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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 
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 
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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 og hvilke konsekvenser det har, dels for deres adfærd i klassen og dels for deres ud-
bytte 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 
læringsudbytte.  
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 indsigt i hvordan elevers tilgang til læsning kan støttes og udvikles. 
  
Kapitel 5 indeholder en opsamling der sættes i relation til Vygotskys tanker. 
Kapitel 6 giver et bud på centrale faglige mål i gymnasiets danskfag ud fra erfaringerne i 
1.z. og på basis af det anvendte teorigrundlag.  
 
 
Hæfte 2 
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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, afsøgningen af 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. I kapitel 5 gives indledende portrætter af 6 udvalgte elever og ud 
fra læsetests og interview om læsevaner. Kapitel 6 indeholder dels lærerens redegørelse 
for mål og forløb, og dels løbende redegørelse for den indlejrede progression både i for-
hold til klassen som helhed og til de udvalgte 6 elever. Kapitel 7 giver et portræt af 1. z 
ved årets afslutning, og kapitel 8 indeholder projektets konklusion.  
 
 
 
 
 3. Grundlag og formål 
 
 
 
Gymnasiets elever møder op med vidt forskellige sociale, sproglige og kulturelle kompe-
tencer. Det er også tilfældet i den klasse vi her har arbejdet med. (Dansk)lærerens stadige 
opgave og udfordring er: Hvordan udfordrer og fremmer man elevernes individuelle kompetencer? 
Formålet med dette forsøgsarbejde er at dokumentere hvordan eleverne med deres for-
skellige kulturbaggrund og skolemæssige forudsætninger udvikler sig i 1.g. Vi vil beskrive 
hvordan man arbejder i respekt for deres forskellighed og med hensyntagen til hver en-
kelt elev i en undervisning hvor der fokuseres på alle i klassen, og hvor de enkeltes for-
skellighed respekteres, men hvor der samtidig arbejdes på at udvikle et klassefællesskab som kan 
rumme forskellighederne fordi vi netop med udgangspunkt i de store forskelligheder der er i 
den enkelte klasse, ønsker at vise hvordan man kan aktivere og appellere til hver enkelt 
elev, således at man opnår at skabe både en individuel og en fælles faglig platform samti-
dig med at der etableres en klasserumskultur.  
Vi arbejder ud fra den tankegang at elevernes udvikling følger læreprocesserne, således at 
forstå at man hele vejen skal stille større krav til eleverne end de kan opfylde i øjeblikket. 
Et af udgangspunkterne for undervisningen er Vygotskys ideer om sprog og tænkning 
som uadskillelige størrelser. Sproget betragtes som tænkningens redskab, og undervis-
ningen lægger følgelig op til at opbygge en refleksiv bevidsthed.  
En kortfattet redegørelse for Vygotskys tænkning findes i hæfte 1 i kapitel 4.VIII.  
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Endvidere beskriver rapporten en række undervisningsforløb til inspiration for andre. Vi 
viser eksempler på hvordan undervisningen differentieres, og hvordan der tænkes i pro-
gression i løbet af 1.g. 
Rapportens syn på eleverne er således at de rummer en række kulturer og resurser, og 
rapportens mål er at imødegå kulturpessimistiske jammerklager over ungdommen i dag, 
og i stedet at stille og forsøge at besvare spørgsmålet:  

 

 
 

 
I
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g
 

 

Hvordan udfordrer vi bedst de meget forskellige elever vi møder i gymnasiet, og hvordan skaber vi
mulighed for at de kan udvikle sig derfra hvor de befinder sig,  så vi sammen skaber en fælles faglig
platform og en klasserumskultur med respekt for den enkelte? 
og 
Hvorledes vil forskellige elevtyper reagere på en sådan undervisning? 

 

 forlængelse heraf stiller rapporten følgende 2 spørgsmål:  

1.  

 
2. 
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Hvilke mål stiller vi som lærere inden for de to dimensioner viden og færdigheder
der tilsammen udgør elevens kompetencer?  

Hvordan defineres progression inden for faget dansk i gymnasiet, mht. til faglig-
hed og kompetencer?  
de er et bud på en indkredsning af progressionsbegrebet: 
ssion forstås her som en jævn tilvækst af viden og færdigheder og omfatter føl-
mråder: 

rogression i læsefærdighed – fra den referentielle faktuelle læsning til evnen til at læ-
e med fordobling, at se dobbeltheder, dybder og lag i teksten og i sig selv som 
æser. 

rogression i skriftligt arbejde såsom tænkeskrivning og kommunikationsskrivning. Til-
gnelse og indarbejdning af disse redskaber til brug i alle sammenhænge på tværs 
f fagrækken. 

rogression i færdigheden i at give respons. Dette arbejde skal udvikles både 
undtligt og skriftligt for at bevidstgøre eleverne om at kvalitet altid kan forbed-

es ved at se på andres produkter og derigennem selv blive bedre sprogbrugere. 
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• Progression i evnen til at producere tekster, samt reflektere over og analysere et udvalg 
af tekster, fra den enkle enstrengede til den sprogligt og indholdsmæssigt kom-
plekse tekst. 

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

Ikke mindst er de mundtlige genrer vigtige, fra samtaleanalyse til retorik. 
 

• 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 agere og perspektivere. 
  

• Progression i elevens forståelse af sig selv i en social og historisk kontekst. 
 
 
Dette er forholdsvis abstrakte progressionsovervejelser som det måske kan være svært at 
se i hverdagens praksis.  
I kapitel 6 kobles disse overvejelser løbende til undervisningsplanlægning, -afvikling og 
efterfølgende overvejelser. 
Men først et portræt af klassen. 

 
 
 
 
 4. Portræt af 1.z 
 
 
 
Fra første færd var klassen altovervejende videbegærlig, diskussionslysten og fyldt med 
personligheder der alle ønskede at komme til orde. Klassens lærere omtalte dem som 
meget urolige. Uroen var næsten altid faglig som de sagde, men det var udmattende at 
alle gerne skulle have kontakt med og svar fra læreren i hver enkelt time.  
Ellers var 1.z som så mange andre klasser opdelt i de meget dygtige og læsevante, en 
mellemgruppe og en lille gruppe der kom fra helt læsefremmede miljøer, og som stod 
noget famlende over for gymnasiets krav. 
 
Det første vi ønskede at undersøge i klassen var hvordan eleverne opfattede det at lære. 
Eleverne fik på et ark papir stillet følgende spørgsmål Hvad vil det efter din mening sige at lære 
noget?1  
 

                                                 
1 For teorigrundlaget for denne undersøgelse, se venligst kapitel 4,I i hæfte 1. 
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• 6 personer svarede at det at lære ville sige at få (puttet) mere viden ind i hovedet. 
Altså en altovervejende passiv og modtagende opfattelse af sig selv som elev  
(Kategori 1) 

Den vidensopfattelse der ligger bag denne læringsopfattelse er afgrænset og faktuel. Vi-
den (= sandheden) eksisterer derude et sted, og den lærende skal have den ind i hovedet, 
eventuelt skal læreren putte den ind i hovedet på eleven. Det at lære er et spørgsmål om 
kvantitativ forøgelse af udefrakommende information. 

 
•  3 personer svarede at det at lære ville sige at man kunne huske det når man blev 

spurgt  
(Kategori 2) 

Denne læringsopfattelse er i alt væsentligt den 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 kom-
mer altså det aspekt ind, at den lærende skal være i stand til at demonstrere sin viden. 
Dette aspekt er ikke til stede i 1.  
Eleven med denne læringsopfattelse nævner også hyppigt hvordan der læres, nemlig ved 
repetition. 

 
• 9 personer skrev at når man havde lært noget ville det sige at man kunne bruge 

det til noget (Kategori 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.  
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. 

 
• 9 personer skrev at det at lære vil sige at forstå  

(Kategori 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.   

 
• Ingen svarede at det at lære vil sige at ændre sin tolkning af omverdenen  

(Kategori 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, 
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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. 

 
• 1 svarede at det at lære vil sige at ændre sig som menneske  

(Kategori 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.”- r 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. 

”du e

2

 
I figuren nedenfor ses en grafisk opstilling af fordelingen af læringsopfattelser i 1.z ved 
årets begyndelse. 
 
Figur 1. Læringsopfattelser i 1. z august 2001
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1. at få mere viden ind i hovedet 
2.  at kunne huske og at kunne reproducere erhvervet viden  
3. at erhverve kendsgerninger og procedurer som kan bruges i praksis   
4. at forstå 
5. at ændre sin viden og derigennem ændre sin tolkning af omverdenen 
6. at ændre sin tolkning af omverdenen og derigennem ændre sig som person  
 
Svarene afslører en klasse med usædvanlig mange personer der oplever sig selv som sub-
jekter i deres egen læreproces. I langt de fleste 1.g. klasser er det almindeligt at klassen 
fordeler sig på 1, 2 og 3 – at få puttet viden ind i hovedet, at kunne huske og bruge. Det 
er yderst sjældent at man ser en 1.g. klasse hvor ønsket om at sætte nyerhvervet viden i 
relation til egen viden er så udbredt. Endnu sjældnere er det at finde en person i en før-
ste g. der skriver at det at lære ændrer én som menneske. Denne person er dog også æl-
dre end de andre i klassen, er af en anden nationalitet og har en livshistorie der har givet 
ham en betydelig modenhed3.   

                                                 
 
3 Se uddybende portræt i kapitel 5 
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Billedet af klassen giver en nøgle til en forståelse af lærernes portræt af klassen som me-
get urolig og fagligt spørgelysten, og til at klassen overordnet set ligger på et temmelig 
højt niveau lige fra starten. 
En sådan undersøgelse giver læreren værdifulde oplysninger om en ny klasse, idet det ud 
fra disse oplysninger er muligt at forstå dynamikken – og enkeltpersoner – betydeligt 
bedre og planlægge derefter. 
 
Andre vigtige oplysninger fås ved at stille spørgsmålet: Hvad gør du når der er noget du har 
besluttet at du vil lære? 
11 personer svarer at de læser tingene igen og igen, at de lærer ting udenad. Disse perso-
ner fordeler sig på læringsopfattelse 1-3 
12 personer svarer at de spørger (forældre, lærer, kammerater) til de forstår eller kan sæt-
te stoffet i relation til eksisterende viden, eller at de går tilbage i læst tekst for at finde 
sammenhængen. Disse personer fordeler sig på læringsopfattelse 3, 4 og 6 
5 personer ved ikke hvordan de skal besvare spørgsmålet, alle 5 har placeret sig i læ-
ringsopfattelse 1. Af disse 5 skriver 2 at de ikke kan huske at de nogen sinde har beslut-
tet at dette ville de lære. Af disse to er den ene i skrivende stund gået ud. Den anden er 
én af de udvalgte 6 elever. 
 
Figur 2. Studie – og Læringsadfærd (SL) i 1.z august 2001 
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1. At blive ved at øve sig til man kan (læringsopfattelse 1-3) 
2. At sætte ny viden i relation til eksisterende viden (læringsopfattelse 3, 4 og 6) 
3. Ved ikke (læringsopfattelse 1) 
 
Der er altså en sammenhæng mellem læringsopfattelse og læringsadfærd. Begge dele in-
deholder nyttig viden for klassens lærere. 
De to mindre undersøgelser gav altså en ret præcis nøgle til forståelsen af klassen, også 
til dens uro og spørgelyst. 11 elever læser, laver deres opgaver og er til stede i undervis-
ningen, men når ikke dybt ned i stoffet. 12 elever i klassen helmer ikke før de har forstå-
et de spørgsmål de tumler med. De sidste 5 elever i klassen er kilde til megen uro, og ved 
ikke hvad det går ud på (som en elev skrev) at gå i gymnasiet. Én af disse vælger at forlade 
skolen, mens de 4 andre hænger på og klarer sig igennem med forskellige strategier, sli-
der i det og gradvis ændrer deres læringsopfattelse og læringsadfærd. 
Dette lille portræt er således også et portræt af de forskellige udgangspunkter der findes i 
en klasse ved starten af 1.g. Hvis disse forskelle forbliver upåagtede, er der fare for at 
læreren kun underviser de elever der i forvejen taler (og læser) gymnasiets sprog og ken-
der koden og omgangsformen, mens de øvrige går ud eller sidder den af. Nærværende 
projekt er et forsøg på at udfordre hver enkelt person i en klasse fra den mest veltilpas-
sede til den mest rådvilde. Forudsætningen er at den enkelte elev har besluttet at ’dette 
vil jeg lære!’. Uden denne beslutning kan et samarbejde mellem lærer og elev ikke etable-
res.  
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Opfattelser i klassen af det at læse4

1. Læsning er vejen til Faktuel Viden, FV (såsom viden om litteraturhistorie, metoder til 
tekstlæsning, viden om historiske forhold, basis for stilskrivning)   
2 personer (heriblandt 1 af de elever vi fulgte særligt tæt (Mia)) havde denne opfattel-
se af læsning. Mia skrev: det er ikke vigtigt at læse, men det kan inspirere hvis man skal lave 
opgaver eller stile 
 

2. Læsning er Virkelighedsflugt VF  
12 elever havde denne opfattelse af læsning, heraf 6 piger, deriblandt 1 af de elever vi 
fulgte (Julie). Én skrev: Man bliver slugt væk 
En dreng skrev: Læsning er underholdning, ikke specielt vigtigt, dem der siger, at det er ’bedre’ el-
ler ’mere lærerig’ end at se fjernsyn eller surfe på nettet har sandsynligvis aldrig haft et liv! 
  

3. Læsning er en vej til dannelse af sprog, DS 
7 elever (4 drenge og 3 piger) havde denne opfattelse af læsning, heraf 1 af de elever 
vi fulgte særligt tæt. (Janus) 
 

4. Læsning er en vej til Identifikation og øget Forståelse for andre måder at begribe ver-
den på – og at handle på, IF   
10 elever (5 drenge og 5 piger) havde denne opfattelse af læsning, heraf 2 af de elever 
vi fulgte særligt tæt (Karsten og Anja)  

 
5. Læsning er en vej til Øget (Selv)Indsigt (bevidsthedshistorie) – og til at se sig selv fra 

en anden side, ØS 1 elev havde denne opfattelse af læsning – også denne elev fulgte 
vi (Rami) 

 
Der er flere elever i denne oversigt end der er elever i klassen, fordi flere elever placerede 
sig flere steder i deres formuleringer. Som det ses på figur 3, bekræftes her billedet af en 
speciel klasse med gode resurser. 
 
I det følgende kapitel gennemgås en detaljeret interview- og læsetest foretaget med de 6 
udvalgte elever. Det viser sig at den lille ovenstående undersøgelse underbygger og be-
kræftes i læsetesten.  
 

 
Figur 3. Opfattelser af læsning i 1.z i august 2001 

                                                 
4 Læserkategorierne er udviklet i Gitte Ingerslevs ph.d.-projekt (Ingerslev 2001)  
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1. Læsning er vejen til Faktuel Viden, FV   
2. Læsning er Virkelighedsflugt VF  
3. Læsning er en vej til dannelse af sprog, DS 
4. Læsning er en vej til Identifikation og øget Forståelse for andre måder at begribe verden på – og at handle på, IF   
5. Læsning er en vej til Øget (Selv)Indsigt (bevidsthedshistorie) – og til at se sig selv fra en anden side, ØS 

 

Ved indgangen til 1. g ses hyppigt at en større procentdel i kategori 1. og 2. Elevernes 
placering i forhold til læsning viser en klasse med et for klassetrinnet meget bevidst for-
hold til det at læse. Især er det overraskende at så mange placerer sig i 3., idet selve det at 
forholde sig til dannelse af sprog tyder på et højt metakognitivt niveau. 
Generel indsigt i læseprocesser, og indsigt i den enkelte elevs læseprocesser, er en vigtig 
del af litteraturlærerens bagage. Derfor indeholder en figur som ovenstående vigtige in-
formationer for læreren. I kapitel 5 giver lektor Kjeld Kjertmann, DPU, endvidere ind-
gående læserportrætter af de 6 udvalgte elever. 
Louise Rosenblatt (Rosenblatt 1982)(275) understreger kraftigt betydningen af at læreren 
skelner mellem efferent reading og aesthetic reading, hvor den efferente læsning er den læsning 
hvor man i læsningen går på jagt efter bestemte oplysninger, og den æstetiske læsning er 
den læsning der har formålet at få en pleasurable, interesting experience for its own sake (275). 
Louise Rosenblatt understreger betydningen af at læreren gør det helt klart hvilken læs-
ning man arbejder med netop nu i klassen. Som det ses i kapitel 6, er det netop et træk 
ved undervisningen at kontrakten er klar. Kapitlet indeholder en tæt kommenteret gen-
nemgang af forløbet i 1.g.  
Her skal lige nævnes et enkelt eksempel fra en dobbelttime i september, Morti Vizkis 
Ansigtet og Pia Tafdrups I Spejlet.  
Denne times mål er netop the pleasurable, interesting experience for its own sake, og læreren gri-
ber ikke ind for at vurdere klassens læsninger.  
Timen starter med at klassen får stile tilbage, og der bliver aftalt hvem der skal tage papi-
rer og noter til hvem, hvis nogen er fraværende. Derefter læser en elev Morti Vizkis digt 
højt. 
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A N S I G T E T 
ansigtet er stramt 
med høje kindben fra et andet land 
læberne er surt nedadgående og fyldige 
øjnene er smalle og lidt skæve 
det er et dyrs øjne 
huden er læder 
måske lidt skrammer på venstre kind 
ansigtet kan brydes i et grotesk grin 
det er et ansigt uden erfaring 
et nyt ansigt 

 
Læreren siger: Læs digtet for jer selv og sæt jer sammen to og to eller tre og tre. Hvad er 
det for et ansigt? Alle grupper arbejder koncentreret, jeg går rundt og lytter 
 

- det er et firserdigt – det handler om kampen mod andre mennesker 
- ansigtet er verden, verdens skal er stram, og der skal ikke meget til før jorden slås i 

stykker – verden selv er uerfaren, vi giver jorden erfaring 
- ansigtet er en ungs ansigt på vej til at blive voksen 
- det er vigtigt at vi prøver at skelne mellem angst og frygt 
- jeg kender godt det dér 
- det er ansigtet på en der starter i gymnasiet (grin) 
- det er ansigtet på en der træder ind i en fremmed kultur 
- ansigtet er ansigtet på en krigsfange 
- ansigtet er en der skal henrettes 
- alle mennesker har det sådan en gang imellem 
- ansigtet er en stenaldermand 
 

Læreren beder til sidst én fra hver gruppe om at læse et udsagn op som resultat af arbej-
det, og i klassen løfter sig et rum af tolkninger der griber ind i, angriber og supplerer hin-
anden. Teksten vokser og får fylde. Der er total ro, og ved hver gruppes udsagn tænkes 
der, der kigges i teksten igen og tilbage i egne noter. Timen nærmer sig sin afslutning, og 
for alle er det tydeligt at hans/hendes udsagn er et værdifuldt bidrag til klassens arbejde. 
Timen er forbi.  
 
