojekt blev der 
således forsøgt at undervise ”på tværs”, fx:  Hvilke høflighedsprincipper anvendes på de 
forskellige sprog? På hvilke måder adskiller engelske gambitter sig fra de danske? Hvilke 
tilbagekoblingsmekanismer i samtaler er til rådighed for de europæiske sprog og hvilke i 
helt andre sprog? Hvilke turtagningsmekanismer og -signaler er de gængse for de forskel-
lige sprog? Hvilke sammenhæng er der mellem talen og skriften på det pågældende 
sprog? Hvordan konstrueres spørgsmål – og svar? Hvilken betydning har pauser, beto-
ninger, rytme og kropssprog for forståelse af ytringen i de forskellige sprog? 
 (…)  
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Store dele af den pragmatiske tilgang til mundtlige tekster har endnu ikke fundet vej til 
folkeskole og gymnasium. Der er mange muligheder og mine udviklingsprojekter har vist 
mig, at det er en af vejene til at gøre arbejdet med sprog levende og nærværende og et 
vigtigt element i en sprogpædagogik. 
Forsøgene her har vist et potentiale. Samtaleanalyse er ikke blot noget, der kan bruges på 
elever (og lærere) men også af elever. Den pragmatisk orienterede lingvistik er et udmær-
ket udgangspunkt for en kvalificering af de erfaringer, elever har fra det levede liv. Man 
kunne jo indvende, at al denne påstandskundskab blot skaber gold viden. Det er netop 
derfor så vigtigt, at der helt bevidst - af læreren -  skabes et undervisningsrum, hvor den 
udfordres af og står i vekselvirkning med hverdagserfaringerne; herved er der skabt en 
mulighed for at indsigt i samtalens mekanik kan føre til en bestræbelse på at bidrage til ud-
vikling af og deltagelse i dialogisk samtalekultur. 
Den opstår ikke af sig selv. At arbejde på det projekt i en uddannelseskultur, som inde-
holder en lang række modarbejdende ambivalenser, er en af de helt store udfordringer i 
en mundtlighedspædagogik. 
 
 
 
4.6. Den unge læsers udvikling 
 
Et andet fokuspunkt i progressionstanken i danskfaget er den enkelte elevs udvikling som 
læser. 
I manuskriptet til et oplæg på Schæffergården i foråret 1999 skriver Klaus P. Mortensen 
(Mortensen 1999) om den unge læser i folkeskolen: Læsningen starter typisk i lighedsprin-
cippet, men sættes for alvor i gang som fortolkende læsning af  forskelsprincippet. Begge principper 
involverer hver for sig – og selvsagt også i deres samspil – komparation, mødet både med det, der er be-
kendt og forståeligt, og det, der forekommer ubekendt og uforståeligt eller kun delvis forståeligt. (Side 30) 
Det der pirrer læseren er mødet med det ukendte, den anderledes måde at tænke og 
handle på. 
At læse med fordobling skal forstås i den forstand som Klaus P. Mortensen har udviklet be-
grebet og udfoldet i sammenhængen mellem dannelsesbegreb og litteraturlæsning (Mor-
tensen 1998; Mortensen 1998; Mortensen 1999) i det begreb han kalder menneskets konsti-
tutionelle selvfordobling: dets evne til at træde i forhold ikke bare til sig selv, men også til sin egen tænken 
over sig selv som tænkende væsen – i både personlig og overpersonlig forstand. (Mortensen 1999) (Side 
4) 
I forbindelse med litteraturlæsning sker denne selvoverskridende proces ideelt i to faser, 
først deri at den læsende føler sig fremmed(gjort). Teksten er uforståelig og vækker mod-
vilje eller kedsomhed. Dernæst i en tilegnelsesproces hvor (dele af) teksten genkendes og 
vækker fortrolighed. Resultatet er en øget rummelighed over for det anderledes, og en ny 
parathed til at starte den selvoverskridende proces på ny i forbindelse med en ny tekst. 
Klaus P. Mortensen gør det klart at der ikke er tale om en cirkel-, men om en spiralbevæ-
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gelse mod en stadig mere nuanceret selvrefleksion og forståelse af sig selv som kulturhi-
storisk og civilisationshistorisk formet. 
Som det vil ses senere er der elever i klassen som denne rapport handler om der ved be-
gyndelsen af 1.g befinder sig i en tilstand af modvilje og kedsomhed. Deres forventninger 
til faget dansk og det at læse skønlitterære tekster er små, og opgaven for læreren i retning 
af at vende denne fagopfattelse er omfattende – andre derimod har overskredet denne 
tilstand og er i det KPM kalder tilegnelsesprocessen.  
Nedenfor ses på udviklingen fra barnelæser til voksenlæser. 
 
Udviklingen til læser fra den tidlige barndom og frem 
Professor Torben Weinreich, Center for Børnelitteratur, taler om kravene til barnelæse-
ren der for at indgå i et lykkeligt møde med teksten skal være i besiddelse af  en række 
kompetencer (Steffensen and Weinrich 2000)(s. 46-48). De kompetencer der stilles krav 
om er: læsekompetence, konventionskompetence, encyklopædisk kompetence, inter-
tekstuel kompetence og retorisk kompetence. Weinreich er inspireret af Umberto Eco 
(Eco 1996) i sin redegørelse for disse forskellige kompetencekrav. De to første kompe-
tencer er fundamentale, idet læsekompetencen handler om den rent læsetekniske formåen, 
og konventionskompetencen bl.a. er viden om bøgers rolle og betydning i samfundet. Den 
encyklopædiske kompetence kræver, at læseren må have en viden, der nogenlunde svarer til 
værkets encyklopædiske udtryk. Hermed menes ikke en total overensstemmelse mellem 
læserens viden og værkets udtryk, for læsningen er også en tilegnelse af kompetencer, 
som kan anvendes ved senere læsninger af andre tekster. Med intertekstuel kompetence me-
nes, at et værk henviser til andre værker gennem valg af genre, tema og motiv og gennem 
henvisninger til andre konkrete værker. Den sidste af de kompetencer Weinreich omta-
ler, er den retoriske kompetence, som indebærer viden om og erfaring med brugen af litteræ-
re virkemidler som fx metaforer, allegorier og ironi.  
Lars Handesten (Handesten 1994) beskæftiger sig med den unge læser før gymnasiet, og 
går i dialog med receptionsteoretikeren Stanley Fish (Fish 1980). Fish mener ikke, at man 
kan trække en mening ud af teksten, men at meningen tilskrives teksten af læseren. Derfor 
er det ikke en objektiv fortolkningsprocedure, man kan søge hvis man som lærer, nej, 
lærerens opgave er at finde ud af, hvordan læseren får en mening ud af teksten. Recepti-
onsæstetikerne mener, at det kræver uddannelse og skoling at læse litteratur. Dette illu-
streres i begrebet den informerede læser, som Fish, ideelt set, ifølge Handesten, ser som den 
læser, der er: 
1) en kompetent taler af det sprog, som tekster er bygget op af 
2) i fuld besiddelse af den semantiske viden, som en moden læser medbringer i sit fortolkningsarbejde og  
3) litterært kompetent dvs. at hun har internaliseret den litterære diskurs' egenskaber, inklusiv alt fra 
talefigurer osv. til hele genrer, og hun kender til mulige og sandsynlige "responses" ud fra forskellige me-
toder, genresynspunkter, æstetikker, konventioner og divergerende intellektuel baggrund.19

