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Det glæder os, at Læselyst Kampagnen hermed
offentliggør sin ottende publikation med titlen
Forfattere i gymnasiet. 

Det glæder os endnu mere, at bogen rummer rigtig
gode eksempler på, at samarbejde på tværs af
skole- og kultursektoren kan give alle involverede
parter ny og inspirerende energi. Forfattere og
lærere omgås litteratur på forskellige måder, som
kan supplere og komplettere hinanden. 

Når unge forfattere overtager danskundervisnin-
gen, får gymnasieleverne et anderledes indblik i ny
og eksperimenterende dansk litteratur. De får også
mulighed for selv at prøve kræfter med at skrive
litterære tekster og at modtage professionel kritik
på deres arbejde. 

Det er dejligt at læse om elevernes høje humør, og
at de er dygtige til at analysere, fortolke og skrive.
Det er også dejligt, at forfatterne ønsker sig endnu
mere tid til at læse litteratur med klasserne. Når
læselysten driver værket, bliver der arbejdet både
seriøst og intenst med stoffet. De unge har fået
mod og lyst til at læse mere af både det gamle og
det nye, en lyst som forhåbentlig varer resten af
livet. 

Læselystkampagnen har endnu en gang sat littera-
turen, bogen og dialogen i fokus. Vi håber, at
Forfattere i gymnasiet vil inspirere til at skabe
endnu flere gensidigt inspirerende møder mellem
gymnasielever og kunstnere. 

Bertel Haarder Brian Mikkelsen 
Undervisningsminister Kulturminister

4
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Hvordan kan vi styrke unges læselyst og forny 
litteraturundervisningen i gymnasiet? Det er tema-
et for denne publikation, hvor gymnasielærere kan
få inspiration til nye måder at gribe undervisnin-
gen i skønlitteratur an på, og dermed styrke 
elevernes sproglige og litterære indsigt – og lyst til
at læse mere. 

Publikationen tager udgangspunkt i et
Læselystprojekt, hvor unge forfattere har overtaget
danskundervisningen i en kortere periode. Projektet
blev afviklet i 2005 og 2006, hvor i alt seks forfat-
tere gennemførte undervisningsforløb i elleve 
klasser i Odense, Århus og København.

Projekterne viser, at både elever og forfattere kan
få udbytte af den slags forløb. Eleverne får indblik
i ny eksperimenterende, dansk litteratur, som de
normalt ikke præsenteres for i undervisningen eller
læser på egen hånd. Og forfatterne oplever at stå
ansigt til ansigt med et publikum, der ikke reagerer
helt på samme måde som tilhørerne til oplæsnings-
arrangementerne i det litterære miljø.

Undervisningsforløbene kan derfor både styrke for-
fatternes lyst til at opleve et levende publikum, og
elevernes mulighed for at få stimuleret læselysten.

Der bringes i heftet en del tekster, som er skrevet
af gymnasieelever. Teksterne er anonymiseret.

5
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HVAD KAN EN FORFATTER GIVE 

ELEVERNE,  SOM EN DANSKLÆRER 

IKKE KAN?

Forfattere og lærere omgås litteratur forskelligt.
Hvis man lader en forfatter overtage danskunder-
visningen i en periode, vil han eller hun uvilkårligt
rykke de litterære tekster ud af den didaktiske
sammenhæng, de ellers plejer at indgå i. Eleverne
får derved en anden oplevelse af litteraturen og
dens erkendelsespotentiale end normalt. Det viser
erfaringerne fra Læselystprojektet Forfattere i gym-
nasiet.

I gymnasiets traditionelle litteraturundervisning
arbejdes der ud fra en ambition om at skabe sam-
menhæng i tekstfortolkningen. I takt med at der
bliver lagt øget vægt på fagligt samspil, bliver kra-
vet om sammenhæng yderligere forstærket. Alt
skal helst hænge sammen på tværs af grænserne
mellem tekster og mellem fag. Denne higen efter

sammenhæng er et legitimt behov, både i danskun-
dervisningen og i skolen generelt. Men litterære
tekster er ikke skrevet med henblik på at skabe
sådanne sammenhænge. De er først og fremmest
mangetydige og forskellige. 

Når litterære tekster af meget forskellig oprindelse
rangeres ind i homogene lærebøger og indgår i
velgennemtænkte forløb, nedtones deres sammen-
sathed og forskellighed imidlertid. Det er synd, for
netop mangfoldigheden og forskelligheden er kil-
den til det særlige erkendelsespotentiale, som litte-
raturen rummer. Teksterne peger på alle de huller
og brudflader, der er i tilværelsen - livet hænger
ikke altid så tydeligt sammen, som man kan få
indtryk af i skolens velordnede verden. 