Dette eksempel er medtaget for at vise at der ikke altid tænkes i eksplicit progression – 
men at der i undervisningssekvenser som disse gives plads for grundlaget for progressi-
onen – nysgerrigheden og læseglæden. 
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5. De seks udvalgte elever 
 
 
 
Som anført blev seks elever fulgt særligt tæt. De blev udvalgt ud fra interviews, ud fra 
læringsopfattelse, læseopfattelse og adfærd i timerne. For at kunne sætte overvejelserne 
over danskundervisning og progression i læsekompetencer ind i en overordnet ramme 
bad vi indledningsvis læseforsker Kjeld Kjertmann om at hjælpe os med tilrettelæggelsen 
af en alternativ læsetest5. Det var også vores ønske at afklare eventuelle svagheder ved de 
traditionelle læsetest i gymnasiet. Kjeld Kjertmann udarbejdede efterfølgende nedenstå-
ende portrætter af de 6 udvalgte elever som læsere. 
 
Kjeld Kjertmann: Roskilde Amtsgymnasium – Læsepro-
jekt - Seks læserportrætter6

Generelle bemærkninger 
Denne undersøgelse har til formål at beskrive og evaluere gymnasieelevers læsning mere 
differentieret og uddybende end de standardiserede screenings med orddiktater, stille-
læsning og skriftligt referat kan gøre det. Det var endvidere hensigten at finde mulige 
sammenhænge mellem elevernes erfaringer med læsning i barndommen og deres nuvæ-
rende læsekompetence og læsevaner. 
    
Undersøgelsen består af tre dele: 
 
1. Et indledende interview om elevens læseerfaringer før skolestarten og nuværende 

læsevaner. 
2. Højtlæsning af en tekst. 
3. Et afsluttende interview om teksten hvor eleven skal gøre rede for indholdet og bli-

ver spurgt om sit udbytte og vurdering af teksten. 
 
Især det sidste interview kan give indblik i sider af eleven som læser der ikke kommer 
frem i en mere traditionel læseprøve. Oprindeligt var det tanken at resultaterne af en ind-
ledende cloze-test af to lærebogstekster fra klassetrinnet, en skønlitterær og en sagprosa-
tekst, skulle have indgået i vurderingsgrundlaget. Men afviklingen i klassen af den ene af 
prøverne mislykkedes på grund af mangelfuld vejledning fra min side, og den anden af 

                                                 
5 For yderligere oplysninger læs: Alderson, J. C. Assessing Reading. Cambridge, Cambridge University Press. 
Kjertmann, K. (1994). Børns Læsning af skolens lærebøger på mellemtrinnet. Kbh., Danmarks Lærerhøjskole. 
Kjertmann, K. (2000). "Evaluering af læsning: Generelle og specifikke problemer." Forskningstidsskrift fra Danmarks Læ-
rerhøjskole 4(6): 107-129. 
  
6 Det skal bemærkes at disse læseportrætter er overordentlig udførlige og rige på informationer der er vigtige for læreren at 
kende. Det er vil være vanskeligt inden for den almindelige undervisnings rammer at iværksætte så udførlige læseportrætter, 
men som det ses giver undersøgelsen værdifulde oplysninger, og man kunne måske forestille sig at man udfærdigede sådan-
ne portrætter for enkeltelever. 

 15



de to cloze-test kunne ikke stå alene da den var for let. Af tidsmæssige årsager kunne 
prøverne ikke tages om.  
 
Projektleder Gitte Ingerslev og gymnasielærer Alma Rasmussen har oplyst, at der er tale 
om en dygtig 1. g med lille faglig spredning. Og dét vil selvfølgelig give tilsvarende min-
dre spredning i undersøgelsens resultater, også selv om der er valgt seks elever ud der 
skulle repræsentere top, middel og bund i klassen. Så meget desto større bliver udfor-
dringen at finde ind til de forskelle mellem eleverne som læsere der nødvendigvis må væ-
re under overfladen, og dét har jeg forsøgt at gøre ved at opstille rangordner efter tre 
forskellige kriterier: 
 
1. Oplæsning. Rangorden efter kvantitative parametre. 
2. Gengivelse og forståelse af indhold. Rangorden efter fortolkning af interviewsvar. 
3. Metakognitiv og metatekstlig bevidsthed. Rangorden efter fortolkning af interview-

svar. 
 
Her kommer der forskelle frem som højtlæsningen alene ikke kunne vise. Så alt i alt me-
ner jeg at fremgangsmåden har vist sig brugbar på trods af uheldet med cloze-testene. 
 

Mia 
Læsning i barndommen 
Har ikke fået læst højt som barn.  
Giver udtryk for at hun tidligere har læst mere end hun gør nu, fx Gyldendals grå serie 
’om ungdom, kærlighed og mobning’. (Tilsyneladende de eneste emner som rigtig opta-
ger hende). 
Nu læser hun kun som den sidste udvej hvis der ikke er andet at foretage sig. Men så kan 
hun godt finde på at gå biblioteket.  
 
Oplæsning 
Intonation: Den middelbare læsning af flere ord vanskeliggør en intonation 

og trykfordeling der overbevisende understøtter den semantiske 
sammenhæng ud over sætningsgrænsen.   

Fejl ikke selv opdaget: 3 (0.98%) 
Læsehastighed: 0.37 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 1 
Selvrettelser: 4 
 
Spørgsmål ifølge interview-guide7

1. Kan ikke svare uden at kigge på teksten. 
2. Skelner ikke mellem tekstens to genrer. Har kun fået fat i den konkrete side 

af teksten, fotografens synsvinkel, men ikke den overførte betydning af be-
grebet brugt i litteratur. Nævner kun fotograf og ’at tage billeder’. 

                                                 
7 Se bilag 
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3-4. ’Tilpas’ – ’for der er ingen fremmedord’. 
5-6. ’Det samme’ – fordi den er let at forstå og uden fremmedord. 
7+8 ’Det samme’ – ’vigtigt at vi selv kan’ . 
9.  Finder ikke at noget skulle ændres i teksten. 
10-11 Kan lide den ’meget godt’. ’Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skulle bruge den til’. 

’Ikke dårlig tekst’. ’Lære at udtrykke sig’, ’lære at tage billeder’. (Opfatter 
overvejende den konkrete betydning af begrebet synsvinkel. Teksten læses 
som en manual for en fotograf). 

 
Konklusion 
Denne elev kommer fra et hjemmemiljø hvor hun ikke har været inddraget aktivt i de 
voksnes skriftkultur hvilket fortsat præger hendes forhold til læsning. Hun har tidligere 
læst, men kun om meget smalle emner, ’ungdom, mobning og kærlighed’, og nu læser 
hun kun som den allersidste udvej når der ikke er noget andet at foretage sig. 
  Hendes hovedproblem er formentlig at hun læser alle tekster referentielt som da hun 
kun omtaler den konkrete betydning af begrebet synsvinkel og gennem hele det afslut-
tende interview taler om teksten som var det en håndbog for fotografer. Det vil kunne 
give problemer i litteraturlæsningen gennem gymnasiet.  
  I alle tre rangordner er hun placeret blandt de tre nederste, højest i højtlæsning, lavest i 
’gengivelse og forståelse af indhold’ hvor hun som den eneste af de seks slet ikke kunne 
udtale sig om ’hvad hun havde lært af teksten’ uden at kigge i den. I rangordnen for ’me-
takognitiv og metatekstlig bevidsthed’ ligger hun næstlavest. Her kan hun begrunde 
hvorfor teksten er tilpas i sværhedsgrad: Den har ingen fremmedord, og hun kan ud-
trykke at det er vigtigt at eleverne selv kan arbejde med teksten. Men så skelner hun ikke 
mellem sværhedsgraden når eleven skal arbejde alene med teksten og kan få hjælp fra 
læreren, og hun har ingen forslag til ændringer i teksten og ’ved ikke rigtig hvad hun skal 
bruge den til’. Alligevel kan hun lide den ’meget godt’ At hun diffust fornemmer den 
egentlige mening i teksten kommer frem da hun siger at man kan ’lære at udtrykke sig’. 
Men hendes bevidsthed om tekster og sit forhold til tekster, og om hvad og hvordan 
hun kan lære af dem, er på et lavt blus og bliver forhåbentligt udviklet væsentligt gennem 
gymnasieårene. 
 
Karsten 
Læsning i barndommen 
Har fået læst op i børnehaven og næsten hver aften. ’Næsten kun af min far’. 
Læste ikke før i skolen. 
Læste mest i 13-14 års alderen: Spændingsbøger. Næsten oppe på 100 sider om dagen i 
et halvt år. 
Første bog der optog ham: Sekstantens gåde.  
Ingen læseproblemer i folkeskolen eller gymnasiet. 
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Oplæsningen 
Intonation: Trods tøven ved visse ord viser intonation og trykfordeling en 

tilfredsstillende forståelse af sammenhængen ud over sætnings-
grænsen. 

Fejl ikke selv opdaget: 2 (0.65%) 
Læsehastighed: 0.35 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 0 
Selvrettelser: 1 
 
Spørgsmål ifølge interview-guide 
1. Refererer scenen ved kisten.  
2. Taler om fotografens synsvinkel, ikke om synsvinkel i litteratur. 
3-4 ’Lige tilpas’ – ’Det er de samme ord hele tiden.’ Ingen fremmedord. ’God 

fremstilling’  
5-6 ’Sværere’ - ’Ikke så meget indhold i teksten’. ’Det er det samme hele tiden’.  
7-8 ’Sværere’ – ’Man har mere tid hjemme, og bare man har Nudansk ordbog.’ 
9. Der skulle være færre gentagelser. Den skærer det ud i pap, flere eksempler 

til at sige noget andet. 
10+11 ’Ikke godt’. ’Den er for kedelig (1. del). 2. del er ok’ 
 
Konklusion 
Denne elev har haft en barndom hvor daglig oplæsning har skærpet fantasien og givet 
lyst til at læse. Han har senere i perioder læst intenst med mange sider om dagen og med 
hovedinteressen for ’alt med fantasi og riddere og drager og den slags’. Oplæsningen og 
samtalen under interviewet signalerer et trygt og fortroligt forhold til læsning, og hans 
kommentarer til tekstens sværhedsgrad viser en høj grad af metakognitiv og metatekstlig 
bevidsthed. Han ved nøjagtigt hvad han ville gøre med en sværere tekst hjemme. Så har 
man Nudansk ordbog og så er man fri for alle de gentagelser der irriterer ham i den fore-
lagte tekst. Han finder teksten for enkel og ensformig, men skelner her ikke mellem de 
to genrer i tekstuddraget.  
  Og her har vi måske en ’achilleshæl’. Han læser tilsyneladende overvejende referentielt. 
Ganske vist starter han med at referere scenen ved kisten (som svar på spørgsmålet 
Hvad har du lært af denne tekst?!), og han taler om fotografens brug af synsvinkler, men 
han får aldrig forbundet den konkrete og overførte betydning af begrebet og taler slet 
ikke om synsvinkler i litteraturen. Hans gengivelse og forståelse af indholdet placerer 
ham derfor blandt de tre laveste inden for denne rangorden, hvor han i de øvrige rang-
ordner er nr. 2 og nr. 3, højest i metabevidsthed. 
   Måske kan man udlægge resultatet sådan at vi her står over for en elev der er en (me-
get) dygtig læser af sagprosa/faglige tekster, men p.t. knap så dygtig til litteraturfortolk-
ning? Det kan klassens dansklærer naturligvis bedre afgøre, men undersøgelsen kunne 
tyde i den retning. Det stærke metakognitive beredskab viser at eleven under alle om-
stændigheder har fine muligheder for at videreudvikle de nuværende kompetencer på 
læseområdet.  
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Janus 
Læsning i barndommen 
Fået læst højt af far og mor – godnathistorie. 
Havde selv Emil fra Lönneberg. 
Begyndte at læse i 1. klasse 
Læste Troldepus-bøgerne i første klasser. 
Læser ikke bøger nu – ’Det synes jeg ikke jeg har tid til’ Da jeg var yngre læste jeg utrolig 
meget’. Eventyrbøger fra Gyldendal. ’De er meget spændende’. Harold Potter. ’Jeg kan 
godt lide fantasi’. 
Ingen problemer i folkeskolen eller gymnasiet. 
 
Oplæsningen 
Intonation: Intonation og trykfordeling viser helt ned i detaljen meget over-

bevisende en god forståelse af sammenhængen inden for og 
uden over sætningsgrænsen.  

Fejl ikke selv opdaget: 1 (0.32%) 
Læsehastighed: 0.36 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 0 
Selvrettelser: 1 
 
Spørgsmål ifølge interview-guide 
1. ’Der kan være mange indfaldsvinkler til en historie hvor fortælleren anskuer 

historien fra’ 
2. Hver enkelt forfatter har sin egen måde at konstruere synsvinklen på. 
3+4 ’Lige tilpas’ – ’Der var ikke noget jeg have brug for at læse flere gange’. 
5+6 ’Sværere’ – Når læreren hjælper, må den gerne være sværere.  
7+8 ’Det samme’ betyder nok ’det samme som mit forrige svar’, altså ’sværere’. 

For han siger videre: ’Der er ikke noget ved at læse en bog der er alt for let’. 
9. ’Man skulle udpensle fotografeksemplet’. 
10+11 Den skønlitterære del: ’Mægtig godt’. Sagprosadelen: ’Godt’. ’Han beskriver 

pigen godt’. ’Genkalder det han husker ved hende’ (som svar på spørgsmålet 
Hvilke virkemidler bruger han?). 

 
Konklusion 
Denne elev har som barn fået læst op af både far og mor og husker titlen på en enkelt 
bog der var hans egen. Kan huske bøger fra 1. klasse, og da han var yngre har han ’læst 
utroligt meget’. Det var eventyrbøger som han finder meget spændende. Men nu synes 
han ikke han har tid til at læse. Har ikke haft problemer i folkeskolen eller gymnasiet.  
   Den meget sikre oplæsning og de hurtige og beslutsomme svar under interviewet viser 
en fagligt absolut dygtig elev. I alle tre rangordner ligger han blandt de tre øverste, højest 
i metadelen hvor han deler førstepladsen med en anden, og i de to andre kategorier lig-
ger han på andenpladsen. Han skelner mellem og begrunder behovet for forskellige 
sværhedsgrad af tekster der læses med og uden hjælp. Hans oplæsning adskiller sig kun 
lidt i læsehastigheden fra nummer ét, og i ’gengivelse og forståelse’ er det nuancer der 
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adskiller ham fra nummer ét som er en tand sikrere og hurtigere til at slå ned på det cen-
trale i teksten. 
   Hans gode potentialer for videreudvikling af de nuværende kompetencer ses eksem-
pelvis i de muligheder han ser for at forbedre teksten: ’Man kunne udpensle fotografek-
semplet’. Her ser vi en trænet tekstlæser med forventning om kvalitet.  
 
Rami (Kurder fra Irak) 
Læsning i barndommen m.m. 
Fik læst højt, ’men på en anden sprog’(!) 
Min mor læste for mig. Hun er professor i arabisk sprog. 
Havde bøger som lille (Usikkert om han har forstået at intervieweren med lille mener før 
skolestarten). 
Begyndte at læse da han var fem år. 
’Nu læser jeg mest dansk, for det er vigtigst’. 
(Signalerer på tilsvarende måde flere gange indirekte under optagelsen at hans alsidige 
sprogbaggrund ikke opfattes som en resurse i skolen, men som et problem, hvorfor han 
hele tiden understreger viljen til at koncentrere sig om dansk). 
Nævner at han som barn havde bøger om dyr og læste rapporter i skolen. Og så oprem-
ser han en lang række faglige tekster og emner han læser/læste (tilsyneladende både tidli-
gere og nu): 
Science fiction 
Filosofi 
Yoga 
Kemi 
Religion 
Politik 
Computer 
 - ’Læser du også historier? 
Ja, ja. Oldtidens historie (!)  
Græsk mytologi 
 - ’Du er tresproglig, ikke? 
Jeg taler seks sprog. 
Perfekt: 
Persisk, kurdisk, arabisk 
og så 
engelsk, dansk, russisk. 
 
Oplæsningen 
Intonation: På trods af en tydeligt usikker læsning af mange enkeltord viser 

intonationsbuerne og den endelige trykfordeling efter selvrettel-
ser, gang på gang at han har en god forståelse af tekstens over-
ordnede indhold, også ud over sætningsgrænsen. Bedømt som 
oplæsning er det absolut en usikker præstation, men samtidig vi-
ser de nævnte forhold at der er ikke tale om ’bevidstløs papegø-
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jelæsning’, men om en læser der stræber efter at forstå og gengi-
ve tekstens indhold.  

Fejl ikke selv opdaget: 22 (7.2%) 
Læsehastighed: 0.70 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 2 
Selvrettelser: 11 
 
Egen kommentar efter oplæsningen: ’Når jeg læser inden i, kan jeg meget hurtigere.’ 
 
Spørgsmål ifølge interviewguiden: 
1. Kommer med et fyldigt referat af teksten der viser at han har forstået både den kon-

krete og overførte betydning af synsvinkel, og han gør fint rede for at anden del af 
teksten er tænkt som et eksempel der skal vise hvordan en forfatter bruger synsvin-
kelteknikken (den eneste der fremhæver dette). 

2. Understreger nu at hver forfatter (skelner næppe mellem forfatter og fortæller) har 
sin måde at vise synsvinkel på, og at det er ’en af de vigtigste dele’.  

3. Vakler mellem om teksten var ’tilpas’ eller ’for svær’. Siger at den er ’sværere at forstå 
når jeg læser højt.’ 

4. Skelner mellem de to tekster og siger at sagprosateksten er for svær, ’den tager tid.’ 
5. Den skal være sværere (!) 
6. ’Det jeg (selv) læser er sværere – bare ikke ligesom filosofi’ (underforstået at det er for 

svært!).  
7. ’Det samme’ eller ’sværere’. 
8. Samme begrundelse som ovenfor. 
9. ’Ved ikke’ 
10. ’Godt’. 
11. ’Forstår den næsten’. ’Den forklarer tydeligt, ellers nemt.’ ’Jeg skal have lidt tid, sådan 

en som mig’ 
 
Konklusion 
Denne elev har en anden kulturel og sproglig baggrund end de øvrige fem og skiller sig 
derfor ud fra de andre ved sin udtale, mere usikre højtlæsning og sprogbeherskelse. Han 
er vokset op i et akademisk miljø med en mor der er professor i arabisk, og har gået i 
skole fra han var fem år. I opdragelsen er der satset på en bred klassisk dannelse hvilket 
fremgår den lange række af emner han fortæller han læser om (se ovenfor). Og så taler 
han seks sprog, heraf de tre ’perfekt’. Men det sidste gælder endnu ikke dansk.   
   Vi står her over for en elev hvis baggrund i ’boglig’ og akademisk henseende efter alt at 
dømme ligger langt over de fleste i klassen. Ikke desto mindre har en sådan elev i en 
dansk uddannelsessammenhæng et handicap i forhold til selv de mindst belæste og bog-
ligt trænede i klassen og bliver ofte oplevet som et problem af lærerne. Hvis nu denne 
elev i stedet havde gået i skole i England eller Canada hvor man har en lang tradition for 
at undervise elever med en anden sproglig og kulturel baggrund end flertallets, så havde 
hans situation været betydeligt lettere. I den danske skole er undervisningen derimod 
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étsproglig og monokulturel med en forventning om at eleverne kan modtage, og deltage 
aktivt i, undervisning på dansk. Flersproglige indfaldsvinkler i den daglige undervisning 
med bestræbelser på at inddrage alle elevers medbragte resurser er et uhyre sjældent syn i 
det danske skolesystem. Dette er ikke ment som en kritik af personer eller skoler, for der 
er mange gode historiske og politiske grunde til denne tingenes tilstand. Men dét gør det 
ikke lettere for den enkelte elev i situationen.  
 