Jeg vil ikke her gå yderligere ind i diskussionen af receptionsæstetikken, men blot forhol-
de mig til dette citat fra LHs bog. Det er en udtømmende karakteristik af den ideelle læ-
                                                 
19 Handesten, Lars, Sæt litteraturen er til. Danmarks Lærerhøjskole (1994) s. 18 
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ser set fra et skolesynspunkt, og et mål man som dansklærer i gymnasiet gerne vil tilslutte 
sig. Interessant er det at der her er tale om kompetencer som elever ideelt skulle have 
erhvervet sig inden gymnasiet. Dette viser virkeligheden langtfra er tilfældet. Imidlertid 
er dette ikke folkeskolens skyld. Undersøgelser har vist at børn fra ikke-bognære miljøer 
sjældent har mulighed for at nå det læserniveau der beskrives ovenfor. 
 
En redegørelse for læsning og læsetilgange i et udviklingsperspektiv finder vi hos den en-
gelske læseforsker og universitetslærer J.A.Appleyard der i Becoming a Reader (Appleyard 
1991) opdeler læseudviklingen i stadier, baseret på Piagets stadieteori. Dette kan kritiseres 
for at være rigidt, hvad den svenske læseforsker Gøran Malmgren da også gør i sin bog 
(Malmgren 1997), men tager man de forbehold med i sine overvejelser, kan opdelingen 
godt fungere som en frugtbar ramme for læseriagttagelser.  
I førskolealderen møder vi således  
 
Læsning som leg (The Reader as Player) 
JAA beskriver dette stadium således: 
In the preschool years the child, not yet a reader, but a listener to stories, becomes a confident player in a 
fantasy world that images realities, fears, and desires in forms that the child slowly learns to sort out and 
control. (Appleyard, 1991, p. 14). Appleyard skriver i forbindelse med Bettelheim: The Uses 
of Enchantment (Bettelheim, 1976): The Inner life of a child is chaotic, full of transient and ambiva-
lent emotions that a child cannot comprehend rationally as an adult might. To sort out and control these 
feelings, a child needs the help of fantasy images that fill the gaps in know-ledge and speak directly to the 
unconscious. (Appleyard, p. 36-37) 
I Bettelheims bog er eksempler på hvordan et barn går ind og identificerer sig med en 
bestemt figur i et eventyr fordi netop denne figur tilbyder en tilværelsestolkning og hand-
lemuligheder som barnet på det aktuelle udviklingstrin har brug for at spejle sig i for at få 
hold på en uoverskuelig, kaotisk og truende omverden med komplicerede problemstillin-
ger. 
 
Næste trin er Læseren som helt eller heltinde (6-12 år) 
The school-age child is the central figure of a romance that is constantly being rewritten as the child’s  pic-
ture of the world, and of how people behave in it (Appleyard, 1991, p. 14) 
”- reading is a way of exploring an inner world” (…) "but it also focusses on issues of identity, in the 
image of the powerful or clever hero or heroine who in one guise or another is the principal archetype of 
most stories school-age children read” (Appleyard , 1991, p. 59) 
Appleyard taler om The reader as spectator and participant – denne dobbelte læser-
tilgang udvikles på dette alderstrin – the participant is the person who identifies with the he-
ro/heroine. The spectator is the one who has a ”realistic acceptance of experience” (p.78). These stu-
dents  ”tolerate outcomes that are more realistic than wish fulfilling and indeed expect to encounter in 
stories unpleasant and even disturbing material” (p.78) 
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Participantlæseren møder vi stadig i gymnasiet, den læser der hudløst identificerer sig (den 
passage var bare så sørgelig at jeg fik gåsehud over hele kroppen, meget smertefuldt – også for læseren) 
som en 2.g pige skrev for at karakterisere sin læseoplevelse af en Hanne Vibeke Holst 
roman). 
Og vi møder også læseren der magter at være både deltager og iagttager, eller – med 
Klaus P. Mortensens ord – læseren der har evnen til at træde i forhold ikke bare til sig selv, men 
også til sin egen tænken over sig selv som tænkende væsen. 
Denne læser grænser tæt op til en anden læser vi møder i gymnasiet, nemlig den unge 
tænker, The Reader as Thinker. ”--- reading gives you a lot more insight about how people 
think” (Appleyard p. 95). Den unge formår – og ønsker – gennem læsningen at ”construct 
theories and ideological systems, develop ideals, understand others’ points of view”---  ” think about thin-
king, reflect critically about one’s own thoughts” --- introspection  (p. 97) I den proces konstrueres 
både Male autonomy and female interpersonal empathy (p. 99), hævder Appleyard, og her banes 
også vejen for en forståelse af anderledes tænkende, andre værdisæt og normer, andre 
kulturer. 
Den sidste læser vi møder i Appleyards læserkategorier er The Pragmatic Reader. 
Denne læser finder man i svøb i en 3.g eller i universitetets første studieår. Det er læseren 
der uden problemer bevæger sig på de forskellige niveauer.  
 
I forlængelse af ovenstående er der ifølge Appleyard grundlæggende tre måder unge taler 
om litteratur på: 
 
1. Identifikation:  
They explicitly mention the experience of involvement with the book and identification with the character 
(”it was just like I was there”, ” you can sort of lose yourself in it”, ”it could have been written about 
me”)(p. 100) –  ”This is wholly consistent, of course, with the adolescent discovery of the self. (…)(the) 
distinction between participant and spectator roles in the reading process reaches a new level of self-
consciousness in adolescence(…) all subsequent responses to stories will be marked, to a greater or lesser 
degree, by some sense of the division between the experiencing and the judging self. That an adolescent 
thinks a good story is realistic and (min fremhævelse) that it ”makes me think” are the most imme-
diate of the reactions that evidence this split”. (p.107) 
Her optræder altså en splittelse – den læsende identificerer sig på den ene side med per-
sonerne i fortællingen, og på den anden side træder læseren tilbage og beskuer og vurde-
rer personer, handlinger og hændelsesforløb. Mange af gymnasiets elever (og det gælder 
også nogle af eleverne vi først møder i den klasse som denne rapport handler om, se hæf-
te 2) læser med identifikation som det primære sigte. De mister interessen, når læreren 
eller en klassekammerat opfordrer dem til at træde et skridt tilbage og forholde sig iagtta-
gende og analytisk til deres læsning. 
 