Det betyder ikke, at vi skal afskaffe litteraturunder-
visningen i skolen som vi kender den. Den tradi-
tionelle litteraturundervisning i gymnasiet tjener et
formål ved at lære eleverne at søge efter overord-

6
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nede pointer i teksterne, der peger hen mod sam-
menhængende verdensbilleder. Den træner elever-
ne i at bemægtige sig verden ved at lære dem at
analysere tekster og koordinere dem i overordnede
mønstre og sammenhænge. Det er ikke skolens
opgave at efterlade eleverne i et - nok så kreativt -
kaos. Men hvordan kan vi også lade forskellighe-
derne komme til deres ret?

Vi kan gøre brudfladerne mellem teksterne tydeli-
gere ved at lade en forfatter komme ind udefra.
Forfattere er ikke forpligtede til at tilpasse sig
læreplaner og krav om sammenhæng. De kan i ste-
det bruge teksterne, og ikke mindst deres egne
erfaringer med kreativitet, til at bygge bro fra
undervisningen over til de erfaringer, eleverne har
om tilværelsens mangel på sammenhæng uden for
gymnasiet. Inden for gymnasiets rammer!

Projektet Forfattere i gymnasiet er et forsøg på at
skabe et mere interaktivt forhold mellem skole og
omverden, på et fagligt grundlag. Det er vigtigt, at
vi inviterer stemmer ind udefra, der kan gøre ele-
verne opmærksom på, at der findes andre legitime
måder at bruge litteratur på, end den der er blevet
kanoniseret i den traditionelle undervisning. Måder
der måske også kan vise sig at være mere lystfyld-
te. 

HVORFOR ARBEJDE MED KREATIV 

SKRIVNING I  UNDERVISNINGEN?

Forfatterne bruger en række midler til at aktivere
elevernes lyst i undervisningen. Det vigtigste mid-
del er kreativ skrivning. Det er et middel, mange
lærere også har brugt i en del år, men ikke altid
med lige stort held. I sin anmeldelse af en lærebog
i kreativ skrivning i Dansk Noter skriver Heidi
Skov Kristensen:
”Var der ikke noget med, at Obelix faldt i gryden
med trylledrik som barn - og derfor ikke behøvede
at drikke af trylledrikken for at blive stærk? Han
var ligesom imprægneret! Sådan har jeg haft det
med kreative skriveøvelser. Jeg faldt én gang for
alle selv i gryden som sagesløs gymnasieelev. Godt
nok blev jeg ikke talentfuld skribent af det, men
jeg blev én gang for alle lettere skeptisk over for
forestillingen om, at alle og enhver kan skrive fik-
tionstekster. Sagen var, at min klasse blev bedt om
at skrive en novelle som afslutning på et forløb.

Det afstedkom den største skriveblokering, der
nogensinde har ramt mig!” (Kristensen 2006). 

Målet med kreativ skrivning er selvfølgelig ikke, at
eleverne udvikler en følelse af underlegenhed og
lammelse. Problemet ved den nævnte skriveøvelse
er måske, at den slet ikke appellerer til elevernes
kreativitet, men stiller nøjagtig det samme krav,
som den normale undervisning også gør: gennem
analyse til syntese! Netop i den situation er det
nyttigt at se, hvordan en forfatter griber situatio-
nen an.

EN SKRIVEØVELSE

Kravet om at man skal skabe sammenhæng, at
man skal skrive det sidste ord om en sag, at man
skal komme med pointen, kan virke lammende,
både for gymnasieelever og forfattere. Derfor skri-
ver skønlitterære forfattere ikke sammenhængende
på den måde som skriveøvelsen ’Skriv en novelle’
lægger op til. Og derfor er de opgaver, forfatterne
stiller eleverne, også af en helt anden slags.
Kristina Nya Glaffey tager f.eks. udgangspunkt i
Kristen Bjørnkjærs Min landbrugsleksikalske barn-
dom (Bjørnkjær 1969), som starter således: 

”Aakjær. Gaard – blæst – bakken – græsset –
hest – viberne – lærken – gæst – lærker – bøn-
der. Ager – vaar – blommer – vinden – rug –
haar – dræet – røg – gaard – bierne – sommer.
Kvier – strand – halen – tøsen – land – mælk –
spand – byggen – alen. Dage – sommer – tø –
bonde – føllet – faaret – hø – smaaspurve –
taget – frø – grisen – øre. Lykke – hjem – kald –
kvinde – ploven – ageren – lem – skær – pilene
– lyset. Strøm – sind – arnelysene – hjem –
spand – vind – skiven – øgene – stalden.
ABC. Ole Boles efternavn. 
Accessit: Bjørnkjær, Kristen: Min landbrugslek-
sikalske barndom. Arena 1969 (Se: Kolofon)
Admiral. Endelig får capt. Klo gennem kikker-
ten, som han holder for det andet øje, øje på
capt. Hornblower. Endelig, endelig. Med et hur-
tigt snit skærer han øret af og propper det i
munden på manden selv. Van Gogh sletter
arrigt billedet af de to berømte søfolks møde på
havet. Bagefter flyver hollænderen og Robin til
Gotham City nær Nottingham [……]”