I denne elevs tilfælde ser vi gennem flere bemærkninger at han forstår sin situation, at 
han først og fremmest må bestræbe sig på hurtigst muligt at kunne begå sig sprogligt på 
dansk på linje med de andre klassen, og at han ikke kan regne med at kunne udnytte eller 
få kredit for sine øvrige mange sprogkundskaber og alsidige viden. Det interessante i 
denne undersøgelse bliver så at se om jeg kan indfange hvordan hans baggrund måske 
viser sig positivt i prøvesituationen. 
   Det er oplagt at hans højtlæsning, målt med de kvantitative parametre ’læsehastighed’ 
og ’fejl ikke selv opdaget’, ligger nederst i rangordnen. Det første umiddelbare indtryk er 
en usikker og tøvende læsning. Men i anden omgang opdager man at læsningen også kan 
betegnes med de mere positive adjektiver tentativ og tænksom. Tænksom, forstået som en 
læsning der søger ind til en korrekt forståelse af tekstens indholdet. Tentativ, fordi han 
hele tiden afprøver de forskellige prosodiske realiseringer af teksten og retter trykforde-
linger og tonegange når han hører at de var forkerte. Alene dette sidste forhold viser at 
han er ved at få fast grund under fødderne hvad angår talt dansk, fordi trykfordeling, og 
her ikke mindst syntaktisk tryk, er en vigtig del af de betydningsdannende elementer i talt 
dansk, og normalt noget af det sidste udlændinge lærer at beherske.  
 
I begge de øvrige to rangordner ser vi at denne elev er placeret på andenpladsen. Dette 
forhold skyldes dels hans fyldige referat af teksten (trænet i tidligere skoleformer, vil jeg 
tro), men nok så meget, at han klart har fået fat på både den konkrete og den overførte 
betydning af begrebet synsvinkel, og af sig selv gør fint rede for hvordan den anden 
tekstdel tjener som et eksempel på en forfatters brug af synsvinkel. Det har ingen af de 
andre fremhævet.  
   Når han også ligger på andenpladsen i meta-rangordnen, skyldes det at jeg her har måt-
tet lade tre elever dele førstepladsen fordi det var vanskeligt at adskille dem indbyrdes på 
dette punkt. Men det betyder altså at han har to af de dansksprogede ’under’ sig hvad 
angår metakognitiv og metatekstlig bevidsthed. Hvorfor? Fordi han i modsætning til 
dem overbevisende skelner mellem tekstens to genrer og kan begrunde hvorfor han me-
ner at teksten gerne måtte være sværere. 
 
Hvis denne elev alene blev evalueret efter de standardiserede læseprøver, ville han på 
nuværende tidspunkt formentlig altid ligge klart i bunden. Men dét ville så ikke være et 
fuldgyldigt udtryk for de resurser han besidder på læseområdet, og som han kan mobili-
sere under arbejdet med tekster i en dansk undervisningssammenhæng. 
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Julie 
Læsning i barndommen m.m. 
- Læst højt som barn? 
’Ja, det tror jeg. Godnathistorier’. 
- Hvilke? 
En med månen. Tykke bøger som min mor altid læste højt for mig og min storebror, og 
ellers andre små børnebøger’. 
Det var om aftnen og altid min mor. 
Begyndte at læse i skolen.  
- Læser du stadig? 
Ja, Det lille hus på prærien, og bøger fra ’Virkelighedens verden’. 
Ingen problemer i folkeskolen. 
I gymnasiet: ’Nogle gange lidt travlt. Flere lektier end man er vant til. Det er ikke så 
slemt.’ 
 
Oplæsningen 
Intonation: På trods af en vis tøven ved enkelte ord er det samlede indtryk 

at intonation og trykfordeling tilfredsstillende understøtter den 
semantiske sammenhæng i teksten og dermed viser en tilfreds-
stillende forståelsen af tekstens indhold imens den læses. 

Fejl ikke selv opdaget: 5 (1.62%) 
Læsehastighed: 0.37 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 1 
Selvrettelser: 2 
 
Spørgsmål ifølge interview-guide: 
1. ’Det er vel synsvinkel og sådan noget.’ ’Det er vel død, og han savner hende meget’ 

’Det er to forskellige tekster’ 
2. Nej. 
3. ’Tilpas’ 
4. ’Den er ikke helt vild let, men man forstår godt meningen.’  
5. ’Det samme’ 
6. ’Den er meget let’ (!) Ikke så mange fremmedord. Man forstår ordene. 
7. ’Det samme’ 
8. Ingen begrundelse. (generelle indtryk: ureflekteret og ikke videre seriøs i sine svar). 
9. ’Ved ikke’ 
10. ’Godt’ 
11. ’Den fortæller hvad man skal vide’ (!)  ’Jeg tror godt den kunne være sværere’ (!) 
 
Konklusion 
Denne elev har fået læst ’tykke bøger’ op af sin mor som barn og har ikke haft proble-
mer med læsning i folkeskolen. Hun læser fortsat i fritiden og mener ikke at hun har 
problemer i gymnasiet. Men ’nogle gange er det lidt travlt.’ ’Det er dog ikke så slemt’. 
Man aner et belastningsproblem i gymnasiet sammenlignet med folkeskolen. 
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   Under højtlæsningen er der en vis tøven, men det er ikke påfaldende, og intonation og 
trykfordeling tyder på forståelse af det læste. Der er en hel del flere ’fejl ikke selv opda-
get’ end hos de andre dansksprogede elever, læsehastigheden svarer til deres, men samlet 
ligger hun på en femteplads inden for denne rangorden. 
   I alle tre rangordner ligger hun nederst eller næstnederst. Når vi skal til at tale om tek-
sten, udviser hun en vis sproglig fattigdom, bruger ikke mange ord eller lange sætninger. 
Hendes reaktioner ligner dem hos en elev der har fået indarbejdet at tekster er noget der 
er svært at forstå, og som de voksne har den rigtige udlægning af et sted oppe i ærmet. 
Hendes første to svar lyder tøvende: ’Det er vel synsvinkel og sådan noget’ og ’Det er 
vel død, og han savner hende meget’(!) (Man hører næsten ekkoet fra de mange gen-
nemgange af begrebet tema i teksten). I ’gengivelse og forståelse af indholdet’ ligger hun 
på den næstnederste plads i rangordnen. I metadelen af interviewet svarer hun tilsvaren-
de tøvende og selvmodsigende. Først mener hun at teksten er ’tilpas’, så er ’den ikke helt 
vild let’, og til sidst kunne ’den godt være sværere’ (!). Dette får hende ned på sidsteplad-
sen i denne rangorden.  
Alt i alt har vi her en læser som i interviewsituationen virkede sprogligt svag, ureflekteret 
og ikke særlig seriøs. Men om dette indtryk svarer til indtrykket i det daglige arbejde, kan 
selvfølgelig kun klassens dansklærer afgøre.   
 
Anja 
Læsning i barndommen 
Far læste højt i godnatsituationen. 
’Halfdan Rasmussen’ og ’Cykelmyggen Egon’ (yndlingsteksterne). 
Egne bøger: Pixie-bøgerne 
Medlem af Anders And-bogklubben. Fik 50 bøger læst op. 
Begyndte at læse før skolen som 4½-5-årig. Prøvede at stave med forældrene. 
Nu: ’Jeg elsker at læse når jeg har tid. Jeg læser alt muligt.’ 
Nordisk mytologi, digte, (+ nævner nogle titler). 
Ingen problemer i folkeskolen eller gymnasiet. 
 
Oplæsningen 
Intonation: Meget overbevisende brug af intonationsbuer, tonegang og tryk-

fordeling der viser en sikker forståelse af tekstens indhold og 
stor rutine i at overskue den semantiske og syntaktiske opbyg-
ning af sætningskomplekser. 

Fejl ikke selv opdaget: 1 (0.32%) 
Læsehastighed: 0.29 sek/ord 
Ord ikke selv læst: 0 
Selvrettelser: 1 
 
Spørgsmål ifølge interview-guide: 
1. Koncentrerer sig om den overførte betydning og taler om forfatterens mange for-

skellige muligheder for at vælge synsvinkel. ’Hver forfatter har sin egen måde.’ 
2. ’Ikke andet end at det er det samme med fotografen.’ 

 24



3. ’For let’  
4. ’Kunne sagtens forklares kortere. Det er skåret ud.’ 
5. ’Sværere’ 
6. ’Når du [man!] alligevel skal læse så meget, kunne den godt være sværere.’ 
7. ’Sværere’ 
8. Samme begrundelse + ’Det sparer tid’ (!) 
9. ’Flere fagord. Flere måder at analysere på’ (!) ’Noget man kunne bruge til noget.’ 
10. ’Godt’ 
11. ’Intetsigende’. ’Ikke noget jeg har fået noget særligt ud af.’ 
 
Konklusion 
Denne elev har fået læst op af sin far som barn. Hun husker med glæde sine yndlingstek-
ster fra dengang, og at hun selv havde Pixie-bøgerne. Hun blev meldt ind i en bogklub 
og fik læst 50 bøger højt fra denne bogklub. Hun husker at hun begyndte at læse før sko-
len som 4½-5-årig. og at hun prøvede at stave sammen med forældrene. 
   Hun elsker stadig at læse – og at læse alt muligt fra Nordisk mytologi og digte til al-
mindelige seriebøger. Hun har ikke haft problemer i folkeskolen eller gymnasiet. 
   Hendes højtlæsning er overbevisende sikker og nærmer sig næsten den fortolkende 
oplæsning. Specielt bemærkes et sikkert overblik over længere sætningskomplekser hvor 
hun forbilledligt bruger intonation og tonegang til at fremhæve og adskille ledsætninger 
af forskellige grader. 
  Også i de to øvrige rangordner ligger hun på førstepladsen. Hun slår hurtigt og sikkert 
ned på det centrale i teksten og er ikke i tvivl om hvordan hun vil vurdere teksten, og 
hvor svær den skal være, med og uden lærer til at hjælpe. Når hun skal foreslå forbed-
ringer af teksten, efterlyser hun blandt andet ’flere fagord’ og ’flere måder at analysere 
på’. Jo, det er en sikker dame. Om hendes afsluttende vurdering af teksten som ’intetsi-
gende’ er udtryk for at hun i forvejen vidste alt om synsvinklers betydning i litteraturen, 
eller det blot er en overfladisk, forhastet dom, kan jeg ikke afgøre. En eventuel ’achil-
leshæl’ kan denne lille undersøgelse ikke afsløre, det må jeg overlade til dansklæreren. 
 
Det er interessant at den sikreste af de seks elever også var den der havde haft de mest 
læseenergiske voksenomgivelser som barn (indmelding i bogklub m.m.), og den eneste 
som var begyndt at læse før skolestarten. Det er i god overensstemmelse med min tese 
om at det læsegunstige opvækstmiljø har en langsigtet, positiv virkning.   
 
Rangordner 
Oplæsning 
Rangorden efter kvantitative parametre 
Nr
. 

              Navn Fejl ikke selv 
opdaget 

Læsehastighed Ord ikke 
selv læst 

Selvrettelser 

  1  Anja       0.32% 0.29 sek/ord           0           1 
  2  Janus       0.32% 0.36 sek/ord           0           1 
  3  Karsten       0.65% 0.35 sek/ord          0                  1 
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  4  Mia       0.98% 0.37 sek/ord           1            4 
  5  Julie       1.62% 0.37 sek/ord           1            2 
  6  Rami       7.2% 0.70 sek/ord           2           11 
 
Gengivelse og forståelse af indholdet 
Rangorden efter fortolkning af interviewsvar 
Nr               Navn Sammenfattende begrundelse ud fra interviewsvar 
  1  Anja Sikker og hurtig fremhævelse af tekstens centrale tema 
  2  Janus og Rami Sikker, men knap så hurtig fremhævelse af tekstens centrale 

tema 
  3  Karsten Får aldrig forbundet den konkrete og overførte betydning af 

begrebet 
  4  Julie Tøvende og ordfattig gengivelse af indholdet  
  5  Mia Kan kun gengive indholdet ved at kigge i teksten 
 
Metakognitiv og metatekstlig bevidsthed 
Rangorden efter fortolkning af interviewsvar 
Nr             Navn Sammenfattende begrundelse ud fra interviewsvar 
  1 Anja, Janus og Kar-

sten 
Alle tre er sikre i deres vurdering af teksten og udtrykker klart 
hvordan de med forbedringer kunne lære mere af den  

  2 Rami Har et meget bevidst forhold til tekstens sværhedsgrad og 
sine muligheder for at forstå forskellige teksttyper ved for-
skellige læsemåder. 

  3 Mia  Skelner ikke mellem tekstlæsning med og uden lærer og er 
usikker i sin vurdering af teksten 

  4 Julie Usikker og selvmodsigende vurdering af sværhedsgrad og ge-
nerelt et indtryk af ureflekterede, ikke videre seriøse svar 

 
Den 10. juni 2002  Kjeld Kjertmann 

 
Opsamlende overvejelser 
Den traditionelle læsetest sammenholdt med Kjeld Kjertmanns læserportrætter 
Den traditionelle læsetest giver et groft og forholdsvis unuanceret billede af klassen, men 
indeholder udmærkede retningslinjer for læreren. Der er mange oplysninger der ikke fås 
ved den traditionelle læsetest, dette illustreres her specielt i forbindelse med to elever der 
ikke opfanges af den traditionelle læsetest, og hvor lærerens opmærksomhed ikke ledes 
hen på de potentialer og vanskeligheder eleverne har. Det drejer sig om Julie og Rami.  
 
Julie fremtræder som den stille, flittige pige i klassen, og det er vanskeligt i en klassesam-
menhæng at se at hun faktisk har vanskeligheder. Her kommer læsetesten ej heller til 
hjælp med yderligere oplysninger, da hun på alle områder befinder sig inden for normal-
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området. Imidlertid viser KKs undersøgelse at hun har brug for bevågenhed, støtte og 
udfordringer (og succesoplevelser).  
En sådan viden er nyttig for læreren i undervisningsplanlægningen.  
 
Den anden person er Rami. Både i undersøgelsen om læringsopfattelse og i læseundersø-
gelsen fremstår han som en yderst reflekteret og meget vidende ung mand med store 
resurser. I den traditionelle læsetest ligger han blandt de dårligste i klassen mht. antal 
orddiktatfejl, læsehastighed og referat. De formildende omstændigheder er antal fundne 
rigtigt stavede ord og læseforståelsen.  
Kjeld Kjertmann bemærker i sin konklusion vedrørende Rami: 
 

Hvis denne elev alene blev evalueret efter de standardiserede læseprøver, ville han på nuværende 
tidspunkt formentlig altid ligge klart i bunden. Men dét ville så ikke være et fuldgyldigt udtryk 
for de resurser han besidder på læseområdet, og som han kan mobilisere under arbejdet med tek-
ster i en dansk undervisningssammenhæng. 

 
Det er en overordentlig interessant betragtning i vores sammenhæng, idet nærværende 
rapport som sit grundlag jo netop har et ønske om at udforske forskellige elevers poten-
tialer og udfordre dem dér hvor de befinder sig. 
Kjeld Kjertmanns afsluttende bemærkninger om det danske skolesystems étsproglige og 
monokulturelle tilgang føjer yderligere væsentlige problemstillinger til området. 

Vi står her over for en elev hvis baggrund i ’boglig’ og akademisk henseende efter alt at dømme 
ligger langt over de fleste i klassen. Ikke desto mindre har en sådan elev i en dansk uddannelses-
sammenhæng et handicap i forhold til selv de mindst belæste og bogligt trænede i klassen og bliver 
ofte oplevet som et problem af lærerne 

 
Det er også interessant at KKs undersøgelse understøtter den tidligere læringsopfattel-
sesundersøgelse og den særplacering den gav Rami – det skal nævnes at KK på forhånd 
intet kendte til klassen eller til enkeltelever eller andre undersøgelser ud over det meget 
vage portræt der nævnes først i KKs rapport. 
De afsluttende portrætter og redegørelse for de 6 elevers faglige progression findes i ka-
pitel 8. 
Projektleder og lærer havde udvalgt de 6 elever ud fra læringsopfattelse og læringsstrate-
gi. Janus, Anja og Rami placerede Kjeld Kjertmanns analyse netop hvor vi havde ventet 
det. 
Karstens potentialer blev tydeliggjort gennem KKs analyse. 
Julies behov for støtte på specielle områder blev tydeliggjort. 
Mia viste sig at være en mere kompleks person end vi havde regnet med. 
Dette viser hvor værdifulde sådanne læseportrætter kan være ved skolestart i gymnasiet. 
Der kan straks sættes målrettet ind, så eleven kan få størst mulig støtte og udfordring. 
Når der tales om social mobilitet, er dette en afgørende faktor. 
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Portrætterne har dannet grundlag for undervisningstilrettelæggelse, observationer og ana-
lyser igennem skoleåret. Det ville nok være for ressourcekrævende hvis alle elever skulle 
have udfærdiget sådanne portrætter, men det ville være et værdifuldt arbejdsredskab for 
læreren, og dermed for eleven, hvis udvalgte elever fik lavet et sådant læseportræt.  
I denne sammenhæng fungerer disse portrætter som eksempler på typer vi har siddende i 
vores klasser og som sådan vil de kunne bidrage til større indsigt i og forståelse for den 
enkelte elevs forholden sig til læsning.  
 
 
 
 
 

6. De mange måder 
 
Dette kapitel er bygget op således at læreren først giver en oversigt over og udførlig gennemgang af en 
række enkeltforløb i klassen i 1.g. Derefter redegøres for observationerne i de enkelte forløb. Der er valgt 
to forskellige skrifttyper for at tydeliggøre hvornår det er læreren (Times New Roman, med løs 
bagkant) der taler, og hvornår det er forskeren (Arial, med fast bagkant) der kommenterer. 
I analyserne af progressionsudviklingen kaldes de enkelte progressionselementer for sten. Det er at forstå 
som byggesten i et stadig mere eventyrligt erkendelsesslot.  
 