2.God litteratur handler om virkeligheden.  
Historien er rigtig god fordi den handler om noget der godt kunne ske i virkeligheden, er et typisk ud-
sagn blandt unge læsere. They talk about the realism of the story (”it was true to li-
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fe…believable”). (p.100). Den unge bliver (bl.a. gennem læsning) klar over at ”the real world is 
not the green world of romance but a much darker and dangerous place” (p.110) og følelsen er at 
derfor er det godt og nyttigt at læse noget der er realistisk, så man kan orientere sig i den-
ne ny verden. 
 
3.God litteratur er tankevækkende.  
En god historie er en historie der får mig til at tænke over livet, siger den unge læser. Den unge 
læser opdager at en tekst kan have et budskab, at der er noget der hedder fortolkning, og 
går fra identifikation til at træde et skridt tilbage og begynde at se de større sammenhænge 
der åbner sig i og bag tekstens univers. Det kræver en helt ny måde at se på litteratur på, 
og med introduktionen af denne nye måde at læse på betræder man (fx som dansklærer i 
en ny 1.g) en kompliceret vej, Appleyard udtrykker det således: ”To get beyond this and into 
techniques of analysis and the categories of literary criticism is something the best students may get a 
glimpse of and some may appear to be good at because they are clever at imitating the language of their 
teachers, but it finally requires a new way of looking at a story – as a problem of textual interpretation – 
that is substantially different from the adolescent’s impulse to think about a story, even about what it 
means.” (p.113) 
Her kan vi møde problemet med elever der imiterer deres lærere, uden at det egentlig berø-
rer dem som læsere, og uden at de derfor går i dialog med teksten.  
I dette område ligger et stort problemfelt både i folkeskolens og i gymnasiets litteraturun-
dervisning. 
Nærværende rapport belyser feltet ved eksempler på åbne tekstgennemgange hvor eleverne 
giver sig i kast med selvstændige tolkninger, og eksempler på dialogiske tekstarbejder hvor 
læreren umuliggør imitation. 
I gymnasiet har vi (som det også ses i beskrivelsen af 1. z i hæfte 2) elever der ikke tidligere 
har læst, elever der læser meget, men ikke skønlitteratur, elever der oplever selvvalgt fritids-
læsning som lystfyldt i modsætning til dansktimernes tekster, samt elever der er erfarne 
læsere. Hvordan kan vi arbejde os hen imod at flere elever oplever læseglæde i forbindelse 
med de tekster vi arbejder med i klassen?  
Dette spørgsmål behandles i næste kapitel. 
 
4.6.1. Glæden ved at læse 
Af Lektor Kjeld Kjertmann. Danmarks pædagogiske Universitet 
Følgende afsnit er et uddrag fra bogen Læsetilegnelse - ikke kun en sag for skolen. Køben-
havn: Alinea. 2002. (Kjertmann 2002) 
Man skal ikke låne bøger ud, for man glemmer at få dem tilbage! Og alligevel gør man 
det jo gang på gang -  især hvis den pågældende bog indeholder et budskab man brænder 
for at give videre til andre som man mener kan have glæde af at læse det. Sådan har jeg 
haft det med Glæden ved at læse og af den franske forfatter Daniel Pennac.20  (Pennac 
1995)  

                                                 
20 Pennac, Daniel (1995): Glæden ved at læse. Århus: Forlaget Klim.  
Oversat fra Comme un roman. Paris: Édition Gallimard. 1992. 
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Centralt i litteraturlærerens formidlingsproces står ifølge Pennac den tætte sproglige og 
følelsesmæssige kontakt mellem voksen og barn under den fælles oplevelse af en spæn-
dende historie der læses eller fortælles. Det er ikke nok at den voksne gang på gang postu-
lerer over for barnet at det er så og så vigtigt og skønt at læse. Den voksne må  demonstrere 
ved enhver given lejlighed – her først og fremmest når den voksne læser sammen med 
barnet - at dette udsagn rent faktisk også gælder den voksne selv! Og tilsvarende er det 
ikke nok at læreren i skolen gang på gang understreger hvor vigtigt og skønt det er at 
læse, hvis undervisningen i praksis bygger på tørre akademiske iagttagelser og analyser, 
og læreren aldrig selv deler ud af sin personlige læseglæde. 
Selv underviser Pennac i litteratur i gymnasiet og den almene skole (elever der er afvist 
ved gymnasierne), og i bogen beretter han om sit første møde med en ny klasse på fem-
ogtredive elever i den almene skole.21 Deres selvopfattelse var i helt bund. -  ”[..] jeg er 
doven, jeg er dum, jeg duer ikke, jeg har forsøgt alt, De kan lige så godt opgive det, min 
fortid har ingen fremtid …” 
   På Pennacs indledende spørgsmål ”Hvem kan ikke lide at læse?” ryger en skov af fing-
re i vejret. Og hvad angår de få fingre der ikke ryger i vejret, skønner Pennac at det ”dre-
jer sig om indgroet ligegyldighed over for det stillede spørgsmål.” 
   Hvordan reagerer man på en sådan mur af modstand og ligegyldighed? 
- ”Godt, siger læreren/Pennac, da I ikke bryder jer om at læse.. bliver det mig, der læ-

ser bøger for jer.” 
   Så åbner han sin mappe og ”trækker en utrolig fed bog ud, næsten som en terning, 
virkelig enorm og med glinsende omslag. Når det er bøger, vi snakker om, kan man dår-
ligt forestille sig noget mere imponerende.” 
-  ”Er I med?” 
Eleverne bliver rådvilde og tror ikke deres egne øjne. Enten er læreren luddoven, eller 
også er han ude på noget. De skal jo skrive noter og kommentarer og referater af de læ-
ste værker. Så for alle tilfældes skyld lægger nogle af dem et stykke papir foran sig og 
bringer kuglepennen i stilling.  
-  ”Nej, nej. Der er ingen grund til at tage noter. I skal bare forsøge at høre efter. Sæt jer 
behageligt til rette, slap af..” 
Nu bliver en af dem virkelig bekymret: 
-  ”De vil vel ikke læse hele bogen op for os .. højt?” 
-  ”Jeg har lidt svært ved at se, hvordan du skulle høre mig, hvis jeg læste lavt ..” 
Dæmpet fnisen, men så lyder en protest fra en anden: 
-  ”Vi er for gamle til den slags.” 
I bogen kommenterer Pennac straks denne indvending: 

 
En almindeligt udbredt fordom … især blandt dem, som aldrig virkelig har 
fået den gave, at nogen læste op for dem. De andre ved godt, at den slags 
foræringer ikke kender nogen alder.22  

                                                 
21 Ibid.: 69 ff. 
22 Pennac 1995:73 
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Men i klassen siger han til den protesterende: 

 
-  Hvis du stadig mener, at du er for gammel om ti minutter, stikker du lige 
labben i vejret, og så går vi videre med noget andet. Godt nok? 