7
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’Vil du læse teksten op, Mustapha’? spørger
Kristina Glaffey. Det vil Mustapha godt, men han
har nogle problemer. Han synes f.eks. ikke, han før
har hørt om en mand, der hedder Ole Bole ABC, og
der står også meget andet i teksten, som får ham
til at tøve. Han kommer oprindeligt fra Iran og er
lovligt undskyldt, men heller ikke hans pæredanske
klassekammerater kan stille meget op med en del
af ordene. Men de søger efter bedste evne at bære
Mustapha gennem oplæsningen ved hjælp af
opmuntrende forslag. 

Der er ingen tvivl om, at teksten føles underlig, og
at eleverne aldrig ville have læst den af egen fri
vilje. Det er en fremmedartet tekst, uden en tydelig
fortællende sammenhæng, med flere stemmer og
uden tydeligt sigte. Måske ikke lige lærerens første
valg, hvis eleverne skal lære at analysere og for-
tolke. Men det Borges-agtige listesystem er dog til
at forstå. 

Efter at Mustapha har læst Bjørnkjærs tekst højt,
bliver eleverne sat til selv at beskrive deres egen
barndom på samme fragmenterede måde. Opgaven
kommer bag på eleverne, men klasseværelset fyl-
des efterhånden med lyst af forskellig slags. Nogle
morer sig åbenlyst over opgaven og skriver løs,
andre kigger indadvendt hen for sig og skriver så
noget ned, der måske aldrig rigtigt er faldet dem
ind før. Enkelte bliver muligvis ramt af skriveblo-
kering, men med sådan en opgave kan man jo
altid skrive et eller andet.

Martin opdager, at han har misforstået opgaven.
Han beklager sig over, at han troede, han skulle
beskrive en bondegård og ikke sin barndom, så det
har han gjort. Det lyder interessant, så læreren
fotokopierer hans tekst, og Martin læser den op:

Aal. Aal er en sjælden ret på landet.
Aber lugter værre end grise, det ved jeg fra
bondegården.
Aktiviteter er der mange af, bare det at fælde
brænde.
Ad, siges der yderst sjældent til bondemad.
Aftenhygge foran pejsen, især ved jul, herude
høres kun blæsten.
Agern finder man ofte, men her er ingen bil-
kvasning.

Ah, først hvor man har følt det selv, forstår
man, hvad mod kræver.
Aja, lyder det tit, tror folk er mere religiøse på
landet.
AK47 bruger man bestemt ikke til fasanjagt.
Alle i min familie kender til landet.

Mens Martin læser sin tekst højt, morer kammera-
terne sig åbenlyst. ”Det kan kun være Martins
tekst”, er der en, der siger, ”han er noget helt spe-
cielt, det fandt vi allerede ud af på hytteturen i
1.g.” De analyserer lystigt teksten, mens Martin ind
imellem kommenterer deres skarpsindige iagttagel-
ser. 

Kristina Glaffey anvender den teknik, hun kender
fra Forfatterskolen. Hun finder nogle formuleringer
i teksten, som hun ikke synes dur, og som hun der-
for kritiserer, og nogle andre som hun synes væl-
digt godt om og derfor roser. 

”Fælde brænde” er der ikke noget, der hedder på
dansk, er alle enige om. ”Bilkvasninger” er også
for langt ude, synes både Kristina Glaffey og de
fleste af eleverne. ”Aja” er der ingen, der forstår,
men det viser sig at være et citat fra en pietistisk
salme, som Martin åbenbart forbinder med livet på
landet, selv om citatet måske snarere stammer fra
en dansktime end fra Martins (eventuelle) kirke-
gang på landet.

Kammeraternes analyselyst hænger tydeligvis sam-
men med det lystfyldte i at analysere skribenten.
Det er jo ikke normalt, at man sidder og udbreder
sig om en kammerat i en dansktime, det er privat
og pinligt, men her er det legitimt fordi ’Martin’ er
blevet en slags fiktionstekst. Eleverne er tilbøjelige
til at mene, at teksten stort set må være uforståelig
for folk, der ikke kender Martin. ”Men jeg kan jo
godt læse den, selvom jeg ikke kender Martin”,
siger Kristina Glaffey, og ved fælles hjælp får klas-
sen efterhånden øje for de almene kvaliteter ved
teksten. F.eks. det reflekterede præg i sætningsbyg-
ning og ordvalg. Der er både barnetouch og reflek-
sion i teksten, og læseren overraskes konstant af
uvante sansninger og ordsammenstillinger og ved
ikke rigtigt, hvad han/hun skal tro. Er det erindrin-
ger eller fiktion? Faktisk ligner teksten skønlittera-
tur i al sin uafgørlighed.