Lærerens mål for arbejdet i 1g: 
Eleverne skal i løbet af 1g nå til en bevidsthed om klasserummet, de skal producere tek-
ster i forskellige genrer både mundtligt og skriftligt, de skal kunne reflektere på mange 
niveauer, og de skal lære at analysere tekster. 
Hver enkelt elev skal blive en aktiv sprogbruger og opnå en kulturel kompetence, som 
sætter ham eller hende i stand til at relativere og perspektivere ud fra sig selv. På den 
måde skal eleverne nå frem til at forsøge at forstå sig selv i en social og historisk kon-
tekst. 
 
Eleverne skal arbejde med mange forskellige genrer, således at de opnår en genrebe-
vidsthed både over for mundtlige og skriftlige genrer.  
 
Mundtlige genrer: 
Det er vigtigt at bevidstgøre eleverne om de forskellige mundtlige genrer, der optræder i 
klassen; det er vigtigt, at der ikke kun tænkes i nogle få af de kendte mundtlige genrer 
som fx klassediskussioner, overhøringer etc. Eleverne skal stifte bekendtskab med og 
udvikle færdigheder inden for mange andre mundtlige genrer. 
 
Skriftligt arbejde: 
Skriftligt skal eleverne vænnes til at arbejde både med tænkeskrivning og kommunikati-
onsskrivning og med hele skriveprocessen.  
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Tænkeskrivning er den personlige skrivning, som bruges til at komme i gang med en skri-
veopgave eller et projekt. Her udøves ingen selvkritik – alt skal på papiret. Denne skriv-
ning benyttes stadig sjældent i skolen. Eleverne skal nå til at bruge skrivning som et tæn-
keredskab. Det kan ske som introduktion til en time, en problemstilling, et nyt forløb, 
hvor deres tanker og associationer danner baggrund for det videre arbejde, eller det kan 
fx ske som opsamling på et arbejde, som evaluering til læreren eller til dem selv. Det kan 
også ske for at bryde en fase i undervisningen, hvor fx en diskussion er gået i stå. 
Kommunikationsskrivning er derimod den færdige skrivning, hvor der også er læst grundig 
korrektur. Eleverne skal blive bevidste om deres evt. stave- og tegnsætningsproblemer, 
lære regler og lære at bruge hjælpemidler og/eller korrekturlæsere inden færdiggørelsen. 
Processen er vigtig, men produktet er sandelig også. 
 
Responsarbejde i forbindelse med mundtligt og skriftligt arbejde: 
Dette skal udvikles både mundtligt og skriftligt til at bevidstgøre eleverne om at kvalitet 
altid kan forbedres ved at se og høre på andres produkter og derigennem blive bedre 
sprogbrugere. Når de arbejder med respons, giver det dem en øget metabevidsthed. 
Kammerater og lærer arbejder i responsfaserne begge parter med opbygning af stilladser 
(scaffolding) – hele tiden i bevidstheden om at føre taleren og skriveren videre og udfor-
dre ham eller hende. Når eleverne arbejder med hele skriveprocessen, kommer de auto-
matisk til at blive ført fra den personlige skrivning over i kommunikationsskrivningen. 
Arbejdsmetoderne, som skal indlæres fra starten er coaching og respons. Begge disse 
metoder skærper elevernes bevidsthed om kvalitet og gør dem derigennem til bedre 
tekstlæsere. Arbejdet med skriveproces og med mundtlighed organiserer elevernes tænk-
ning8.  
Endelig er det vigtigt, at eleverne skriver i mange forskellige genrer, både fiktive og ikke-
fiktive, også journalistiske genrer. 
 
I hver time vil hver enkelt elev således blive udfordret til - så vidt det overhovedet er 
muligt – at skulle formulere tanker, både skriftligt og mundtligt, ud fra det synspunkt, at 
tankerne forløber i sproget. De bliver bedre tænkere og sprogbrugere af at medreflektere 
og formulere sig hele tiden. 
Rapporten vil derfor beskrive de mange måder, der arbejdes på for at få alle elever til at 
udvikle deres faglighed og kompetencer. Der må derfor blive tale om to nøgleord for 
arbejdet: progression og differentiering . 
 
Progression. 
Danskundervisningen i gymnasiet (og i folkeskolen) har undertiden fået ry for at være 
kedelig, bare analyser i hver time af en tekst, eller alt for mange timer til en enkelt 
tekst… Her vil vi fokusere på, hvordan eleverne udfordres, således at de oplever, at der 
fra starten stilles nye og andre krav end i folkeskolen, og at udviklingen måske nærmest 
kan beskrives som en spiral, hvor man til stadighed graver sig dybere ned. Målsætningen 
ændres i gymnasiet, og metoderne ændres. 

                                                 
8 Dette afsnit er baseret på Vygotskys tænkning som der redegøres for i hæfte 1 
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Vi betragter det som nævnt vigtigt hele tiden at udfordre eleverne ved at stille større krav 
til dem end de for øjeblikket kan opfylde. 
 

1. fase i året har derfor fokus på klasserumsbevidsthed og sprogligt arbejde. Elever-
ne skal tage ordet både skriftligt og mundtligt og lære at lytte og give respons. (blå 
bog, interview) 

2. fase – her arbejdes mere systematisk med analyse og perspektivering til nutiden. 
De skal lære at positionere sig selv i forhold til de tekster, de arbejder med. (80er 
og 70er forløb) 

3. fase består af arbejde med skriftlige og mundtlige genrer, traditionelle opgavegen-
rer, journalistiske genrer, fiktionsskrivning. (sammenligning, redegørelse, diskussi-
on, novelle, feature) samt arbejde med mundtlige tekster (fx Statsministerens Nyt-
årstale) 

4. fase indeholder historisk læsning.(Island/sagatiden) 
5. fase omfatter forfatterskabslæsning og analyse (Panduro) samt mundtlighed og 

dramaforløb i forbindelse med litteraturlæsning 
6. fase udgøres af danskopgaven med fuldt udfoldet respons og mundtligt forsvar,  

Fælles overordnet tema: Frihed. 
 
Differentiering. 
Når man tænker i progression, må man også tænke i differentiering. Det gælder om at få 
alle med, trods deres meget forskellige baggrunde. Der skal stilles krav til hver enkelt 
elev om udvikling – helst i hver time. Undervisningsformerne må derfor gennemtænkes, 
således at der både er  
-     basisarbejde, der fører til fælles basisviden i klassen 
- undervisningsformer, der differentierer, således at hver enkelt kan arbejde i eget tem-

po og ud fra eget ståsted nå et stykke vej videre. 
Disse former skal helst være til stede i hver time, således at timen rummer mange for-
skellige tempi. Det er derfor bedst at have dobbelttimer - og gerne tripletimer - til arbej-
det. 45 minutters lektioner kan ikke rumme det hele. 
 
Procesarbejdsformerne giver mange muligheder for differentiering. Til indledning skal 
blot nævnes: forskellige typer af gruppearbejde, hvor tempo og fordybelse kan variere, 
eller procesarbejdsformer, herunder arbejde med skriveprocessen, eller helt andre ar-
bejdsformer – også lærerstyrede – hvor eleverne har mulighed for at falde ind netop der 
hvor de udfordres optimalt.  
 
Eksempel I 
Indledningen af danskundervisningen i 1g med interviewøvelser og Blå Bog. 
Først skriver eleverne klassens Blå Bog bestående af en række personinterview. Inter-
viewene tager deres udgangspunkt i en positiv barndomserindring. Dernæst interviewer 
eleverne deres forældre om en positiv barndomserindring. De to generationers erindrin-
ger sammenlignes. 
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Målene for denne undervisning er dels faglige - interview-genren, arbejde med skrive-
processen - dels kulturelle og sociale. Foruden det faglige arbejde, hvor de skal starte på 
at opbygge kompetencer mht. at lære at læse, tale og skrive i forskellige genrer samt lære 
at analysere tekster, skal der etableres et fælles rum: klassen, hvor hver enkelt skal turde 
tage ordet og lytte til andre i gensidig respekt, tolerance og forståelse. 
 
Forløbet blev bygget op således: 
 
Først gav læreren en kort introduktion til arbejdet med præcisering af, hvad der skulle 
nås. Dernæst tog eleverne over: 
 
1. Skriv en positiv barndomserindring (hurtigskrivning): 8 minutter. 

Læs den op i grupper på 3.  
Inden oplæsningen blev eleverne instrueret i at give og modtage grundrespons med 
henblik på at finde ”gode” steder, dvs. steder med don’t tell it – show it. 
 
 
Grundrespons: 
1. Peg på et godt sted i teksten 
2. Stil et spørgsmål til teksten 
3. Kom med et konkret forslag til forbedring 
     (3.  Kan evt. udelades i starten) 
 
Forløb: 
Den første person læser sin tekst for de to andre. Imens tager de to lyttere notater og 
tager efter tur ordet. Til slut kan læseren evt. svare på spørgsmålene. Det er vigtigt at 
holde tiden, så alle når deres tur. En i hver gruppe er ansvarlig for at passe tiden. 
I dette tilfælde bestod grundresponsen af følgende: 
 
1. de to lyttere peger hver på ét godt sted i teksten, helst et sted hvor der er show it-

teknik, fx en malende beskrivelse eller et smukt sanset indtryk. 
2. de to lyttere stiller hver et spørgsmål til teksten 
3. de to lyttere kommer hver med et forslag til forbedring.  
4.   Derefter kommenteres forløbet i gruppen, hvorefter rollerne byttes om. 
Tidsforbrug i alt ca. 25 min. 
 
Nu skulle hele klassen høre på hinandens gode steder. Ideen bag dette er, at man læ-
rer ved at lytte til gode formuleringer og får ideer til, hvordan man også kunne have 
gjort det. Det foregår i runde, hvor hver elev læser sin tekst eller dele af teksten, evt. 
kun det gode sted, op i klassen. 
 
Til slut samlede vi op på tavlen, hvad der er gode metoder til at give show it-effekt i 
tekster. 
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Desuden opsamling på tavlen af temaerne for deres positive barndomserindringer. 
Denne opsamling blev gemt til senere sammenligning med forældrenes erindringer. 
 

2. Arbejde med interview som oplæg til klassens Blå Bog, bestående af personinterview. 
 
Interviewgenren introduceredes med aviseksempel. I dette tilfælde tog jeg et person-
interview og et sagsinterview fra Politiken med hjemmefra. 
Eleverne fik som opgave at finde et eksempel hjemme og tage med til næste gang. 
 
Læreroplæg: Kort genredefinition med henblik på afgrænsning til reportage og fea-
ture samt nyhedsartikel, som de senere skal arbejde med. 
Undersøgelse i summegrupper af, hvilke teknikker der er benyttet til spørgsmål og 
svar i eksemplerne fra Politiken samt deres egne. 
Dernæst interviewøvelse i grupper på tre, hvor en er interviewer, en er interviewoffer, 
en er iagttager og tidtager. Rollerne byttes om undervejs. Modellen er grundigere be-
skrevet i (Krogh 1994)  
Udgangspunktet for interviewet var barndomserindringen, og interviewene skulle 
samles i en ”Blå Bog”. Interviewet afleveredes som skriftlig opgave. 
 
Selve arbejdet med interview. 
Brain storm i klassen førte til, at der på tavlen kom områder, som det kunne være re-
levant at medtage i en ”blå bog”. 
Derefter gennemgik jeg kort spørgeteknikker. 
Eleverne skulle tage noter under interviewet, men ikke for mange; og kun ganske få 
replikker skulle noteres ned ordret. Begrundelsen er, at i selve interviewet vil der kun 
være brug for enkelte markante citater. 
 
Hvert interview tog 10 minutter, derefter tog iagttageren ordet og beskrev, hvad der 
foregik, så fik ofret ordet og til slut intervieweren. Dette tog 5 min, hvorefter rollerne 
blev byttet om. 
De begyndte at skrive interviewet i klassen og sluttede timen med at læse det skrevne 
op i deres lille gruppe. Derefter godkendte interviewofret det, og det skulle så skrives 
færdigt derhjemme. 
 
Næste time indledtes med en runde i klassen med oplæsning af ”godbid” fra deres in-
terview. 
 
Alle interviewene blev til slut samlet af mig i en mappe og gemt til afslutningen af 3g., 
hvor eleverne får den udleveret, når de skal skrive deres Blå Bog. 
 

3. Deres interviewteknik skulle de nu overføre på et interview af en af deres forældre 
om en positiv barndomserindring. 
Dette interview skulle skrives som et presseinterview og afleveres. 
Igen afsluttedes med en oplæsningsrunde og opsamling af temaerne på tavlen.. 
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4. Sammenligning af egne og forældres positive barndomserindringer. 

Sammenligningen skulle organiseres i to dele samt en sammenfatning og skrives på 
computer. Inden skrivningen skulle de finde en skriveide og desuden udarbejde en 
struktur for deres skriftlige sammenligning. 
 
Dette var samtidig en instruktion i skolens computere. 
Aflevering af færdigt produkt. 

 
5. Fælles diskussion og opsamling. 
 
Vores tese var, at der ville være forskelle på de to generationer, men overraskende nok 
viste vores lille undersøgelse, at der ikke var den store forskel. Både eleverne og deres 
forældre beskrev ferier, fester o.l. i samvær med familien, og der var ingen forskel på det 
materielle plan. Vi diskuterede kort, om vi havde bedrevet forskning i det små. 
 
Forløbet lærte eleverne at tage ordet i runder og lytte respektfuldt til hinanden. De fik 
lært noget om skriveprocessen og især at give og modtage konstruktiv kritik (hvilket også 
er en slags tekstanalyse). Udviklingen fra Blå Bog-interviewet til interviewet med foræl-
drene var markant. Forældreinterviewet var bedre og sprogligt langt mere interessant. 
Det kan skyldes, enten at de var blevet bedre til det, eller at de var friere over for foræl-
drene end deres kammerater, som jo var helt nye. 
 
Derefter gik vi i gang med 1980erne; grundbog: For længe siden lige før, DLF. 
Efter dette fulgte et 1970er forløb; grundbog: Deruda’ derinda’, DLF. 
Midt i dette kom d.11.september 2001, og pludselig blev 70er teksterne ekstra relevante 
for eleverne. 
 
Observationer på Eksempel I 
Som nævnt tidligere var det første indtryk af klassen at den var temmelig urolig. Der var 
mange enkeltinteresser på færde, og det var en opgave for læreren at få fællesprojekter til 
at lykkes. Imidlertid viser det sig hurtigt at den decentrale, differentierede undervisning 
er velegnet til en klasse netop af denne art. Efter nogle indledende bemærkninger hvor 
læreren afbrydes og der stilles mange spørgsmål Må man selv om hvad for en barndomserin-
dring man vælger? Hvad mener du med barndom, hvor lille skal man være? Skal det have noget med 
bøger at gøre? - dannes grupperne og klassen går i gang, og der bliver meget stille, mens der 
skrives. Også i de efterfølgende oplæsninger i grupperne er der stor opmærksomhed og 
det er karakteristisk at der skæves til tavlen og til egne noter når der skal gives respons, 
ligesom læreren hyppigt kaldes ned i grupperne til uddybende kommentarer.  
Klassen bliver stille og roligt ledt ind i en fagkultur gennem fordybelse i sprog og i kon-
centrationen om det præcise udtryk. 
Den efterfølgende runde, hvor målet er at eleverne skal ”lære ved at lytte til gode formu-
leringer og får ideer til, hvordan man også kunne have gjort det” møder først modstand; 
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én siger lidt aggressivt ’Hvorfor skal vi det? det er jo spild af tid’. Læreren går ikke ind i en 
længere diskussion, men siger venligt at hvis eleven ikke har lyst til at læse en passage op, 
kan han nøjes med at lytte. Samtidig er det en tydelig markering af at her laver vi et styk-
ke arbejde, og melde sig ud kan han ikke. Det er et eksempel på de tydelige markeringer 
der til stadighed finder sted i undervisningen og som viser eleverne at trods decentralise-
ring og individualisering er der nogle helt klare regler for hvordan arbejdet skrider frem, 
og hvad rammerne er for arbejdet. Det viste sig faktisk at modstanderen af oplæsnings-
runden blev optaget af udsagnene efterhånden som runden skred frem, og da det blev 
hans tur var der (måske?) gået lidt prestige i det, i alt fald læste han et stykke op. 
Den afsluttende tavleopsamling foregik under udbredt opmærksomhed, og med forslag 
fra forskellige undervejs.  
Om klassen som helhed kan siges at de (som alle 1. g-klasser der lige er startet) har travlt 
med at se det hele an, finde deres roller og markere sig. Nogle er aktive og talende, nogle 
er tavse og lyttende, nogle taler med sidekammeraten – alt i alt viste observationerne at 
klassens nysgerrighed over for faget blev vakt ved at starte på denne måde. 
 
Progression – hvad lærte de i dette forløb? 
Skrivefærdighed og sproglig opmærksomhed er blevet udviklet i forløbet og dermed og-
så sansen for den præcise sproglige detalje, endvidere skærpes opmærksomheden gen-
nem bevidstheden om runderne. Altså, når man ved man skal læse noget af det man har skrevet, 
op dagen efter, så gør man sig lige lidt mere umage, som en elev sagde.  
 
Om de seks elever kan siges at Janus, Anja og Karsten umiddelbart gled ind i arbejdet 
uden de store problemer. Julie virkede positiv, men tilbageholdende og afventende. Rami 
kæmpede med sprogproblemer, og det er helt åbenlyst at han med en enorm viljestyrke 
kaster sig ind i arbejdet. Mia var negativ og ville tilsyneladende ikke deltage, fik ikke lavet 
det hun skulle, ville ikke læse op i runder. Det virkede som om hun havde en enorm 
modstand mod faget. 
I klassen som helhed er arbejdet med at producere tekster samt udvikle sans for den 
sproglige detalje gået i gang. På forskellige niveauer og i forskellig hastighed, men langt 
de fleste er i gang. 
 
Eksempel II 
Større skriftlig opgave integreret i tekstlæsningen i 70er forløbet. 
Opgaven lød: Redegørelse og diskussion af Fanon: Fordømte her på jorden i Deruda’ 
derinda’, Dansklærerforeningen, 1983. (s. 61-64) 
Målet var dels at lære eleverne genren redegørelse, dels at lære dem at positionere sig selv 
i forhold til en tekst, sætte sig selv i relation til teksten, så den bliver vedkommende. 
 
Det var en meget svær tekst for en 1g., idet den er sprængfyldt med ord og begreber, 
som eleverne ikke kender. Begrundelsen for valget af den svære tekst var imidlertid ind-
holdet. Fanon beskæftiger sig i tekstuddraget bl.a. med forskellene i levestandard i den 
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vestlige verden og de tidligere kolonier, samt hvad disse forskelle kan medføre i verden. 
Og det var netop hvad medierne begyndte at diskutere efter d.11. september. 
Indøvelse af skriveprocessen er grundigt beskrevet i Krogh m.fl.: Skrivebogen, DLF. 
 
Eleverne fik følgende opgave: 
1. Læs teksten hjemme ”med blyant”, dvs.: 

Find mindst 3 interessante steder. 
Stil spørgsmål til ord eller indhold, som du ikke forstår. 