-  Hvad er det for en bog? spørger Burlington, hvis stemme viser, at han har hørt alt, der er at høre. 
-  En roman. 
-  Hvad handler den om? 
-  Svært at vide, før man har læst den. Nå, er I med? Forhandlingerne er slut. Vi går i gang.  
   De er med … skeptiske, men de er med.23  
 
Og så begynder læreren/Pennac på sin oplæsning af Patrick Süskind’s Parfumen24 der ind-
ledes med en saftig og humoristisk beskrivelse af alle de ubehagelige lugte der ville møde 
en moderne person i syttenhundredetallets Frankrig, hos høj og lav, i paladserne og un-
der broerne, hvis man kunne rejse tilbage i tiden. Den meget sanselige skildring pirrer 
næseborene og lattermusklerne og får hurtigt de femogtredive elever til at lytte begej-
stret, og inden længe kommer det første spørgsmål: 
 
-  Hvem er ham Süskind? 
-  Lever han stadig? 
-  Hvad har han mere skrevet? 
-  Har han skrevet den på fransk, Parfumen? Man skulle da tro, den var skrevet på fransk.25  
 
Pludselig vågner en dreng der var faldet i søvn undervejs, og udbryder ærgerligt:     
-  ”Lort, da også, jeg faldt i søvn! Hvad skete der henne hos hende der Gaillard?” 
 
I den følgende tid læser læreren flere historier og romaner op for klassen, og efterhånden 
begynder nogle af eleverne selv at læse de pågældende bøger færdig fordi de ikke kan 
vente på at læreren engang når frem til slutningen! Og gradvis kommer der gang i de før-
ste tekstiagttagelser, forfatterens stemme bag ordene bliver efterhånden til ’stil’ i rappor-
terne. Hvad er det der gør skildringen så morsom? Hvordan bliver historien så spæn-
dende? osv. osv. Man nærmer sig altså de relevante litterære og sproglige analyser ud fra 
elevernes egne spørgsmål, affødt af deres interesse og begejstring for de bøger de har 
hørt læst op eller selv har læst. 
   Det vi andre ville mene var et pædagogisk ’mirakel’, mener Pennac selv kan forklares 
ganske enkelt: 
 
Det, der skete, havde slet ikke noget mirakuløst ved sig. Læreren indlagde sig stort set 
ingen hæder i denne sag. Læseglæden lå bare så snublende nær, men var blevet spærret 

                                                 
23 Ibid. 
24 Süskind, Patrick (1992): Parfumen. København: Lindhardt & Ringhof. 
25 Pennac 1995:75. 
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inde i de unges lønkamre af en hemmelig angst: den meget, meget gamle angst for ikke 
at forstå. 
   De havde ganske enkelt glemt, hvad en bog var for noget, hvad den havde at give dem. De havde for 
eksempel glemt, at en roman først og fremmest fortæller en historie. De vidste ikke, at en roman skal 
læses som en roman: at den først skal stille ens tørst.26  
 
Her er vi ved kernen i Pennacs budskab, nemlig 
- at læsning først og fremmest drejer sig om den oplevelse bøger kan give, 
- at formidleren af læsning selv skal demonstre læseglæde, 
- at læseoplevelsen næsten kræver at blive delt med andre, fordi den værdifulde bog be-

handler genkendelige, almenmenneskelige problemstillinger. 
 
Og dét budskab gælder ifølge Pennac i høj grad også barnets første møde med fortællin-
gens og bogens verden, altså det vi med et mere køligt pædagogisk ordvalg normalt kal-
der læseindlæring. Indrøm det: det ord lugter langt væk af alt muligt andet end spændende 
oplevelser. Til den læser som måske her begynder at indvende at jeg ikke kan bruge en 
beskrivelse af franske skoleforhold til at belyse folkeskolens læseundervisning med fordi 
vi har en mere børnevenlig skole og pædagogik i Danmark, vil jeg sige: Det sidste er jeg 
nok enig i, men ikke desto mindre møder vi jo præcis de samme problemer i Danmark 
med læsetrætte unge mennesker i de ældste klasser og med fald i den frivillige læsning 
helt fra 3-4. klasse. Så der må også være noget der kan gøres bedre i Danmark, og noget 
vi kan lære af Pennacs kritiske betragtninger over skolens læseundervisning og den måde 
litteratur formidles på. Det er i hvert fald en hyppig problemformulering hos de dansk-
studerende på Danmarks Pædagogiske Universitet at undersøge hvordan vi kan genopruste læ-
seglæden og interessen for litteratur hos eleverne i folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet. 
 
Læserens ti bud 
Når man læst Pennacs bog, får man lyst til at stille en lang række spørgsmål. I vores 
sammenhæng kunne nogle af dem lyde: 
1. Hvad efterlyser Pennac? 
2. Hvad skyldes den manglende læseglæde? 
3. Hvad er Pennacs sprogpædagogiske pointe? 
 
Hvor ofte sker det mon ikke i skolen at børn og unge presses til at læse bøger de endnu 
ikke er ’gamle’ nok til? Indlevelse, oplevelse og læseglæde er uhåndgribelige og umålelige 
størrelser, men ikke desto mindre de faktorer som læseinteressen i det lange løb bygger 
på, langt mere end på et ønske om udadtil at leve op til omgivelsernes forventninger.  
   Pennac slutter sit afsnit om retten til ikke at læse en bog færdig med følgende refleksioner 
over situationen når vi har lagt en roman fra os som vi ikke føler os i samklang med: 
 

                                                 
26 Ibid.:77. 
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Og så står vi med valget: enten at mene, at det er vores skyld, at vi må være åndeligt mindrebemidlede, 
og at vi aldrig slipper af med den bestemte form for uhelbredelig dumhed, eller også at ty til den meget 
omdiskuterede tanke om smag og søge at kortlægge vor egen. 
   Det er fornuftigt at anbefale sine børn denne anden løsning.  
 
Retten til at læse højt 
Pennacs øvrige syv læserrettigheder er 
• Retten til at genlæse 
• Retten til at læse hvad som helst 
• Retten til bovarysme (kritikløs, henført læserbegejstring) 
• Retten til at læse hvor som helst 
• Retten til at smålæse 
• Retten til at læse højt 
• Retten til at tie. 
Dem vil jeg anbefale læseren selv at studere. 
 
Indenadslæsning indebærer mange læseøkonomiske og praktiske fordele og er en vigtig 
side af læsekompetencen i det moderne samfund, også i skolen. Ingen tvivl om det. Men 
dét betyder ikke at barnet som sin første læsning skal læse indenad, og det betyder slet ikke 
at forældrene skal afstå sig fra at læse op for barnet. For det er overordentlig vigtigt for 
barnets sproglige, emotionelle og kognitive udvikling at voksne læser op for barnet i en 
atmosfære af gensidighed, med barnet som aktivt lyttende, kommenterende og medska-
bende fortæller. 
Oplæsningen har central betydning for barnets læseudvikling, og oplæsningen har mulig-
hed for at frigøre tekstens mundtlighed og dermed gøre tekstens fortællerstemme nærvæ-
rende som en ægte, hørlig menneskestemme, der er interessant. Indenadslæsning er hi-
storisk set et ’moderne’ fænomen. I det antikke Grækenland var læsning ensbetydende 
med slavens højtlæsning for sin herre af tekster der var nedskrevet som en slags lydskrift 
uden mellemrum mellem ordene. Betegnelsen for denne sammenhængende skrift var 
scriptura continua (Saenger 1997).27 Højtlæsningen var en form for lydlig udsigelse af sta-
velser der så skulle genkendes af den lyttende som talesprog. Med indførelsen af ’den nye 
latin’ i det trettende århundrede var skriften blevet adskilt i ord og ordgrupper for at lette 
den umiddelbare forståelse, og der opstod efterhånden et behov hos munkene for selv at 
følge med i de hellige skrifter når en broder læste dem højt. Egentlig indenadslæsning 
møder vi som et påbud på universitetsbibliotekerne i slutningen af trettenhundredetallet 
hvor bøgerne var lænkede fast til pulte så de studerende måtte sidde eller stå tæt ved si-
den af hinanden når de læste.28

                                                 
27 Saenger, Paul (1997): Space Between Words. The Origins of  Silent Reading. Stanford, California: Standford Univer-
sity Press, side 9 ff. 
28 Ibid. 263. 
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   Men uden for bibliotekerne levede den mundtlige højtlæsningsform videre i de følgen-
de århundreder, og som Pennac fortæller - og som vi også kender det fra den danske 
litteraturhistorie – var det i attenhundredetallet ganske almindeligt at tidens kendte for-
fatteren læste højt af deres værker, offentligt eller for lukkede kredse af venner, familie 
eller kolleger. H.C. Andersen afprøvede sproget i sine eventyr af ved at læse dem op for 
børn, og malerier af I.P Jacobsen og Sophus Claussen der læser op for venner og kolle-
ger, er blevet en del af den danske kulturarv. I dag er oplæsningstraditionen vendt tilba-
ge, og vi oplever igen forfattere og digtere læse højt af deres værker for et stort og inte-
resseret publikum ved bogmesser og på cafeer. Den kvalificerede oplæsning fortolker og 
levendegør nemlig den litterære tekst ved at tydeliggøre de betydningsbærende talesprog-
lige virkemidler der ligger skjult i den trykte tekst, og som læseren ellers selv må genska-
be i sin ’indre stemme’. 
   Som Pennac fortalte, er der imidlertid også mennesker som livet igennem bedst forstår 
hvad de læser, ved at læse højt for sig selv, og denne ret til at læse højt er så deres måde at 
administrere læsning på. Selv om en sådan indarbejdet vane med at læse alle tekster højt 
opleves af de pågældende som nødvendig for deres læseforståelse, og selv om deres ret 
til at læse sådan ikke skal anfægtes, kan en sådan læsemåde alligevel ikke anbefales fordi 
den indebærer en række ulemper og må betragtes som en nødløsning og en undtagelse 
fra indenadslæsning. Alene forskellen i læsehastigheden og informationsmængde pr. tid-
senhed taler til fordel for indenadslæsning, og dertil kommer det rent praktiske hvor man 
blot kan forestille sig en togkupe fyldt med pendlere der alle læser deres morgenavis højt. 
Noget helt andet er – som Pennac også er inde på – at sangeres og skuespilleres kunstne-
riske fortolkninger af egne eller andres værker naturligvis altid vil være aktuelle og have 
deres helt egen værdi. 
   Man kan konkludere at selv om indenadslæsning er den mest anvendte og hensigts-
mæssige læsemåde i det moderne skriftsamfund, vil højtlæsning af trykte tekster aldrig 
miste sin betydning. Først og fremmest er andres oplæsning for barnet og barnets egen 
højtlæsning vigtig under det første møde med skriftsproget fordi den mundtlige fortolk-
ning danner bindeleddet mellem det talesprog barnet kender, og det nye, mere komplek-
se skriftsprog. Og selv om indenadslæsning indebærer nogle indlysende fordele, må vi 
aldrig fratage andre voksne retten til at læse højt, for det er måske deres sikreste eller eneste 
vej til at forstå eller opleve tekster.  
Og når vi skriver, er der al mulig grund til at lytte efter om vi nu også har fået indbygget 
den nødvendige mundtlighed i teksten som gør den letflydende at læse og forstå for an-
dre. Og dét finder man nu engang bedst ud af ved at læse den højt for sig selv … Og når 
jeg tænker nærmere over det, mumler jeg vist i øvrigt selv tit tekstdele lavmælt ’højt’ for 
mig selv, typisk i pressede situationer hvor det er vigtigt hurtigt at fange pointerne i en 
ny og ukendt tekst. Og dét er jo også en slags højtlæsning. 
 
Svaret på spørgsmålet Hvad efterlyser Pennac? viste sig at være en opfordring til alle om 
at overholde de ti læserrettigheder såvel i forholdet til egen som andres læsning. Vi skal 
have en mere afslappet holdning til læsning med respekt for individuelle forskelle i må-
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den at læse på, valg af læsestof og holdning til læsning. Og opfordringen gælder ikke 
mindst skolen som i vid udstrækning dagligt overtræder de ti bud, men er også rettet til 
alle der professionelt eller privat omgås bøger i det daglige.  
 