2. 1. dobbelttime: 
Gennemgang af teksten ud fra de interessante steder, som eleverne havde forberedt 
hjemmefra, blev gennemført i runde, således at hver elev tog fat i et interessant sted i 
teksten og begrundede sit valg. 
Derefter besvarelse af spørgsmål. Igen foregik det i runde, så hver elev tog et af sine 
spørgsmål,, hvorefter eleverne svarede på hinandens spørgsmål, hvis de kunne, ellers 
tog jeg det op. 
Så fortsatte arbejdet med en ”Del og stjæl øvelse” med ideer til, hvilken rød tråd der 
kunne trækkes fra teksten til i dag. Hver elev skulle finde mindst én ide til perspektiv. 
Herefter nævnte hver elev en af sine ideer i en runde. De fleste tog fat på emner om 
fattigdom og oprør. 
 
Hver elev valgte så en ide og skrev et mind map på ideen. (Tidsforbrug: 6 min.). 
 
Coaching af mind map i skrivegrupper på 3. Hver gruppe skal bruge 20 minutter til 
denne coaching, hvor de spørger skriveren ud om hans eller hendes planer og således 
bringer skriveren længere ind i sit projekt. 

 
      Lærergennemgang af genren redegørelse. 
 
3.   Lektie. Læs igennem igen med henblik på inddeling af teksten i afsnit. Find desuden 

nøgleord i hvert afsnit. 
 
4. 2. dobbelttime: 

Blev indledt med massive protester fra mange elever, fordi teksten stadig var for 
svær. 
Derfor gennemgik vi hele teksten i runde, således at hver elev tog et afsnit, og rede-
gjorde for afsnittets indhold samt fremhævede deres nøgleord. Derefter begyndte de 
ofte at diskutere relevansen af nøgleordene, idet de sammenlignede med deres egne 
nøgleord. 
Desuden havde en elev fundet frem til oplysninger om Fanon, som hun fortalte klas-
sen om. 
Denne dobbelttime demonstrerer således en scaffolding-teknik. De hjælpes videre i 
deres forståelse af teksten – af læreren og af hinanden. Nogle er langt mere med end 
andre, men alle deltager og får ordet. 
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Skrivearbejdet, dvs. redegørelsen, begyndte individuelt. 
De sidste 5-10 min. gik de i skrivegruppe og læste noget af det, de har skrevet, op i 
deres gruppe. Gruppen gav kort respons. 

 
5. Både redegørelse og diskussionsdel skulle nu skrives færdig hjemme og afleveres. 
 

Det viste sig, at alle skrev 3½-4 sider tætskrevet på computer. Især var det glædeligt, 
at diskussionsdelen fyldte mest, ofte mere end 2s. Der var tale om et stort engage-
ment, hvilket kunne iagttages bl.a. i deres energiske sprog. 

 
6. Ved tilbageleveringen af de rettede opgaver: oplæsning af ”godbid” i runde. Hver 

elev fandt et godt sted at læse op fra diskussionsdelen. Ofte, men langt fra altid, valg-
te de et sted, hvor de havde fået ros af læreren. 
Forskellighederne kommenteredes/diskuteredes i klassen. 

 
7. Evalueringen af hele forløbet viste senere, at arbejdet med Fanon-teksten blev frem-

hævet hos adskillige som positiv og spændende, på trods af det svære eller netop på 
grund af dette. 

 
Hele arbejdet med Fanon-teksten og deres evaluering viser, at eleverne kan lide, at der 
bliver stillet store krav, når blot arbejdet føles vedkommende, og det var Fanons tekst 
om afkolonisering og forskelle i rigdom mellem Vesten og de tidligere kolonier. Og når 
arbejdet føles vedkommende, skriver de længere og bedre.  
Engagementet betyder også, at de kan huske forløbet, sådan at man kan trække på deres 
erfaringer, bl.a. deres genrebevidsthed fremover i undervisningen. 
Når man bruger undervisningstid på skriveprocessen, er det altid en god ide at integrere 
det skriftlig og det mundtlige arbejde. Eleverne får en sammenhæng foræret, hvilket gi-
ver dem større udsyn i forbindelse med tekstopgaven, og det er med til at kvalificere 
tekstarbejdet i timerne. 
 
Observationer på Eksempel II 
Læreren skriver: ’Gennemgang af teksten ud fra de interessante steder, som eleverne 
havde forberedt hjemmefra, blev gennemført i runde, således at hver elev tog fat i et in-
teressant sted i teksten og begrundede sit valg. 
Derefter besvarelse af spørgsmål. Igen foregik det i runde, så hver elev tog et af sine 
spørgsmål,, hvorefter eleverne svarede på hinandens spørgsmål, hvis de kunne, ellers tog 
jeg det op. 
Så fortsatte arbejdet med en ”Del og stjæl øvelse” med ideer til, hvilken rød tråd der 
kunne trækkes fra teksten til i dag. Hver elev skulle finde mindst én ide til perspektiv. 
Herefter nævnte hver elev en af sine ideer i en runde. De fleste tog fat på emner om fat-
tigdom og oprør.’ 
 
Denne dobbelttime blev meget interessant. Alle kom jo til orde, det lå i planlægningen, 
men så godt som alle var også tydeligt berørt og optaget af Fanon-teksten. Som nævnt 
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var det kort tid efter 11. september, og Fanon teksten blev på forunderlig vis aktuel på 
ny, og de mange kommentarer blev fremført søgende for at finde det præcise, dækkende, 
sproglige udtryk. 
 
Læreren anfører som en del af det overordnede mål: ’at lære dem at positionere sig selv i 
forhold til en tekst, sætte sig selv i relation til teksten, så den bliver vedkommende.’ Føl-
gende uddrag af klassesamtalen giver eksempler på denne sætten sig selv i relation til tek-
sten: 
 

Dreng: Vi i den vestlige verden, tidligere kolonister, ser stadig andre folkefærd som primitive, blandt 
andet de afrikanske lande, men deres fattigdom er den vestlige verdens skyld. Hele Afrika var vestlige 
kolonier tidligere i historien. Da de lavede oprør og krævede selvstyre, indsatte de vestlige regeringer i lan-
dene så hele infrastrukturen ændredes. Hvorefter landene var overladt til hierarki og fattigdom.  
 
Dreng: Men der er så uendeligt mange ting vi kan gøre for at rette op på den skade vi har forårsaget på 
det vi i dag kalder den tredje verden. Og vi nægter af økonomiske årsager at gøre det. Jeg føler mig sku 
engang imellem som en [kan ikke forstås] 
 
Pige : Min far fra Portugal ses som en fremmed…. I dag er han som en dansker bortset fra at hans fa-
milie bor i et andet land, og han taler et andet sprog. Men er han fremmed? Han taler flydende dansk og 
lever efter det danske samfund……. Hvad skal han gøre? 
 
Pige: Vi holder mere og mere krampagtigt fat i vores egen kultur, Pludselig er frikadeller, brun sovs og 
den danske krone blevet utrolig vigtig. 

 
Pige: Vores samfund burde have plads til alle, og vi burde alle stå sammen mod racisme og fremmedhad. 

 
Dreng: Vi bilder os selv at vi er bedre mennesker end dem og mere værd, det var præcis det kolonisterne 
også bildte sig ind. Så hvis det går som Franz Fanon siger, at den undertrykte gør oprør på et tidspunkt, 
skal vi altså passe på …….. 

 
Dreng: Hvis jeg boede i Afghanistan, og var en fattig roebonde uden frodig jord, ville jeg så tænke på 
samme måde som dem,  jeg i min nuværende person ser som fanatiske galninge uden hold på galt og godt? 

 
Dreng: Jeg tror langt de fleste danskere kan blive enige om at de muslimer der fløj ind i WTC var terro-
rister, og endda terrorister af den værste slags. Men hvis du spørger en af de palæstinensere hvis børn er 
blevet skudt af israelske soldater med amerikansk betalte våben, var svaret nok et helt andet, denne pa-
læstinenser ville nok betegne dem som helte i kampen imod den arabiske verdens største undertrykker. 

  
Dreng: Hvis vi i Danmark og andre dele af den vestlige verden virkelig er så fremmedfjendske og para-
noide, skaber vi en verden hvor ingen af os vil kunne holde ud at leve i. Verden ville blive fyldt med krig 
og terror, fordi lande og mennesker ikke kan og ikke vil leve med at blive undertrykt. Vi ender med  -  
og er allerede godt på vej -  i den situation hvor konflikten ender med den ene sides udslettelse.  
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Dreng: En anden ting folk nok ikke tager stilling til, er hvordan det nye system skal fungere efter at eu-
ropæerne er fordrevet. Der er mange eksempler på at de sejrende og euforiske nationalister ikke ved hvor-
dan de skal håndtere den nyvundne uafhængighed  

 
Pige: Hvad er hudfarven egentlig? En skal, det er jo kun en facade udefra. Den fortæller ikke om en 
person. Ligesom en appelsin, den orange skal fortæller ikke om appelsinens …… 

 
Pige: Det er forfærdeligt at tænke at man kan leve sådan, men det tænker vi jo ikke over til hverdag, vi 
tænker på hvordan vi ser ud, er makeuppen rigtig, sidder håret nu ordentlig………….. 

 
Pige: Den største fare er nok den manglende forståelse og tjek på hinandens kulturer som bliver. 
……… et problem under orienteringen. 

 
Dette er et uddrag af diskussionen, og det vil bemærkes at det er både drenge og piger 
der kommer på banen her. Den indledende forsigtige karakteristik af klassen viser sig at 
holde vand. De er velorienterede og reflekterede, og teksten sættes både i relation til den 
omliggende verden og til deres eget ansvar som enkeltindivider. Der var meget energi i 
diskussionen, og læreren lyttede og tog notater. 
 
Da samtalen var ved at klinge af sagde læreren: Man kan godt høre at I er kommet vidt om-
kring og har tænkt mange tanker, det synes jeg er rigtig flot. Klassen mumler og er enig. 
 
Den lange optakt til denne diskussion har givet resultater. Optakten var som skitseret 
ovenfor: 
- eleverne finder tre interessante steder i teksten, begrunder deres valg og stiller 

spørgsmål 
- spørgsmålene diskuteres og besvares i klassen 
- ideer produceres med udgangspunkt i teksten – der laves mindmap over ideen med 

efterfølgende coaching i gruppen 
- derefter følger et læreroplæg om genren redegørelse 
- tæt tekstgennemgang udrydder de sidste forståelsesspørgsmål (denne tekstgennem-

gang kunne ikke have fundet sted i starten af forløbet, men kom efter massive krav 
fra elevside, og blev gennemført under stor koncentration) 

- De skriftlige opgaver overgik for de flestes vedkommende hvad man normalt ville se 
i en 1.g m.h.t. sproglig præcision og refleksion 

 
Dette forløb lagde næste byggesten på progressionen 
 
Hvor første sten var bevidstheden om 
- at hver enkelt skal gøre sit bedste 
- at det er vigtigt mundtligt at kunne redegøre præcist for det man er nået frem til 
- at det er vigtigt at kunne lytte til andre 
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Så er anden sten forståelsen af 
- vigtigheden af sproglig præcision, mundtligt og skriftligt 
- at ét er at kunne læse og forstå, noget andet er at kunne redegøre for det læste 
 
Blandt de seks udvalgte elever er Janus, Anja og Karsten meget tilfredse og arbejder 
hårdt. Rami er interesseret i problemstillingen og koncentrerer sig voldsomt i timerne. 
Julie afleverer en opgave der viser udmærket forståelse. 
Mia deltog stort set ikke i dette forløb, hendes stadige undskyldning var at hun ikke 
havde bogen da den var låst inde i et skab i kælderen hvortil hun ikke havde nøglen. Læ-
reren spurgte hende i hver time med det samme svar til følge hver gang. Læreren valgte 
at se tiden an. 
 
Det er i alle timer klart hvad målet er for den enkelte aktivitet. Der er ingen skjult lærer-
plan. Når der stilles spørgsmål, er det klart at disse spørgsmål stilles for at afklare hvor 
meget eleverne ved om emnet. En anden type spørgsmål er de åbne autentiske9 spørgs-
mål der ikke har et på forhånd givet entydigt svar. 
Denne læreråbenhed giver eleverne oplevelse af medejerskab og medbestemmelse i for-
hold til timer og fag. Der er ikke én rigtig tolkning, og det er ikke læreren der har svaret. 
På den anden side er der tolkninger der ikke er mulige, og i påvisningen af grundene 
herfor fremtræder læreren som den uomgængelige faglige kapacitet.  
Styrken i undervisningen ligger for observatøren at se blandt andet i denne klare kon-
trakt.10

 
Eksempel III 
Værklæsning - 1.værk i 1g. 
1.lektion. Læreren anbefalede forskellige romaner fra 70erne og 80erne. 
Valg af værk – grupper etableredes. Krav fra læreren var, at grupperne skulle være på 2-4 
personer, helst 3. Afstemning om valget af romaner i klassen. Grupperne blev dannet 
ved at man meldte sig til den bog, man ønskede at arbejde med. Den metode betyder, at 
man delvis melder sig efter interesse, delvis efter hvem man gerne vil arbejde sammen 
med. Mens læreren får mulighed for en lettere organisering af grupperne ved at lave en 
sidste omfordeling af de enkelte grupper, så de ikke bliver for store. Der blev i dette til-
fælde flere grupper, der arbejdede med samme roman, fx Svend Åge Madsen: Se dagens 
lys. 
 
Der afsattes tid til læsning, ca. 14 dage. 
 
Første dobbelttime: 
                                                 
9 For nærmere præcision af dette begreb se Dysthe, O. (1995). Det Flerstemmige Klasserommet. Oslo, Ad Notam Gylden-
dal A/S. 
  
10 For yderligere præcision af betydningen af den klare kontrakt i forbindelse med litteraturundervisning, se Rosenblatt, L. 
(1990). Transactions with Literature. 
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Arbejde med problemformuleringerne: 
Kravet var, at der skulle foreligge to forskellige produkter: 
1. En mundtlig fremlæggelse for klassen, ikke læreren. Genren er her fri, og de grupper, 

der arbejder med samme bog, skal konferere indbyrdes, så de ikke overlapper hinan-
den. De opfordres kraftigt til at tænke på modtagergruppen. 

2. En skriftlig, mere traditionel bograpport skal udarbejdes i gruppen og afleveres til 
læreren. 

 
Begge projektplaner skal godkendes af læreren i løbet af den første dobbelttime. 
 
To dobbelttimer mere gik til arbejdet. Resten blev lavet som hjemmearbejde. 
Før fremlæggelsen startede, fik de et kvarter til at planlægge den, så den blev koncentre-
ret. 
 
Fremlæggelserne blev i dette arbejde meget frie, undertiden næsten for langt fra tekster-
ne, hvilket måske mest skyldtes, at læreren havde været bortrejst, så eleverne skulle ar-
bejde selv. Men det medførte til gengæld nogle meget fantasifulde og levende dramatise-
ringer. Fx fremlagde en gruppe, inspireret af folketingsvalget, et for-og-imod-spil om de 
to typer samfund i Svend Åge Madsens roman. I dette tilfælde bevægede gruppen sig 
langt ind i tolkningen af romanen ved deres utraditionelle fremlæggelsesform. Spørgely-
sten efter fremlæggelserne bevirkede også, at grupperne måtte gå ind i romanerne i søgen 
efter deres svar. 
 
Efter hver fremlæggelse evaluerede klassen denne, ved at eleverne i runde fremførte, 
hvad der var godt, samt kom med et forslag til forbedring. 
 
Evalueringsmodel ved mundtlige fremlæggelser: 
Efter gruppefremlæggelsen skal hver enkelt elev i klassen fremføre: 
1. en god ting ved fremlæggelsen 
2. et forslag til forbedring 
Runden fungerer, indtil ingen kan finde på mere at sige. 
Dette er med til, at lytningen i klassen bliver mere koncentreret, og grupperne fokuserer 
mere på deres fremlæggelsesform, fordi de vurderes af deres kammerater. 
 
I evalueringerne ved årets slutning fremhævedes dette frie arbejde som en positiv ople-
velse i danskundervisningen af adskillige af eleverne. 
 
Når klassen arbejder med flere forskellige romaner, får man en formidlingssituation gjort 
meningsfuld. Det skal være interessant at høre om en bog, som man ikke selv har læst – 
endnu. For ofte går det sådan, at tilhørerne får lyst til at arbejde med en af de bøger, som 
de ikke har læst, men blot hørt om fra kammeraterne. 
 
Observationer på Eksempel III -  romanforløbet 
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Klassen er ved dette forløb kommet så langt i planlægning og arbejdsdisciplin at de er 
gode til at arbejde selv, i perioden er læreren væk nogle gange af forskellige grunde, og de 
enkelte grupper arbejder ud fra en viden om hvad de skal, og hvad dansk ’går ud på’, og 
de har tydeligvis en vis stolthed over for det produkt de skal levere. Dette er det generel-
le og overordnede billede af klassen. 
Der er selvfølgelig undtagelser.  
Der er en temmelig urolig og opmærksomhedskrævende dreng i klassen, Jes. Han har 
brugt de første måneder til at prøve at vinde lærerens tillid til at han er god til dansk. 
Han markerer ofte, stiller spørgsmål (dog ofte spørgsmål der ikke har så meget at gøre 
med det klassen arbejder med), og Jes gør sig umage for at virke meget interesseret. Han 
har imidlertid ikke altid bogen med, har ikke læst etc. Jes’ strategi virker ikke over for 
denne lærer og i denne måde at tilrettelægge undervisning på. Det er jo netop ikke den 
enkelte elevs evne til at fange lærerens opmærksomhed og brillere der honoreres, men 
derimod det at kunne arbejde i det lange seje træk med de andre i klassen, i grupper og 
derhjemme alene. Jes har svært ved at lægge sin adfærd om. Læreren giver ham mange 
og præcise tilbagemeldinger. For det første afviser hun Jes’ forsøg på at monopolisere 
klassesamtalen uden at lytte til andre. ’Det er udmærket at du ser det træk i teksten, men det er 
ikke det vi arbejder med lige nu, lad os gemme det et øjeblik’, siger hun for eksempel. Senere ven-
der hun så tilbage til Jes’ udsagn i opsamlingen, men Jes har mistet interessen. På den 
anden side bruger læreren meget tid på samtaler med Jes i forbindelse med det individu-
elle arbejde, og forsøger her at få ham ind i klassens måde at arbejde på. 
Rami er ved at finde fodfæste. Hans flid gør at han nu i november forstår teksterne langt 
bedre end tidligere. Han har også etableret sig i en gruppe drenge som han hygger sig 
med og som respekterer ham. Det har ikke kun været let for ham, men han er stædig, 
ambitiøs og hårdtarbejdende. 
Mia er ved at begynde at tage faget alvorligt. Der har været sammenstød med læreren, 
som har stillet nogle præcise krav i en temmelig konfronterende samtale de to havde ef-
ter at læreren i nogle måneder havde set Mia an og givet hende ro til at finde sig til rette. 
Mia har bogen med, hun har læst, og hun arbejder i sin gruppe, måske ikke på højeste 
gear, men hun virker engageret og glad i timerne – faktisk for første gang i længere peri-
oder i dette skoleår.  (Se endvidere portrættet af Mia i kapitel 8).   
Overordnet kan siges at det selv at kunne vælge en roman og selv at kunne arbejde med 
den virkede inspirerende og motiverende for langt størstedelen af klassen. Denne frihed 
kombineret med de stramme rammer for fremlæggelse og de tydelige krav til tilhørerne 
gjorde at både læsning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser – og tilbagemeldinger – 
samt de skriftlige produkter vidnede om et danskfagligt greb om tekstlæsning. Grupper-
ne arbejdede tekstnært og præcist, både internt og i diskussion med resten af klassen. 
Progressionen er tydelig: 
  
Hvor første sten var bevidstheden om 
- at hver enkelt skal gøre sit bedste 
- at det er vigtigt mundtligt at kunne redegøre præcist for det man er nået frem til 
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- at det er vigtigt at kunne lytte til andre 
 
Og anden sten var forståelsen af  
- vigtigheden af sproglig præcision, mundtligt og skriftligt 
- at ét er at kunne læse og forstå, noget andet er at kunne redegøre for det læste 
 
Så er tredje sten  
- tilrettelæggelsen og afviklingen af et længerevarende selvstændigt (gruppe)arbejde 
- en begyndende forståelse for den tekstnære analyse og fortolkning 
 
Dertil kommer så at klassen fungerer godt, der er en rar og arbejdsom stemning i timer-
ne og stor ro. Dette er et arbejdsklima nået gennem nogle måneders målrettet arbejde 
karakteriseret af tre aspekter: 

1) Præcise faglige krav  
2) Tydelige rammer i opbygning af arbejdsmiljø 
3) Stor frihed inden for rammerne 

 
Den stadige individuelle udfordring der ligger i timerne, giver den enkelte elev metakog-
nitiv indsigt, eller indsigt i egne læreprocesser i faget. Der er ikke tale om at der eksplicit 
arbejdes med metakognition i form af spørgeskemaer med spørgsmål til læringsstil, men 
de stadige daglige krav til refleksion og det at gå i dybden med detaljer i tekster og tekst-
produktion har som sideeffekt udviklingen af indsigt i egen læringsstil, mangler og styr-
ker. 
 