Hvad skyldes den manglende læseglæde?  
Ja, en del af svaret har jo allerede vist sig at være tvangsfodringen med læsning i skolen 
uden et frirum for afvigelser i læsemåde og læsevalg. 
   I en ’radioklassiker’ fra 1952, genudsendt på program 1 den 17. februar 2002 kl.11.05, 
forfægtede litteraturprofessor F. J. Billeskov Jansen det synspunkt at skolens litteratur-
undervisning burde ’anordnes så den kunne være mere personlig’. Læreren skulle være 
mere frit stillet til at demonstrere og formidle den umiddelbare oplevelse af lyrik og ro-
maner, blandt andet ved selv at læse op for eleverne, også i de ældste klasser, for derved 
at give dem en elementær god læseoplevelse formidlet af en engageret og kvalificeret op-
læser. Og Billeskov Jansen så en sammenhæng mellem tidens udbredte ’læselede’ og sko-
lens tilbøjelighed til at beskæftige sig mere med litteraturens udenomsværker og med in-
tellektuelle analyser af  værkerne end med deres umiddelbare emotionelle appel i sprog 
og indhold. At skolen gennem tiderne har dræbt mange menneskers lyst til at beskæftige 
sig med litteratur, især lyrik, er velkendt. Og selv om der siden 1950’erne er sket væsent-
lige ændringer til det bedre i skolens litteraturundervisning, er der tilsyneladende stadig 
brug for den halvtreds år gamle appel om en mere personlig og oplevelsesorienteret formidling 
af litteratur i folkeskolen. For hvorfor ellers det fortsatte fald i fritidslæsning og de man-
ge læsetrætte i skolens ældste klasser? Med andre ord, professor Billeskov Jansens halv-
treds år gamle opfordring og Daniel Pennacs fyrre år yngre manifest udtrykker nøjagtig 
det samme: Skolen må ændre sin læseindlæring og litteraturformidling så undervisningen 
mere tager udgangspunkt i det umiddelbare møde med de narrative og sproglige oplevel-
ser i teksterne end i læsetekniske overvejelser og udvendige iagttagelser og analyser. 
   Men i det seneste danske initiativ på området er nøgleordet fortsat læsetræning. For at 
hjælpe de læsesvage og læsetrætte i de ældste klasser har tre lærere udarbejdet et ’tidssva-
rende læsetræningsmateriale’ som bygger på ideen om at gøre eleverne bevidste i deres 
egen læseproces og træne deres læsning af diverse dagligtekster. Centralt i materialet står 
en omfattende individuel evaluering, og eleverne meldes at være ’meget begejstrede’ for 
materialet.29 Når først skaden er sket, og ’mange elever i 8. og 9. klasse (og i ungdomsud-
dannelserne) ikke er gode nok til at læse og forstå tekster’, er det naturligvis positivt at et 
læsemateriale kan gøre eleverne begejstrede. Men det udelukker jo ikke at en genopret-
ning af elevernes læseglæde og læseinteresse kunne have været opnået ad helt andre veje 
end gennem træning og evaluering. Pennac læste engageret op for de unge og genvakte 
på den måde deres elementære lyst til at høre en spændende og velskrevet historie for-
talt, så de efterhånden også selv fik lyst til at læse dem. Mon ikke dén fremgangsmåde vil 
efterlade sig nok så dybe spor i sindet hos de unge fordi den griber fat om det der er 
kernen i al læsning: at få adgang til en god historie? Og så skulle vi da i øvrigt fremover 

                                                 
29 Undervisningsministeriet (2002): Nyhedsbrev, 16. årgang nr. 2, side 3. 
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helst helt undgå de mange elever der ikke er gode nok til at læse og forstå tekster, og dét 
vil kræve en anderledes radikal ændring i de læsepædagogiske strategier. 
 
Hvad er Pennacs sprogpædagogiske pointe? 
Hvordan fik Pennac genvakt lysten til at læse hos de læsetrætte unge i skolen? Ved at 
bytte om på de traditionelle roller hvor det er læreren der stiller opgaven, og eleven der 
udfører den, til at det i stedet var læreren der generøst tog det sproglige initiativ, og som 
mesteren i den gamle mesterlære gik i spidsen og demonstrerede sit håndværk og sin 
glæde ved at udføre det. I skolen sætter læreren normalt eleven i gang med at læse og 
skrive, også selv om opgaven ligger i overkanten af hvad den pågældende kan klare, ud 
fra en veletableret pædagogisk opfattelse af at den der skal lære noget, må øve sig. 
   Men når talen er om den første læsning og skrivning, glemmer vi at det er sprog vi har 
med at gøre, og at sprog ikke uden videre kan sammenlignes med at stå på ski eller spille 
klaver.  
 
Når barnet lærer at tale, er vi generøse med tildelingen af ’sprogrationer’, og sproget 
bruges i autentisk kommunikation. Det vi taler med barnet om, indgår på én gang i den 
daglige brug af sproget og i barnets læreproces. Kommunikation, sprogbrug og læring udgør et 
uadskilleligt hele under barnets tilegnelse af  modersmålet. De tre komponenter kan hver for sig 
ikke tænkes uden de andre. (Prøv!). Det der sker i den traditionelle skoleundervisning, er 
derimod at vi adskiller disse komponenter og fokuserer ensidigt på læringskomponenten 
ved at træne læsning og skrivning løsrevet fra normal sprogbrug og naturlig kommuni-
kation. Eller vi går endnu videre og træner sproglige enkeltelementer (bogstaver, lyde) 
før arbejdet med de skriftsproglige helheder (ord, sætninger, fortællinger).   
 
Sådan gjorde Pennac ikke. Han tog fat på den gennemarbejdede og meningsfulde skrift-
sproglige helhed, fortællingen og romanen, og øste gavmildt ud af sin glæde ved at for-
tælle og læse højt. Han genskabte personer og handlinger, så de unge læsetrætte kunne 
danne sig syns- og lugtbilleder fra kejsertidens Frankrig og leve med i begivenhederne i 
en sådan grad at de ligefrem ærgrede sig hvis de gik glip af noget. Herved fik han vakt 
deres nysgerrighed og engagement så de fik lyst til selv at tage over og blive aktive læse-
re. Det nødvendige arbejde som den enkelte må udføre for at blive en selvstændig og 
aktiv læser, føles nu ikke længere som en ørkenvandring fordi inspirationen holdes i live 
når underviseren dagligt deler ud af sit eget og forfatternes sprog og ikke nøjes med at 
kontrollere og overvåge elevernes arbejde. Med andre ord, når undervisningen er blevet 
personlig og engageret, præcis som F. J. Billeskov Jansen efterlyste det helt tilbage i 
1952. 
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4.7. Lev Vygotsky 
 