Eksempel IV, V og VI indeholder en konsolidering af de kompetencer klassen har op-
bygget til dette tidspunkt. 
 
Eksempel IV 
Arbejde med fiktionsskrivning – novelleforløb. 
I dette forløb var indbygget en del dramaøvelser. Læs videre i (Haugsted 2002) 
Formålet med at arbejde med fiktionsskrivning er gennem produktion at bevidstgøre 
eleverne om sprog og fortælleteknik i fiktion. 
 
1. dobbelttime. 
Eleverne instrueres i at gå ud i byen og skygge en person11. Det skal gøres enkeltvis og 
diskret, og de må ikke have kendskab til personen. Tidsforbrug 25 min. 
Når de vender tilbage til klassen, skal de notere enkelte detaljer ned til senere brug og for 
at fastholde indtrykket. 
Dernæst arbejdes med småøvelser af skriveteknisk og dramatisk art for at give deres per-
son  indhold og liv. I dette tilfælde nåede de at lade deres person møde en anden ved 

                                                 
11 Forløbet er inspireret af  Tverskov, E. (1990). At skrive sætter spor. Kbh., Dansklærerforeningen. 
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busstoppestedet og udveksle max 8 replikker. Rollespillet opføres i klassen med hjælp fra 
sidekammeraten, således at man selv påtager sig sin persons replikker. 
Lektie: at beskrive personens gadedør, således at man kan se personen for sig. 
 
2. dobbelttime: 
I skrivegrupper på 3 oplæses beskrivelsen af gadedøren, hvorefter de 2 lyttere gætter på, 
hvilken slags person det er. 
Dernæst gennemgås lidt teori om genren, plot, opbygning, fortællertype. 
Hver elev tænker over et plot, som skal være en voldsom begivenhed/omvæltning i per-
sonens liv. Derefter coacher skrivegruppen, og selve skrivearbejdet kan begynde. 
 
Novellen færdiggøres hjemme og afleveres. 
Efter at læreren har rettet og kommenteret novellerne, gives disse tilbage, og godbidder 
læses op i runde. En enkelt elev havde ikke lyst. Diskussion af fiktionens forhold til vir-
keligheden (og forfatteren); hvor tæt går man på. 
Eleverne oplevede dette forløb som meget kreativt, men samtidig med store krav til 
produktet.  
Flere fremhævede i årets slutevaluering netop dette forløb som et de huskede positivt fra 
danskundervisningen i 1g. 
 
Observation af arbejdet med fiktionsskrivning  
Læreren skriver:  
 

’Formålet med at arbejde med fiktionsskrivning er gennem produktion at 
bevidstgøre eleverne om sprog og fortælleteknik i fiktion.’ 

 
Forløbet var overordnet set en succes. Efter en masse spørgsmål og forvirring var alle af 
sted for at skygge en person. Der er nu så megen indbyrdes tryghed i klassen at folk med 
glæde stiller op og agerer. Én var i den varme stol og bliver udspurgt af resten af klassen. 
Hvor gammel er du? Hvad hedder du? Hvor bor du? … og der udfoldede sig en skæbne for 
klassen – en livshistorie der selvfølgelig ikke var helt løsrevet fra personen i stolen, og 
det var der rum og klangbund for i klassen. Det var faktisk ret gribende. 
Lærergennemgangen af genre, plot, opbygning og fortællerpositioner foregik i en klasse 
hvor alle sidder med hver deres historie i hovedet, tager noter, konfererer lidt med side-
manden og skriver lidt igen. 
De noveller som forløbet resulterede i, vidnede for næsten alles vedkommende om god 
forståelse for genren og om et velfunderet  sprogligt beredskab. Endvidere var det syn-
ligt at det meget arbejde med at levendegøre udtrykket gennem don’t tell it, show it – me-
todikken, samt dramaøvelserne gav liv og præcision i fremstillingerne. 
Den anderledes måde at arbejde på fik andre på banen end de sædvanlige, og alle i klas-
sen arbejdede seriøst. 
 
Eksempel V 
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Novelleforløb med analyse af Panduro: Uro i forstæderne og Tur i natten.12

Forløbet var en del af et mindre forfatterskabsforløb som optakt til danskopgaven. 
 
Formålene med dette forløb var: 
At træne eleverne i litterær analyse dels v.hj.a. en modelanalyse, som de fik udleveret, 
dels ved at de selv skulle lave analyse af en novelle. 
Som optakt til analysen var der et mundtlighedsforløb med dramaøvelser, dels for at 
træne eleverne i at fremlægge en mundtlig fortolkning, dels for at lære dem at arbejde 
med underteksten. 
Progressionen bestod så i, at de efter dette forløb i forbindelse med danskopgaven skulle 
analysere en tekst. 
 
Panduro: Tur i natten. 
Ideerne til dramaøvelserne er hentet fra (Haugsted 1996; Haugsted 2002) Se også afsnit-
tet om mundtlighedspædagogik i Hæfte 1. 
Eleverne stod i rundkreds og associerede på ordet ”pænhed”, således at de klappede, 
hver gang en elev havde associeret og dermed givet ordet videre til den næste. 
Bagefter kort opsamling af hvad associationerne havde peget på, nemlig at de fleste hav-
de associeret til noget indre, mens færre havde associeret på det rent ydre. 
Derefter rollespil i grupper på ca. 4, hvor de skulle mime en scene over temaet pænhed. 
Derefter gentoges rollespillet med ord: Hver person havde sin tanke (i form af en elev) 
stående bag sig. Denne elev udtrykte så, hvad den forreste tænkte, men ikke sagde (un-
derteksten). 
 
En af grupperne mimede en fernisering, hvor personerne var hhv. kunstneren og en 
anmelder. Da der kom ord og tanker på, viste forskellene sig imellem det høflige kliché-
sprog, som man talte, og de tanker, man gjorde sig om hinanden og om kunstværkerne. 
 
Derefter analyse af novellen med hovedvægt på temaet og forløbet. 
 
Panduro: Uro i forstæderne blev gennemgået i forbindelse med en ”lærerens modeltolk-
ning”13, som blev udleveret og gennemlæst, før den blev analyseret af eleverne.  
Herunder var der mulighed for at arbejde med/diskutere genren litterær analyse. Elever-
ne blev bevidstgjort om, hvad det er godt at tage med i en analyse. Flere elever kom med 
bud på hvad man kunne tilføje eller udelade i den udleverede analyse. 
 
Rollespillene var der flere elever, der fremhævede som positivt ved danskundervisningen 
i slutevalueringen fra 1g. Desuden var det tydeligt at det kvalificerede deres læsning at de 
havde åbnet temaet med disse dramaøvelser. 
 
Observation i forbindelse med Panduroforløbet – samt Fogh Rs Nytårstale 
                                                 
12 I dette forløb blev Mads Haugsted og Vibeke Hetmar, DPU inddraget, og forløbet blev planlagt og gennemført i samar-
bejde med dem 
13 som Vibeke Hetmar havde produceret.  
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Før Panduroforløbet arbejdede klassen med Fogh Rasmussens nytårstale. Arbejdet med 
nytårstalen fandt sted lige efter nytår, og bestod af et læreroplæg om retoriske virkemid-
ler efterfulgt af gruppearbejde. Det var interessant at se at det omfattende løbende arbej-
de med mundtligheds-dimensionen havde givet grupperne en kritisk tilgang og et grund-
lag at diskutere ud fra. Nedenstående er et uddrag af en gruppediskussion:  
  

 D: han siger næsten ikke noget som er dybdeborende, alt er overfladisk 
. 

P: man kan godt sige at det er en svaghed (…) jeg kunne godt opfatte det som et tegn på 
at han ikke rigtig tør stå ved det han siger, mener, eller tør sige det, eller forklare sådan 
og sådan, fordi han er bange for at folk egentlig skal sige, nej det er virkelig for ----  

 
D: politikerne er faktisk gået fra at være fjerne for befolkningen til at være fjerne for be-
folkningen på en ny måde - fordi, altså ,eh, de har været fjerne for befolkningen ved at 
være meget ---- meget logiske, og så er de gået til at være meget følelsesmæssige, og der er 
ikke noget indhold i det de siger, de taler ikke om befolkningens problemer rigtigt, de si-
ger ikke hvad det er de vil med befolkningen.  

 
P: men den upræcise måde – pakket ind i store tomme ord – det gør at det faktisk er at 
narre folk – tænk hvis du lavede en fremlæggelse sådan BANG: 03 

 
Forløbet indeholdt en gennemgang af retoriske virkemidler, samt en grundig argumenta-
tionsanalyse, og i tilknytning hertil et gruppearbejde. Anja blev i dette forløb meget opta-
get af mundtlighedsdimensionen (se videre i kapitel 8). Janus var glad for det meget af-
vekslende arbejde, men nævner flere gange at tingene går for langsomt i klassen. Både 
han og Anja foretrækker det selvstændige, selvstyrede arbejde med læreren som vejleder. 
Karsten er optaget af faget, læser og er med i timerne, og bliver mere og mere præcis i 
sine tilbagemeldinger både mundtligt og skriftligt. 
Rami er ærekær og arbejder hårdt. Han bliver ked af dårlige karakterer, og ønsker udfør-
lige anvisninger (hvilket han får) på hvordan han skal gribe arbejdet an. 
Julie og Mia er de to elever (af de 6 særligt fulgte) der er den største udfordring for lære-
ren. Mia er svingende i sin arbejdsindsats, bliver usikker og derefter afvisende over for 
lærer, og over for fag. Julie derimod bliver passiv når hun bliver usikker. 
Læreren er opmærksom på dette – i gruppevejledningen og i den individuelle vejledning. 
Med Mia er det en stadig kamp at etablere en samtale. Med Julie er det let at etablere en 
samtale, men svært at få Julie til at føle faglig selvtillid og dermed svært at motivere hen-
de for at arbejde målrettet. 
 
Panduroforløbet med dets blanding af arbejdsformer er derudover endnu et eksempel på 
et forløb hvor hele klassen arbejder. Det virker motiverende at åbne et område med 
dramaøvelser, og der henvises undervejs i grupperne flere gange til den indledende øvel-
se i arbejdet med Tur i Natten. 
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Det er på dette tidspunkt (februar) klart at der er opbygget og konsolideret en klassekul-
tur. Man samarbejder, lytter til hinanden, der skrives og tænkes i så godt som hver eneste 
time, der analyseres tekster, og alle har (en mere eller mere udbygget) fornemmelse af 
hvad der skal til for at lave en god analyse og fortolkning. Timerne veksler til stadighed 
mellem læreroplæg og elevaktivitet. Der er ikke en time hvor der ikke tænkes og diskute-
res i mindre grupper. Det er umuligt for den enkelte at gemme sig og intet lave. Faktisk 
er det kun i desperate situationer lige før en stor aflevering i et andet fag, at der arbejdes 
med andre ting nede bag i klassen. 
  
Eksempel VI 
Featureforløb: Feature skrevet med temaet Ære. 
Denne feature fulgte efter et sagaforløb, som blev afsluttet, samtidig med at der var 
voldsomme reaktioner på et æresdrab i Sverige. 
 
1. Eleverne spørges i slutningen af en time, om de vil skrive en feature med temaet Ære. 
 
Følgende gang: 
2. Gennemgang af genren med elevernes medbragte eksempler hentet fra weekendens 

aviser. 
3. Kopier blev udleveret af forskellige modeller for features. Se (Krogh m.fl. Skrivebogen, 

Dansklærerforeningen, 1994). Disse modeller blev gennemgået og sammenlignet med 
eksemplerne fra dagspressen. 

4. Del og stjæl runde med ideer til emner for featuren. Hver elev nævner mindst et for-
slag. Der dannes grupper, som arbejder sammen. Flest vil arbejde med forskellighe-
derne i æresbegrebet i den vestlige og andre kulturer i dag, flere grupper medtager 
desuden et historisk aspekt. Andre grupper vælger at arbejde med Vesten og terro-
risme. 

5. Mind map for gruppens arbejde; godkendes af læreren. 
6. Valg af feature-model, godkendes af læreren. 
7. Derefter skrives featuren og afleveres. 
8. Ved afleveringen fortæller de hinanden om deres tema og synspunkter. 
 
Den journalistiske skrivning, det at interviewe og gå i dybden med et emne, blev frem-
hævet af flere som noget positivt i 1g undervisningen i årets slutevaluering. 
 
Det er som nævnt vigtigt at gentage indlæring på gradvis mere avanceret niveau i løbet af 
de 3 år, så bl.a. derfor blev klassen i 2g meldt til et projekt med temaet ”Arbejde” i Me-
diehuset i København, hvor de endnu engang arbejdede med journalistisk skrivning med 
interview, reportage og feature. Besøg i København i Mediehuset med oplæg og øvelser 
samt respons fra professionelle journalister var en del af dette forløb. Desuden indgik 
deres artikler i et fællesprojekt med flere andre skoler, hvor de bedste udvalgtes til publi-
cering. 
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Observationer fra featureforløbet med udgangspunkt i sagaforløbet. 
Sagaforløbet startede med en lang fælles afsøgning med lærerforedrag og elevbidrag over 
sagatiden. Elevviden blev inddraget og tavlen blev skrevet fuld i denne første dobbelt-
time.  
Derefter fulgte selve gennemgangen af sagaen med de sædvanlige elevaktiviteter, men 
det der for alvor satte sagalæsningen i relation til samtidsproblemer var kravet om at 
klassen skulle skrive en feature om begrebet ære. 
To piger kom allerede dagen efter med en stak på 10 bøger, og læreren roste dem for 
deres hurtighed, hvortil den ene pige svarede Ja, sådan er det, når der er noget der interesserer 
én! 
Der ligger generelt en arbejdsom forventning ind over timerne, ’hvad mon vi skal i 
dag?’, og i dette forløb blev endnu en sten føjet til i progressionsopbygningen 
 
Hvor  
Første sten var bevidstheden om 
- at hver enkelt skal gøre sit bedste 
- at det er vigtigt mundtligt at kunne redegøre præcist for det man er nået frem til 
- at det er vigtigt at kunne lytte til andre 
og der gennem denne bevidsthed blev etableret en tryg klassekultur 
 
Anden sten var forståelsen af  
- vigtigheden af sproglig præcision, mundtlig og skriftlig 
- at ét er at kunne læse og forstå, noget andet er at kunne redegøre for det læste 
 
Tredje sten var færdigheder i 
- tilrettelæggelse og afvikling af et længerevarende selvstændigt (gruppe)arbejde 
- tekstnær analyse og fortolkning 
Så er fjerde sten ekspliciteringen af dét delmål læreren opstillede for sin undervisning i 
begyndelsen af året, nemlig at eleven skal: 
 
- ”…opnå en kulturel kompetence, som sætter ham eller hende i stand til at relativere 

og perspektivere ud fra sig selv.  
Og derigennem 
 

- nå frem til at forsøge at forstå sig selv i en social og historisk kontekst.” 
 
Den energi og entusiasme eleverne lagde i deres featureskrivning, og måden de inddrog 
sagateksten, dens samfunds- og værdigrundlag, viste at de placerede sig ind i en historisk 
sammenhæng og opfattede sig selv både som en del af – og som et produkt af – denne 
sammenhæng.  
 
Eksempel VII 
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Danskopgaven 
Kravene til denne opgave er, at eleverne arbejder projektorganiseret, og at klassen vælger 
fælles overemne, hvorefter man i grupper vælger sig ind på underemner. Formålet er ud 
over at lære eleverne om rapportskrivning med benyttelse af kilder: 
- at lære dem at arbejde projektorganiseret her, hvor der er tid til at gå i dybden 
- at de benytter mange af de metoder, som er lært i 1g: interview, redegørelse, analyse, 

diskussion… 
- at de endnu engang arbejder i skrivegrupper med skriveprocessen 
 
Opgaveugen lå allersidst i 1g, i slutningen af maj måned. Skolens dansklærere har vedta-
get fælles regler for fremmøde i opgaveugen (og der er tvunget fremmøde) og har sam-
men skrevet om reglerne og det formelle i danskopgaven. Herunder også om opbygning 
af opgaven, citatteknik, henvisninger etc. 
 
Desuden havde læreren ønsket klassen til årsprøve i dansk med henblik på, at grupperne 
kunne give respons på hinandens opgaver og forsvare deres danskopgave, hvorefter de 
fik deres endelige karakter.  
 
Første dobbelttime: Danskopgaven indledtes o. 15 april med udlevering af papir og ved-
tagelse af overordnede regler for opgaven. Klassen skal vælge fælles overemne og arbej-
de sammen i skrivegrupper om underemner. Argumenterne herfor er bl.a., at eleverne 
skal lære at arbejde projektorganiseret, da det er en vigtig del af det studieforberedende i 
gymnasiet. De skal lære at arbejde i team, og at det kan være en fordel at diskutere et 
projekt igennem med andre. De skal desuden lære at læse korrektur for hinanden, at væ-
re fælles om ansvaret, samtidig med at de individuelt er ansvarlige for hver deres del. Ef-
ter en del diskussion om formen, gik de med på dette. Det er nødvendigt for læreren at 
argumentere meget hårdt for at få denne arbejdsform igennem – de vil helst arbejde in-
dividuelt og derhjemme - men det lykkes altid til sidst. 
 
Anden dobbelttime gik næsten udelukkende med diskussion af valg af overemne og gen-
tagelse af rammerne. Herunder præciseredes det, at uanset emnet, så skulle der være en 
analyse af en tekst i selve opgaven, vel at mærke for hver af eleverne. Timen sluttede 
med ca.10 emner/temaer på tavlen, emner som alle var ret brede, fx frihed, globalisering, 
tid, emner om kultur, om litterære perioder o.a.. 
 
Inden tredje dobbelttime havde læreren sammenskrevet deres emner og anvist enkelte 
muligheder inden for undertemaerne. Tredje dobbelttime blev delvist brugt til det ende-
lige valg samt etablering af undergrupper, Kravet hertil var minimum to og maksimum 
fire personer i en gruppe, og sådan blev det. Temaet frihed blev valgt. Sidste del af timen 
sad eleverne i deres grupper og begyndte at tale sig ind på projektet, de fleste brugte mo-
dellen brainstorm eller mind map.  
 
Inden fjerde dobbelttime havde de fået udleveret og læst tekster fra Gregersen og Køp-
pe: Idehistorie om forskellige friheder filosofisk og samfundsmæssigt (bl.a. Menneskeret-
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tighederne) og en tekst i dagbogsform fra Frihed, en antologi, Rhodos 1980, som omtal-
te mange slags frihed, bl.a. kvindefrihed. Desuden fik de grupper, der ønskede det, udle-
veret Sløk, Lund og Pihl: De europæiske ideers historie. I timen diskuteredes teksternes 
temaer ret kort, dernæst arbejdede eleverne videre i deres grupper. De begyndte så småt 
at arbejde sig frem mod en problemformulering. Det er en travl periode for læreren! 
 
Optakten til arbejdet med problemformuleringen var, at de skulle skrive enten ud fra en 
tese (Jeg har den ide at… , og jeg vil gerne undersøge om…), eller ud fra forundrings-
spørgsmål (Jeg undrer mig over, at…) 
Det indskærpes, at problemformuleringer er foreløbige arbejdsredskaber, som til slut 
skal skrives ind i en indledning. 
 
Femte dobbelttime. Inden opgaveugen havde alle grupper fået godkendt deres problem-
formulering, fordelt arbejdet imellem sig i grupperne, havde en foreløbig litteraturliste, 
og næsten alle havde valgt deres tekst til analyse. 
 
Deres underemner blev: Ordet som frihedskamp, Kvindefrigørelse, Personlig frihed i 
kommunisme og liberalisme, Menneskerettigheder, Den amerikanske borgerkrig (om 
slaver og frihed), Frihed? Det kvindelige kropsideal fra 1890 til i dag, Apartheid i Sydaf-
rika, En kamp for frihed? Om Palæstina problemet. 
 
Selv opgaveugen gik ret uproblematisk. Der var sat tid af til konsultation for hver gruppe 
de første tre dage i opgaveugen – hele klassen på tre timer. Der blev afsat 5 minutter pr. 
person i grupperne. 
De sidste to dage havde jeg blot en træffetid på skolen. Den blev kun brugt af få til fagli-
ge spørgsmål. Til gengæld var der nok at lave mht. opsætning, trykning etc. 
Ved afleveringen (eleverne afleverede eksemplarer til deres responsgruppe, til lærer og 
censor, Gitte Ingerslev) fik de udleveret et plan for årsprøven, som løb over to dage. 
 
Hvis danskopgaven skal gennemføres som en proces, er det vigtigt at bruge skrivekon-
sultationer i arbejdsprocessen. Det foregår i praksis ved at læreren de første dage i opga-
veugen har afsat tid til hver gruppe. Gruppen kommer så og præsenterer det, de har 
skrevet siden sidst, og har desuden noteret spørgsmål ned, som de er i gang med at dis-
kutere i gruppen eller gerne vil finde svar på. 
Lærerens rolle er  
1. at læse og give respons efter grundmodellen (igen er det vigtigt at pege på de gode 

steder i deres tekst og dernæst give konkrete anvisninger til forbedringer). 
2. at lytte og coache eleverne videre i deres arbejde 
 
En uge før første årsprøvedag havde eleverne fået et responsark af læreren, en række 
kommentarer til deres projekter samt spørgsmål til hver enkelt person, som de kunne 
tage udgangspunkt i i deres projektfremlæggelse på andendagen. De fik ingen karakter 
for deres projekt, idet de havde fået besked på, at de fik både mundtlig og skriftlig karak-
ter efter forsvaret. Begrundelsen var, at karakteren fra læreren måske kunne forstyrre 
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responsarbejdet i grupperne. Spørgsmålene gik til de svageste grupper eller evt. personer 
i en stærkere gruppe ud på at udfylde eller korrigere, til de stærkeste grupper bad jeg ele-
verne om noget ret omfattende for at se, hvor langt de kunne nå. 
De fik besked på at læse responsgruppens projekt igennem og forberede responsen in-
den årsprøvedagen. 
 
Responsark til brug for jeres arbejde med den anden gruppes danskopgave. 
 
1. For hver side skal I pege på mindst én god ting. Husk det! 
2. Se på indholdsfortegnelsen. Giver den et godt overblik over opgaven? 
3. Hvordan fungerer problemformuleringen, hvad er godt, hvad kan forbedres? 
4. Det samme mht. indledningen 
5. Hænger hele opgaven godt sammen, kig på de store afsnit (kapitler). 
6. Inden for de enkelte afsnit eller kapitler skal I også se på sammenhængen. Hvor er 

den god? 
7. Er der evt. skrevet i for store afsnit, som med fordel kunne underinddeles? Vis hvor. 
8. Er der gode overgange fra et afsnit til et andet. Peg på de steder, hvor der er, og prøv 

selv at formulere en overgang nogle af de steder, hvor der ikke er. 
9. Er der gode konklusioner? Peg på de gode steder. Formulér evt. konkrete ændrings-

forslag. 
10. Fungerer citater, noter og litteraturliste? 
11. Fungerer illustrationerne, dvs. er de rene illustrationer eller er der undertekster til eller 

bruges de nok i selv opgaven? 
12. Hvordan er sproget? Peg på de steder, hvor det er rigtig godt. Er det let at læse? Peg 

også på de steder, hvor der er mangler og mange fejl. 
13. Er der steder, hvor man bliver nysgerrig og interesseret, når man læser? Peg på de 

steder og vis hvorfor. 
14. Er der klar forskel på redegørelse/referat og diskussion eller analyse? 
15. Andre kommentarer? 
16. Til slut en sammenfatning 
 
Første årsprøvedag sad eleverne i responsgrupper – to grupper over for hinanden og 
kritiserede hinandens projekter konstruktivt, idet de fulgte responsarket. De kom meget 
langt med deres kritik og sagde mange af de ting grundigt, som læreren kun lige havde 
nået at berøre i mine skriftlige kommentarer til gruppen. Til dette arbejde gik det meste 
af formiddagen. De var grundige og gode. 
 
Fordelene ved at eleverne giver respons er mange.  
- De får sagt meget mere end læreren ville kunne nå.  
- De får sagt tingene på en måde, så de husker det og måske også bedre forstår det.  
- De gentager delvist, hvad læreren har kommenteret, og på en måde så eleverne tager 

kritikken til sig (hvad de ikke altid gør, når læreren giver kritik).  
- Skriveprocessen afprivatisereres. Responsen viser, at produktet kan forbedres.  
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- De ser på deres eget produkt med nye øjne ved at læse en anden gruppes arbejde. De 
ser bedre egne styrker og svagheder. 

 
Om eftermiddagen forberedte de fremlæggelsen til næste dag. 
 
Anden årsprøvedag forsvarede hver gruppe sit projekt; tilhørere var foruden lærer og 
censor deres responsgruppe. Forsvaret afsluttedes med votering, hvorefter de fik både 
deres mundtlige og skriftlige karakter samt begrundelser for karakterer samt de evt. for-
skelle der var imellem den skriftlige og den mundtlige præstation. De fik individuelle ka-
rakterer. 
Tilbage var så blot slutevalueringen. 
 
Karsten skriver bl.a.:”Jeg synes arbejdet med danskopgaven har været godt. Vi har dæk-
ket et  stort område (Menneskerettighederne, hvor de var tre drenge i gruppen, min 
kommentar), og jeg synes at resultatet er blevet meget tilfredsstillende. Min egen indsats 
har været ok, jeg har sat mig grundigt ind i stoffet, og fået skrevet en masse. Gruppens 
indsats har været strålende! Vi har arbejdet for hinanden, og alle har lavet lige meget…” 
 
Rami (fra samme gruppe) skriver bl.a.: ”Jeg synes det gået fint med danskopgaven. Jeg 
synes at det var lidt svært i starten… Jeg vi (gruppen) samarbejder meget godt og vi 
hjælpe hinanden meget. Jeg er meget glad for min gruppe.” 
 
Anja skriver: ”Det har været meget lærerigt og spændende. Vi har arbejdet utrolig godt 
sammen og tænker og skriver meget ens.” (Gruppen bestod af to piger; emnet var Fri-
hed? – det kvindelige kropsideal fra 1890 til nu.) 
 
Janus skriver: ”Jeg blev meget positivt overrasket over det at lave opgaven i grupper. Jeg 
var skeptisk i starten, men det var en stor hjælp at man kunne diskutere emnerne. Jeg 
havde svært ved at komme i gang… Vi har været gode til at hjælpe, i starten var vi meget 
hver for sig, men da vi kom lidt hen i processen var alle meget villige til at hjælpe og dis-
kutere tingene. Som sagt var jeg glad for at vi lavede den i grupper.” (Janus arbejdede i 
en drengegruppe på tre med emnet Personlig frihed – i kommunisme og liberalisme.) 
 
Mia skriver bl.a.: ” Jeg synes det var en fin måde at arbejde på, men jeg har været lidt 
skeptisk overfor responsgrupperne…Men ellers fint. Jeg synes jeg har arbejdet koncen-
treret når jeg virkelig har tvunget mig selv… Vi har som gruppe arbejdet godt sammen. 
Vi har haft det sjovt… Vi har alle arbejdet lige godt…” 
 
Julie skriver bl.a.: ” Jeg synes, det har været hyggeligt at skrive danskopg. og også lærerigt 
og spændende. Man lære en del ved at skrive sådan en opg. Jeg ville gerne selv være gået 
mere i dybden… Jeg tror nemlig, der er mere i historien man kan tolke… Jeg synes, som 
vi snakked om, det kunne være fedt at arbejde videre med. Også fordi man kan diskutere 
så meget i denne omfangende opgave.” (Julie var i en gruppe på fire; temaet var Det frie 
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valg? To i gruppen arbejdede med eksistentialisme, mens Julie sammen med en anden 
arbejdede med en psykologisk synsvinkel.) 
 
Observationer vedrørende Danskopgaven 
Danskopgaven blev afviklet som gruppeopgaver efterfulgt af en mundtlig eksamen, igen 
med den ideologi til grund at man lærer ved at arbejde flere sammen.14

 
Professor Frans Gregersen fra KU har gennemlæst opgaverne og er blevet bedt om at 
give en tilbagemelding om styrkerne og svaghederne i opgaverne 
- Hvad kan forfatterne? 
- Hvad kan de ikke? 
 
Frans Gregersen er ikke på forhånd blevet gjort bekendt med hvordan undervisningen 
er forløbet, eller hvilken progressionsdefinition der har ligget til grund for undervisnin-
gen. FG skriver i  sine sammenfattende kommentarer: 
 

”Det karakteristiske ved sættet er at det er gruppeopgaver, at de fleste af dem 
forholder sig til et overordnet tema eller emne og at de har et bredere tekstbegreb end 
det sædvanlige. Ofte inddrages så meget samfundsmæssigt og historisk stof at det 
fylder lige så meget som behandlingen af analyseteksterne. Det har til gengæld 
krævet at eleverne fik en genrefølsomhed som de ikke alle steder demonstrerer 
eller kan leve op til i analyserne. Den største gennemgående svaghed er nok at 
opgavernes analysetekster fremtræder for naturlige, der er kun i få tilfælde rede-
gjort for valget af tekster ud fra et overblik over hvad der var af andre mulighe-
der.15  
Sprogligt fremtræder besvarelserne lige så broget som alle andre. Det strækker 
sig fra det ubehjælpsomme til det effektive, omend man måske savner de få med 
det største sproglige overskud.  
Det helt gennemgående som gør at man trods de nævnte svagheder imidlertid 
stedse læser teksterne med interesse, er at man tror på at eleverne virkelig har vil-
let vide noget om det de skriver om. 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 proble-
mer 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.” 
(mine fremhævelser)     Frans Gregersen 
10.07.2003 

 
Der er et vist sammenfald mellem det Frans Gregersen skriver og det læreren opstillede 
som indledende mål for 1.g: 
                                                 
14 Det er i den sammenhæng interessant at Danmarks Evalueringsinstitut netop (juni 03) har udgivet sin rapport om eksa-
mensformer i det almene gymnasium, og at evalueringsgruppen anbefaler at gymnasierne indfører varierede eksamensfor-
mer, fx projekteksamen eller synopsiseksamen  
15 Det problem der stiller sig her er tekstvalget og det foregår i opgaverne meget sjældent eksplicit, dvs. at man overvejer 
hvilken udsagnskraft lige netop denne tekst vil have i forhold til lige netop de spørgsmål man stiller.  
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Eleverne skal i løbet af 1g nå til en bevidsthed om klasserummet, de skal producere tekster i forskellige 
genrer både mundtligt og skriftligt, de skal kunne reflektere på mange niveauer, og de skal lære at ana-
lysere tekster. 
Hver enkelt elev skal blive en aktiv sprogbruger og opnå en kulturel kompetence, som sætter ham eller 
hende i stand til at relativere og perspektivere ud fra sig selv. På den måde skal eleverne nå frem til at 
forsøge at forstå sig selv i en social og historisk kontekst. 
 
Danskopgaverne giver et portræt af 1. z her ved afslutningen af 1.g. 
De viser evne til at ’reflektere på mange niveauer’ og til at ’analysere tekster’.  
De er aktive sprogbrugere med den spredning der altid vil ligge i en klasse, og de er på 
vej ind i en forståelse af genrebegrebet, og viser en evne til ufortrødent at begive sig i lag 
med forskellige genrer.  
Først og fremmest er de ’i stand til at relativere og perspektivere ud fra sig selv’ og til ’at 
forsøge at forstå sig selv i en social og historisk kontekst’ endda i et sådant omfang at 
Frans Gregersen eksplicit nævner elevernes ’ønske om at behandle væsentlige problemer 
i deres livsverden og i deres livsanskuelsesdebat’ som en styrke ved danskopgaverne. Et 
flot skudsmål. 
 
Sammenholdes dette med Udviklingsprogrammets beskrivelse af de fire kompetencer 
som eleverne skal udvikle, nemlig 
- faglige kompetencer 
- almene tværfaglige kompetencer 
- personlige kompetencer 
- sociale kompetencer 
er også alle fire kompetencer dækket ind i årets differentierede undervisningstilrettelæg-
gelse og de kommer til udtryk her i danskopgaverne som en opsamling på 1.g.s arbejde, 
som det ses i FGs tilbagemelding. 
 
Det er min opfattelse at styringsprocesserne i en gymnasieklasse kan anskueliggøres som 
i nedenstående figur hvor læreren i 1.g stort set styrer alle processer. Gradvis gennem de 
tre år udvikler eleverne i højere og højere grad faglige færdigheder, samarbejdskompe-
tencer, sociale kompetencer samt bliver bedre til at planlægge og styre egne arbejdspro-
cesser, således at læreren ved afslutningen af 3.g stort set har overgivet styringen til ele-
verne. Dette kommer til udfoldelse i forbindelse med 3. g opgaven hvor arbejdsproces-
sen er elevens egen.  
Det skal pointeres at det er læreren der er initiator og fødselshjælper ved etableringen af 
disse færdigheder og kompetencer; Ansvar-for-Egen-Læring ideologien er problematisk 
hvis den uden at støtte eleverne i opbyggelsen af de nødvendige kompetencer lægger 
ansvaret på elevens skuldre. Som det ses af nærværende projekt styrkes eleverne gennem 
til stadighed at blive udfordret til lige på kanten af hvad de kan klare. 
Styring 
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              Elever 
 
 
 
          Lærer 



 
 
 
 
 
 1.g                                       2.g                            3.g  
 
 
 
 
 7.  Afsluttende portræt af 1.z 
 
 
 
Ved afslutningen af 1. år fik eleverne 3 spørgsmål som de skriftligt besvarede individuelt 
 
1) Hvordan synes du året er gået i dansk 
 
2) Hvordan vurderer du arbejdet med danskopgaven? 

- generelt 
- din egen indsats 
- gruppens indsats 
 

3)  Andet 
 
Nedenstående figurer (absolutte tal) er baseret på elevernes frie svar på disse spørgsmål. 
Kategoriseringen er min. 
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Figur 1. Hvordan synes du året er gået i dansk 
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1. Godt, Fint, Spændende, Interessant  (positive, forholdsvis upræcise tilbagemeldinger) 
2. Varieret, Kreativt  (henviser til de afvekslende undervisningsformer) 



3. Har lært at arbejde i grupper  (nævnes som det vigtigste) 
4. Et år fyldt med udfordringer (udfordringerne nævnes som det vigtigste) 
5.

generelt 

 Lidt trivielt 
 
Den store del af besvarelserne på spørgsmålet falder i den første kategori. Eleverne er 
tilfredse, året er gået godt. Derefter kommer de lidt mere udspecificerede udsagn. Alt i 
alt en overordentlig positiv evaluering af årets gang. En enkelt skriver at året har været 
’lidt trivielt’. Én skriver I starten var det lidt svært, men efter et par måneder så gik det bedre. Der 
var mere ro i klassen, og jeg følte mig bedre tilpas og det gjorde at jeg sagde mere i timerne (…) Emnerne 
har været anderledes end dem jeg før har haft, og det har været lærerigt. 
 
Figur 2. Hvordan vurderer du arbejdet med danskopgaven? 
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1. Godt 
2. Informativt, lærerigt 
3. Spændende, interessant, storslået 
4. ’Latterligt man ikke kan arbejde individuelt’ 

Opdelingen er min. 1. er dem der simpelt hen skriver ”godt” uden yderligere kommentarer. 2. understreger at de har lært 
meg t. 3. understreger det spændende i forløbet. e

din egen indsats 

 
12 skriver simpelt hen at arbejdet med danskopgaven er gået godt, 5 lægger hovedvægten 
på at det har været informativt og lærerigt, 7 lægger hovedvægten på at det har været 
spændende, interessant eller ligefrem ’storslået’. Én (dreng) er utilfreds med at man ikke 
kan arbejde individuelt (det er samme dreng som omtaler årets arbejde som ”lidt trivi-
elt”. Denne dreng er generelt, og i samtlige fag, forholdsvis skolemæssigt utilpasset).  
Alt i alt en virkelig god evaluering af forløbet. 
 