Lev Vygotsky  er blevet kaldt psykologiens Mozart, og sandt er det at hans tanker ejer en 
sjælden musikalitet af den type der overlever trykkeforbud og årtiers glemsel. Stadig er V. 
levende og vedkommende for en nutidslæser. 
Vygotskys tidlige kognitionsforskning udsprang af en utilfredshed med de psychome-
triske tests som børn blev udsat for, og som forudsagde børns mulighed for at klare sig 
videre i skolen. Vygotsky og hans medarbejdere udformede en dynamisk test, der tog 
udgangspunkt i individuelle interviews med børnene der havde til formål at se på børne-
nes læringspotentiale. Dette potentiale kan med en ældre persons assistance og ’stillads-
bygning’ (scaffolding) støttes og udvikles inden for barnets ’nære udviklingszone’ Zone of 
Proximal Development (1978). Vygotsky definerer det således:  
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the distance between the actual development level as determined by independent problemsolving and the 
level of potential development as determined through problem-solving under adult guidance or in collabo-
ration with more capable peers.  
Som en logisk følge af dette fastslår Vygotsky at undervisning som retter sig mod det 
udviklingstrin barnet aktuelt befinder sig på, er ineffektiv idet den ikke udfordrer barnet 
til at sigte mod et nyt udviklingstrin, men derimod fastholder barnet på dets aktuelle ud-
viklingstrin. Vygotsky bygger altså på den antagelse at et barn, ud over allerede opnåede 
færdigheder, besidder et spektrum af halvformede og potentielle strategier som han/hun 
kan udvikle til nye færdigheder under indflydelse af en voksen (lærer) eller af andre børn 
(capable peers). 
Denne tænkning indeholder en implicit og eksplicit kritik af den opfattelse at det er sko-
lens opgave at tilføre børn og unge en stigende mængde færdigheder og viden. Ifølge Vy-
gotsky lærer den enkelte elev ikke (meget) ved at klassen får påfyldt viden, men derimod 
gennem sociale, dialogiske processer og gennem individuelt tænkearbejde. 
 
V understreger altså her den store betydning af den sociale aktivitet der finder sted både 
i og uden for skolen i barnet og den unges liv. Gennem den sociale aktivitet når individet 
ifølge V til stadig højere (intrapsykologiske) erkendelser. V påpeger videre at tegn og symbo-
ler er de mest betydningsbærende og væsentligste af alle kulturprodukter, og den interak-
tion der finder sted mellem mennesker består af udveksling og overføring af det han kal-
der kulturelt forråd. Den enkelte befinder sig hele tiden i en dialog med sin omverden i 
sin egen begrebsdannelse 
For den enkelte er det nødvendigt at skelne mellem: Begrebet for andre, Begrebet for 
mig selv, Begrebet i sig selv - og til stadighed genetablere, revurdere og raffinere denne 
begrebsdannelse gennem intellektuelle og verbale processer både individuelt og socialt. 
 
Nærmeste Udviklingszone 
Med dette begreb menes den afstand der er mellem elevens aktuelle mulighed for pro-
blemløsning uden hjælp fra andre og elevens potentielle mulighed for problemløsning i 
samarbejde med en lærer eller med kammerater. 
I forbindelse med instruktion fastslår Vygotsky at  
 
Instruktion kun er brugbar i de tilfælde hvor den går foran udviklingen. Når den gør dette, styrker eller 
svækker den en hel række funktioner, der er på et modningsstadium i zonen for nærmeste udvikling. 
Dette er instruktionens centrale funktion i forhold til udvikling […]Instruktion ville være fuldstændig 
unødvendig, hvis den alene gjorde brug af det, der ellerede var modnet i udviklingsprocessen og dermed 
ikke selv var kilde til udvikling. (Hansen and Nielsen 1999) 
 
Som grundlag for den undervisning der beskrives og analyseres i Hæfte 2, kapitel 6 ligger 
dette citat centralt, idet alle opgaver der blev givet i klassen havde som formål at udfor-
dre eleverne og få dem til at reflektere netop på kanten af det faglige refleksionsniveau 
de befandt sig på i øjeblikket. 
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Dette kræver en nøje indsigt i hvor eleverne befinder sig, og denne indsigt havde læreren 
opnået gennem de mange mindre små faglige (skrive)opgaver. 
 
Stilladsering 
I 1976 introducerede Wood, Bruner og Ross begrebet Det støttende Stillads (Scaffolding) 
(Wood, Bruner et al. 1976) hvor læreren i en elevs læreproces opbygger et (midlertidigt, 
som stilladser jo nu engang er) støttende stillads om eleven. Så snart konstruktionen er 
færdig, refleksioner og erkendelser er tilstrækkeligt internaliserede, kan stilladset fjernes, 
og elevens begrebsbygning kan stå selv.  
Læreren griber altså ind, udvikler og støtter elevens læreproces. 
Dette sker på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge 
- gennem til stadighed åbent at lægge frem hvad der arbejdes med og hvorfor 
- gennem til stadighed at kombinere det overordnede overblik og mål med den lille 

konkrete opgave 
- gennem at arbejde med responsgrupper der kvalificerer eleverne til at (gen)kende det 

præcise sproglige udtryk, den gode tekst og til at bygge støttende stilladser om hin-
andens processer – og derigennem lære selv at analysere og tale og skrive – og læse 
og lytte 

- gennem til stadighed at udfordre den sproglige præcision både mundtligt og skriftligt, 
således at eleverne arbejder sig frem mod højere-ordens-tænkning 

- gennem at støtte elevens glæde ved at læse ved at arbejde med tekster ud fra respekt 
for elevens forforståelse og læsemåde 

 
Det er altså læreren og lærerens indsigt og initiativer der styrer processen også selv om 
der er tale om decentrale læreprocesser.  
Kahleen McCormick skriver i bogen The Culture of Reading and the Teaching of   Eng-
lish (McCormick 1997) at  
 
Readers can become critically literate, active readers only when they are able to analyse the ways in which 
their own and the texts’ repertoires are embedded within the large culture (p.9) 
 
For at opnå dette må elever for det første opbygge en evne til at analysere hvordan de 
selv er konstruerede som kulturelle og historiske subjekter. Som individ er man både et 
produkt af sin kultur og et autonomt subjekt med et handlepotentiale. For det andet må 
elever lære sig at analysere tekster ud fra at også de er kulturelle konstruktioner, at de er  
 
produced in particular sets of social circumstances and reproduced differently in different circumstances 
(p.9) 
 
For det tredje skal eleverne ud fra sådanne kultur- og historieanalyser erobre en kompe-
tence til at forsvare deres egne kritiske positioner. Der er altså tale om en bestræbelse på 
at støtte eleverne at konstruere deres egen kulturelle identitet. 
Når Frans Gregersen skriver i sin sammenfattende vurdering af danskopgaverne fra 1.z  
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Det er ikke bare engagement der lyser ud af dem, i hvert fald af langt de fleste, men det er et ønske om 
at behandle væsentlige problemer i deres livsverden og i deres livsanskuelsesdebat. Det driver teksten 
fremad og det får læseren til at følge med. Jeg vil simpelthen gerne vide hvad de mener. 
 