Figur 3. Hvordan vurderer du arbejdet med danskopgaven? 
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1. Godt tilfreds 
2. OK 
3. Lav indsats 

20 elever er godt tilfredse med deres indsats, 5 mener at de har arbejdet ’OK’, og én an-
giver at have ydet en lav indsats. Sidstnævnte (en dreng) angiver private grunde til den 
dårlige indsats, men anfører dog at han fik lavet arbejdet til sidst. 
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Figur 4. Hvordan vurderer du arbejdet med danskopgaven? 
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1. God 
2. Det har været hårdt, men lærerigt, at være tvunget til at arbejde i grupper 
3. OK 
4. Gruppen har ikke fungeret godt 

 
12 angiver at gruppen har arbejdet godt sammen, 5 at de har lært meget af at være tvun-
get til at arbejde i grupper. 5 angiver at det har været ’OK’, og én (pige) skriver at grup-
pen ikke har fungeret godt pga. én (dreng) der ikke overholdt sine aftaler. (Samme dreng 
som omtales i forrige figur). 
 
Andet 
Under ’andet’ skriver eleverne fx  Det har været så fedt at arbejde med drama! Det fik mig til at 
forstå hvad det er der er inden i folk før de snakker. Anja og et par stykker mere fremhævede 
specielt arbejdet med mundtlighed som noget nyt og meget væsentligt som de ønskede 
at arbejde videre med. 
Nogle skrev 
Tak for vejledning og andet ros eller Jeg ser frem til 2 år mere. 
Én skriver I folkeskolen var dansk et værre slavefag, men det synes jeg ikke det er mere. Undervisnin-
gen i gymnasiet er mere mundtlig, og du lader os selv tænke over ting og finde vores egne konklusioner. 
Det kan jeg godt li’ eller simpelt hen Du er en go’ lærer. 
 
Det er tankevækkende at der er meget få kommentarer der går på læreren som person. 
Det er normalt svært for elever at skille lærerpersonligheden fra undervisningens tilrette-
læggelse og afvikling. Ikke desto mindre er det kommentarer som du lader os selv tænke over 
ting og finde vores egne konklusioner der er karakteristiske, samtidig med at det jo er en be-
kræftelse af at lærerens socialkonstruktivistiske tilgang er synlig og værdsat af eleverne. 
 
 
De seks udvalgte elever 
De tidligere omtalte seks elever blev udvalgt for at give adgang til overvejelser over 
hvordan elever fra forskellige tilgange til faget ville reagere på den decentrale, differenti-
erede og divergente undervisning som har været praktiseret i klassen. 
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Ville det være muligt at udfordre alle? Ville de mest læsevante føle at de ikke blev udfor-
dret tilstrækkeligt?, og ville de mindst læsevante blive skræmt over gymnasiefagets kom-
pleksitet og højere krav? 
 
De mest læsevante var begge tydelig tilfredse. De var blevet udfordret og havde efter 
egen evaluering haft et år fyldt med opgaver de havde udført med interesse. 
Af de to der oprindelig var placeret i mellemgruppen, bevægede den ene sig op i klas-
sens øverste tredjedel mht. fagligt niveau, og den anden var ved udgangen af 1.g  stille 
og roligt på vej og arbejdede i perioder selvstændigt (fx m danskopgaven). Hun kan 
bedst lide at finde ud af tingene i sit eget tempo, og det får hun plads til. 
Mia er med på trods af sin ikke læsenære baggrund, og på grund af de mange forskellig-
artede udfordringer hun har mødt. 
Også Rami har fået udfordringer på det niveau han har brug for på trods af sit sprog-
handicap, men hans stadige ønske, at få intensiv sprogundervisning, ligger desværre ikke 
inden for gymnasiets rammer. I dette tilfælde og med den store flid Rami lægger for da-
gen, ville det være en god investering. 
 
Alt i alt har den divergente, differentierede undervisning altså formået at udfordre ele-
verne på vidt forskellige niveauer med bred tilfredshed og faglig kvalificering over hele 
linjen til følge. 
 
Ved årets afslutning inviterede læreren klassen hjem. Hun havde bagt boller før besøget, 
og en elev sagde med et grin, idet han gik i gang med den tredje bolle: Dine boller er lige så 
god som din undervisning! – så kan man vel som lærer kun være tilfreds! 
 
 
 
 
 10. Konklusion  
 
 
 
Det er en realitet at elevgrundlaget har ændret sig gennem de sidste år, hvilket har givet 
nye betingelser for undervisningen. Der er tale om at der i hvert klasserum sidder unge 
fra flere forskellige kulturer, ikke kun fra kulturer rundt om i verden, men også med for-
skellig kulturbaggrund inden for landets grænser. Der er tale om multikulturelle klasserum. 
Dette elevgrundlag kræver en ændret ageren fra lærerens side. Det er velkendt at den 
danske gymnasielærer er veluddannet og fagligt dygtig, men den ændrede situation kræ-
ver pædagogisk og fagdidaktisk nytænkning. Igennem de seneste 15-20 år er gymnasiet 
blevet præsenteret for en række metoder til inspiration for den pædagogiske praksis: 
AFEL, undervisningsdifferentiering, PEEL, skrivepædagogik, litteraturpædagogik mm. 
Disse pædagogiske retninger har hver især vist sig at have værdifulde elementer at bidra-
ge med til en ændret undervisningspraksis. I nærværende rapport ses på en undervisning 
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der bygger på en overordnet syntese, således at fag og pædagogiske overvejelser indgår i 
en  didaktisk helhedstænkning, og således at der skabes mulighed for at indfange elever-
ne i en meningsfuld faglig og social udvikling. Projektet har som primært mål haft at ud-
vikle en  helhedsorienteret fagdidaktik m.s.h.p. at udfordre eleverne præcis dér hvor de 
var for at bringe dem så langt de kunne nå. 
Vi følger i rapporten en 1.g og ud af denne klasse 6 særligt udvalgte elever med forskellig 
kulturbaggrund. Der arbejdes i forløbet grundigt og bevidst med denne klasse. Ikke alle 
elever i projektet havde potentiale til at blive ideallæsere eller store litteraturkritikere. 
Men det vigtige er at ingen bare har fået lov at sidde – alle har flyttet sig i forhold til ud-
gangspunktet, og for alle elever i projektet er faget dansk blevet et vedkommende fag. Må-
ske ikke for alle det vigtigste fag i fagrækken, men for alle et fag af betydning, et fag der 
har vakt nysgerrighed, interesse, vrede, irritation og entusiasme. Rapporten giver nogle 
helt konkrete bud på hvordan undervisning i faget dansk kan tilrettelægges så alle i en 
klasse tilgodeses og udfordres der hvor de er. 
Det teoretiske grundlag har været nyere forskning i sammenhængen mellem en persons 
læringsopfattelse og studieadfærd, i klassediskurs, læringsrum og mundtlighed, i udvik-
ling af højere-ordens-tænkning, udvikling af et metakognitivt beredskab og udvikling af 
læsekompetence og læseglæde. 
Læreren som er blevet fulgt i projektet har ud fra dette teorigrundlag målrettet tilrette-
lagt undervisning og arbejdsformer således at den enkelte elev har fået mulighed for at 
udvikle 

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

Dette blev realiseret gennem timer og forløb hvor der til stadighed blev givet mulighed 
for individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde. Timer hvor skrive- og tænkearbej-
de fik sin naturlige plads, og hvor dette arbejde gav læreren viden om den enkelte elevs 
læringsopfattelse og faglige råderum, således at læreren løbende havde mulighed for at 
tilrettelægge arbejdsopgaver og arbejdsformer der igen udfordrede hver enkelt elev til at 
læse, skrive og reflektere. Dette var ensbetydende med timer og forløb hvor det var helt 
legalt at tekstarbejde tager tid. Sideløbende  blev der arbejdet på at opbygge en klassekul-
tur af gensidig respekt og med stor rummelighed for forskellige personligheder og kultu-
rer.  
 
Læreren i undersøgelsen har hvad man kunne betegne som et antropologisk kulturbe-
greb der fokuserer på ”kulturelle processer, relationer og modsætninger snarere end på kulturelle 
objekter, enheder og harmoni”.(s. 221) (Drotner 1999). Læreren har til stadighed klassens kul-
turelle kompleksitet med i sine overvejelser og tager højde for de forskellige elever med 
forskellige baggrunde der sidder i klassen, og hun tager de meget komplekse udfordrin-
ger op.  
 
Evalueringen for alle elevtyper i klassen viser at et sådant arbejde bærer frugt i form af 
stor generel glæde og arbejdsindsats i faget med deraf følgende faglig kvalificering.  
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Af sociale kompetencer der udvikledes var bevidstheden om at hver enkelt skal gøre 
sit bedste, og skal kunne redegøre præcist for egne synspunkter, samtidig er det er vigtigt 
at kunne lytte til andre. Gennem denne bevidsthed blev etableret en tryg klassekultur. Af 
faglige kompetencer kan nævnes opøvelsen af sproglig præcision, mundtlig og skrift-
lig, samt tekstnær analyse og fortolkning. 
Af studiekompetencer udvikledes færdighed i tilrettelæggelse og afvikling af et længe-
revarende, selvstændige (gruppe)arbejder. 
Overordnede almendannelseskompetencer, som klassen demonstrerede ved den af-
sluttende danskopgave var en kulturel kompetence, som sætter ham eller hende i stand 
til at relativere og perspektivere ud fra sig selv – og derigennem nå frem til at forsøge at 
forstå sig selv i en social og historisk kontekst. 
 
Rapporten  

- opstiller nogle kategorier og et begrebsapparat som kan danne grundlag for 
en fægpædagogisk udvikling af undervisningen i dansk 

- viser hvorledes det at flytte elever fagligt kræver en lærer der er fagdidaktisk 
velfunderet, og som gør sig klart hvilke komplekse krav der stilles i en klas-
se 

 
Perspektiver 
Alle elever i undersøgelsen fik kvalificeret og videreudviklet de fire kulturteknikker der 
redegøres for i Fremtidens Danskfag (Gregersen 2003), nemlig de primære kulturteknikker 
at tale og lytte, og de såkaldt sekundære kulturteknikker, nemlig at skrive og læse dansk. Hvor 
de primære kulturteknikker kan tilegnes uden for undervisningen, ”skal de sekundære 
kulturteknikker læres, de tilegnes ikke uden videre spontant, de er et resultat af under-
visning” (s. 12). 
Tilegnelsen af de sekundære kulturteknikker er en udfordring for både elever og lærer, 
idet læreren til stadighed, også inden for den enkelte time, skal foretage valg mellem for-
skellige pædagogiske tilgange, således at hver enkelt elev forankrer og kvalificerer de fire 
kulturteknikker i hver enkelt time. Kapitel 6 i denne rapports hæfte 2 giver en vifte af 
forslag til og anvisninger på hvordan dette kan etableres. 
Det skal ydermere anføres at rapporten åbner for overvejelser og diskussioner der er 
højaktuelle i forbindelse med implementeringen af gymnasiereformen, både i forbindelse 
med danskfaget i grundforløbet og hvad angår almen studieforberedelse og almen sprog-
forståelse. Grundforløbet skal bestå af ’undervisning i fag og metoder, og i almen studie-
forberedelse’. Undervisningen skal ’tilrettelægges med særligt sigte på, at de fag, der ind-
går, bidrager med hver deres faglighed til at skabe sammenhæng og overblik’. I denne 
sammenhæng vil rapporten kunne indgå både med praktiske eksempler og med teoreti-
ske overvejelser. 
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Det er tanken efter reformen at opbygge et aktivt studiemiljø med det formål at ’styrke 
grundlaget for, at alle elever opnår et godt fagligt udbytte, også elever fra miljøer uden 
tradition for boglige og teoretiske studier’. Analysen af forløbet i 1.z viser tydeligt at det-
te kræver:  

• Klare mål for undervisning og elevkompetencer – herunder øget fokus på løbende 
intern evaluering der giver den enkelte elev indsigt i niveau, progression og mål 

• Nye eksamensformer – der skal afspejle undervisningsformer og mål 
• Bedre samspil mellem fagene  
• Elevaktiverende arbejdsformer  

Alle fire områder er behandlet i rapporten, og vi håber at den kan inspirere til videre de-
bat om "de mange måder" i undervisningen. 
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BILAG: LÆSETEST v. Kjeld Kjertmann 
 

INTERVIEW-GUIDE 
 
Elevens navn:  Interviewer: 
Dato: 
Screeningsresultat ved skolestart: 
Lærerens bemærkninger til dette screeningsresultat: 
 
Oplæsning 
Teksten 
a.     Bogens titel:  Fag:  Side: 
b.  Læsbarhed: Lix-tal:   Cloze-procent: 
c.     Læsbarhed i forhold til elevens screeningsresultat: 
        meget lettere      lidt lettere      den samme      lidt sværere      meget sværere 
 
Oplæsningen 
d.     Intonation, trykfordeling, pausering og generelle sikkerhed i oplæsningen: 
Meget usikker            ret usikker                  ret flydende              meget flydende       
        
e.     Fejllæsninger (ikke gentagelser og selvrettelser) 
       I alt:        Fejl ikke selv opdaget:  Ord ikke selv læst: 
 
f. Læsehastighed 
Sekunder i alt:Sekunder pr. ord: 
 
 
Spørgsmål til eleven:  
1. Vil du, uden at se på teksten, fortælle mig hvilke vigtige ting du har lært ved at læse teksten? 
2. Nu må du kigge på teksten. Hvad mere kan du så  fortælle fra teksten du synes er vigtigt. 
3. Hvor let eller svær synes du denne tekst var at forstå? Du kan vælge mellem: 
Alt for let          for let          lige tilpas          for svær        alt for svær 
4. Hvad får dig til at sige det? 
5. Hvis du selv kunne bestemme hvordan de bøger skulle være I bruger når I kan få hjælp fra læreren, 

i forhold til den tekst du lige har læst? Skulle de så være  
 Sværere  det samme  lettere ? 
6. Hvad får dig til at sige det?  
7. Og tilsvarende, hvordan  skulle de bøger være som I skulle arbejde med uden hjælp fra læreren? 
Sværere  det samme   lettere ? 
8. Hvad får dig til at sige det? 
9. Hvad skulle der laves om ved den tekst du har læst, for at du kunne lære mere af den? 
10. Hvor godt kunne du lide teksten? 
Mægtig godt Godt                ikke godt                 absolut ikke godt 
11. Hvad får dig til at sige det? 
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(Oversat og bearbejdet fra Chall and Conard 1991, side 145-46 af Kjeld Kjertmann) 
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Hæfter om udviklingsprogrammet 
 
 
Uddannelsesstyrelsens serie af debat- og inspirationshæfter, der knytter sig til Udvik-
lingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, omfatter for øjeblikket nedenstå-
ende udgivelser. 
 
Information om Udviklingsprogrammet kan i øvrigt læses på Undervisningsministeriets 
web-sider på us.uvm.dk/gymnasie/udvikling. Herfra kan bl.a. både nærværende hæfte og 
de øvrige i serien udskrives. 
 
 

Nr. Udgivet Titel 
1 Januar 2000 De skriftlige prøver i gymnasiet 
2 August 2000 Fleksible arbejdsrammer og udvikling 
3 August 2000 Eksamensforsøg i det almene gymnasium og hf 
4 August 2000 Udvikling af fysikundervisningen i det almene gymnasium 

5a-5b September 2000 Samspil mellem fagene, hæfte I-II 
6 September 2000 Forsøg og udviklingsarbejde i de gymnasiale uddannelser 2001/2002 
7 Februar 2001 Temaer i hf-forsøgene 
8 April 2001 Fleksible arbejdsrammer og praksis 
9 April 2001 Sprogene i samspil 
10 Maj 2001 Engelsk og samfundsfag i tværfagligt samarbejde 
11 Juni 2001 IT i dansk 
12 Juni 2001 Samarbejde mellem erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervs-

virksomheder 
13 August 2001 Projektarbejde 
14 September 2001 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2002/03 
15 November 2001 Kernefaglighed i engelsk 

16a-16b November 2001 Hellere stå på tå end være på hælene – en rapport om kernefaglighed 
i dansk 

17 November 2001 Eleverne og de erhvervsgymnasiale uddannelser 
18 Marts 2002 Eksamensforsøg 2001 i det almene gymnasium og hf 
19 Maj 2002 Psykologi, kernefaglig og kompetencer 
20 August 2002 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2003/04 
21 Oktober 2002 Evaluering af forsøg med fagpakker i matematik-fysik og matematik-

kemi 1997-2001 
22 November 2002 Forsøg med fysikundervisningen 2000-2002 
23 November 2002 Hvorfor? – et spørgsmål om fysikundervisningen i det almene gym-

nasium 
24 Januar 2003 Historie med samfundskundskab – en erfaringsopsamling 
25 Januar 2003 Geografi – en erfaringsopsamling 
26 Januar 2003 Kemi – en erfaringsopsamling 
27 Januar 2003 Musik – en erfaringsopsamling 
28 Januar 2003 Matematik – en erfaringsopsamling 
29 Januar 2003 Biologi – en erfaringsopsamling 
30 Januar 2003 Filosofi – en erfaringsopsamling 
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Nr. Udgivet Titel 
31 Januar 2003 Film og tv – en erfaringsopsamling 
32 Januar 2003 Engelsk – en erfaringsopsamling 
33 Januar 2003 Religion – en erfaringsopsamling 
34 Januar 2003 Samfundsfag – en erfaringsopsamling 
35 Januar 2003 Dramatik – en erfaringsopsamling 

36a-36b Januar 2003 Udviklingstendenser i det almene gymnasium, hæfte I-II 
37 Februar 2003 Prøver på tværs af fagene – en erfaringsopsamling 
38 Februar 2003 Datalogi – en erfaringsopsamling 
39 Februar 2003 Udmeldelse, frafald og omvalg på hhx og htx 2001/02 
40 Maj 2003 Eksamensforsøg med fremlæggelse af særligt valg emne i fagene 

fransk, italiensk, spansk og tysk 
41 Maj 2003 Psykologi – en erfaringsopsamling 
42 Maj 2003 Profil og dannelse på hhx 
43 Maj 2003 Profil og dannelse på htx 
44 Maj 2003 Dansk – en erfaringsopsamling 
45 September 2003 Det virtuelle gymnasium 
46 September 2003 Portfolioevaluering 
47 September 2003 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2004/05 
48 September 2003 Matematik på hf 
49 Oktober 2003 Standardforsøg i skriftlig dansk 
50 November 2003 Forsøg med fysikundervisningen 2002-03 
51 November 2003 Forsøg med fagpakkegymnasium 

52a-52b Maj 2004 De Mange Måder – om mål og differentiering i gymnasiets danskfag 
 

 
Note: Hæfte 46 er af Uddannelsesstyrelsen kun udsendt i netudgave. En trykt version er udgivet af DIG. 
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