- ser dette mål ud til at være på vej til at blive opfyldt for de fleste elevers vedkommende. 
 
Hæfte 2 beskrever en klasses progression og også progressionen for enkeltelever med 
vidt forskelligt udgangspunkt. 
 
 
 
 
 
5. Centrale faglige mål i gymnasiets 
danskfag 
 
 
 
Teorigrundlaget der præsenteredes i kapitel 4, I-VII, har, sammen med erfaringerne fra 
forfatternes liv som dansklærere i gymnasiet og arbejdet med 1.z som det beskrives i 
hæfte 2, danner grundlagt for nedenstående progressionsdefinition: 
 
Begrebet progression bygger på en forestilling om udvikling hen imod et mål med inddra-
gelse af stadig flere niveauer, - om en bevægelse fra det enkle til noget stadig mere kom-
pliceret gennem mere og mere avancerede læringstilgange – at den lærende udvikler et 
personligt og selvstændigt  forhold til dét at forstå og derigennem til at tilegne sig viden. 
At læseren udvikler evnen til at se en tekst på flere niveauer og til at se på sig selv i rela-
tion til teksten, og til sin og tekstens samtid.  
 
Målene defineres på mange måder alt efter teoretisk ståsted. Denne rapport vælger at se 
progression som en kombination af en række faktorer, herunder udviklingen af en meta-
kognitiv bevidsthed (jf. PEEL projektet ovenfor) og Deep Learning30 (Biggs 1987)(Biggs 
1987), Higher Order Thinking (jf. CASE projektet ovenfor), læsekompetence i alle dette ords 

                                                 
30 The Deep Processing Student er den elev der går i dybden, som grubler over tingene, og ikke er tilfreds før hun/han har 
forstået stoffet. Han/hun opgiver ikke før han/hun har fået et overblik over  hvad en problemstilling går ud på. Denne 
elevs vidensstruktur er typisk integreret. Det vil sige at ny viden sættes i relation til eksisterende viden. I denne gruppe elever 
vil der være overvægt af elever med en udfoldet læringsopfattelse. (se I. Fænomenografisk Uddannelsesforskning s. 8 i dette 
hæfte) 
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betydninger (jf. afsnittet Den Unge Læser ovenfor samt afsnittet Glæden ved at læse) og 
sproglig kompetence både mundtligt og skriftligt (jf. afsnittet Mundtlighed og Undervisning). 
 
Hertil skal føjes det måske allervigtigste, det som danner grundlag og det som gerne 
skulle være slutresultatet, nemlig glæden ved og lysten til faget. Når man arbejder med no-
get og kan registrere at man kommer videre og bliver bedre, at man ved hvad opgaven 
går ud på og kan se et formål med det man laver, ja så stiger arbejdsglæden støt. Som det 
vil ses i praksishæftets kapitel 6, så er glæden og lysten også nogle af de parametre ele-
verne nævner i evalueringerne. 
 
Nedenfor følger de mål vi har opstillet for gymnasiets danskundervisning: 
 
Målet er at en elev i faget dansk udvikler 
 

- en metakognitiv bevidsthed der omfatter viden om læringsteori generelt, 
personlig læringsstil samt viden om og kontrol over egne læreprocesser 
specifikt i faget dansk    

 
- en kognitiv færdighed: højere-ordens-tænkning der er ikke-lineær, kompleks, 

mangesidig, baseret på nuanceret tolkning og med brug af komplekse krite-
rier og med en heri integreret stadig udvikling af sproglig præcision 

 
- en læsekompetence der omfatter genrebevidsthed og vidensdimension (en-

cyklopædisk beredskab), intertekstuel kompetence og retorisk kompetence 
– målet er altså at eleven udvikler sig i retning af den informerede læser som 
opbygger evnen til at træde i forhold ikke bare til sig selv, men også til sin 
egen tænken over sig selv som tænkende væsen – i både personlig og over-
personlig forstand. Dette er idealistiske og høje mål, som man kan nærme 
sig mere eller mindre, og som mange elever ikke når at opfylde i gymnasiet. 
Det vigtige er dog at alle elever går et stykke af vejen i gymnasieforløbet. 

 
Overordnet er målet at eleven udvikler  

- sin personlige læringsopfattelse og læringsstrategi 
- sig til en bevidst og nuanceret sprogbruger 
- sig i retning af den informerede læser 
 

Hvis man går tættere på de fagspecifikke kompetencer, er progressionen inden for føl-
gende punkter vigtige at forholde sig til i danskundervisningen: 

 
• Progression i læsefærdighed (se de forskellige niveauer i kapitel 4.6, Den Unge 

Læsers Udvikling. 
 

 60



• Progression i skriftligt arbejde såsom tænkeskrivning og kommunikationsskrivning. Og 
eleverne skal også her skrive i mange forskellige genrer, både fiktive og ikke-
fiktive. 

 
• Progression i færdigheden at give respons. Dette arbejde skal udvikles både mundt-

ligt og skriftligt til at bevidstgøre eleverne om at kvalitet altid kan forbedres ved at 
se på andres produkter og derigennem selv blive bedre sprogbrugere. 

 
• Progression i evnen til at producere tekster, samt reflektere over og analysere et udvalg 

af tekster. 
 

• Progression i genrebevidsthed over for både mundtlige og skriftlige genrer.  
 

• Progression inden for højere-ordens-tænkning, herunder bevidsthed om egne lærings-
opfattelser og læringsadfærd (metakognition).  

 
• Progression i udviklingen som aktive sprogbrugere og i opnåelsen af en (styrket) 

kulturel kompetence, som sætter eleverne i stand til at trække (i) tråde og perspektive-
re.  

 
• Progression i forståelsen af sig selv i en social og historisk kontekst. 

 
Som det vil ses i Kapitel 6 De mange måder i hæfte 2, ligger progressionsopfattelsen som 
en klangbund for undervisningen, og progressionen opnås ved en stadig tilbagevenden 
til og kvalificering af de enkelte aspekter. 
 
For en yderligere udbygning og kvalificering af progressionen i danskfaget, se Hæfte 2, 
kapitel 3 Grundlag og Formål. 
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