8
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Andre har holdt sig tættere til instruktionen, f.eks.
Aleksander:

Aftensmad. Det måltid man indtager efter
’fjernsyn for dig’, samtidig med at tv-avisen
ruller over skærmen. Som regel kartofler, bøf-
fer, pasta eller lasagne.
Amen. Det man siger i kirken og før måltider.
Børnehave. Så stod man der igen, den store
sorte låge blev lukket af mor eller far, og forud
ventede en hel dag med leg, saft og øllebrød.
Begravelse. Stille sætter man sig i kirken, oppe
for enden står en stor sort kiste. Folk græder,
men smiler også med mellemrum. Jeg fulgtes
med far og morfar ned til hullet, hvor kisten lå
i. Bagefter var humøret bedre.
Cykel. Rød, sort og hvide stel. Brede hjul, hård
sadel og ingen støttehjul.
Cirkus. Med mor og far og lillebror kom man
ind i teltet. Klovne, elefanter og løver og så var
man færdig.

I Alexanders tekst er leksikonpræget og de person-
lige erfaringer tydeligere - sådan som det var
meningen med øvelsen. Ved første øjekast gør det
teksten mere regelret og mindre sprudlende, og den
appellerer ikke umiddelbart til læserens humoristi-
ske sans. Men også her bliver eleverne i samtalens
løb opmærksomme på flere og flere detaljer, som i

første omgang blot ser ud til at være sproglige til-
fældigheder, men som ved nærmere granskning
viser sig at have betydning for tekstens mening. 

Kristina Glaffey lægger vægt på det konkretes
overbevisende kraft, og den vurdering overtager
eleverne. De ser, at Aleksander selv har eksperi-
menteret med forskellige former for sproglig konk-
retion i løbet af det lille kvarter, skriveprocessen
har taget. Og resultatet er, at der er kommet en
samlet komposition ind i teksten, trods de stykke-
vise og delte elementer. Først nogle definitionsagti-
ge indlæg, så et narrativt indlæg, så kulminationen
i den længere narrative episode, som beskriver en
næsten ubærlig oplevelse. Og til slut et par kortere,
udtonende indlæg. 

Teksten tager nok udgangspunkt i personlige ople-
velser - som man ikke kan tale direkte om - men
den knappe, konkrete form afdækker noget eksi-
stentielt, som enhver kan forholde sig til. Og hvad
er det med farven ’sort’, der dukker op i flere, helt
forskellige sammenhænge? Også her har det litte-
rære præg sat sig igennem.

Eleverne er ikke, og skal ikke uddannes til at være,
professionelle forfattere. Men med blot få minut-
ters kompetent instruktion har de skrevet tekster,
der afslører, at ’det litterære’ ligger lige for hånden
som et middel til at blive klogere på sproget og
virkeligheden.   
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LÆSELYST,  SKRIVELYST OG ANALYSELYST

ER ÉN LYST

Formålet med Læselystkampagnen er at stimulere
børn og unges læselyst. Læselyst er imidlertid ikke
et videnskabeligt, veldefineret begreb. Men man
kan hente hjælp hos en forfatter, som har bevist, at
han kan fremkalde intens læselyst - Carlos Ruiz
Zafón, der beskriver fænomenet læselyst i romanen
Vindens skygge (Ruiz Zafón 2004).

”Da jeg kom tilbage til lejligheden i Calle Santa
Anna den eftermiddag, gemte jeg mig på mit
værelse og besluttede at læse de første linjer fra
min nye ven. Før jeg vidste af det, var jeg håb-
løst fanget i den. Romanen handlede om en
mand, der søgte efter sin rigtige far, som han
aldrig havde kendt, og hvis eksistens han først
fik kendskab til gennem moderens sidste ord,
før hun døde. Historien om denne søgen blev til
en drømmeagtig odyssé, hvor hovedpersonen
kæmpede for at generobre sin tabte barndom
og ungdom, og hvor man langsomt opdagede
skyggen af en forbandet kærlighed, hvis minde
skulle forfølge ham resten af hans dage.
Efterhånden som jeg kom længere ind i fortæl-
lingen, begyndte den i sin opbygning at minde
mig om disse russiske dukker, der indeholder
utallige miniatureudgaver af sig selv. Gradvis
forgrenede historien sig i et væld af historier,
som om fortællingen var gået ind i en spejlsal
og opsplittedes i et utal af forskellige spejlbille-
der, som dog samtidig var et og det samme.
Minutterne og timerne forsvandt som et fatam-
organa. Mange timer senere var jeg stadig
opslugt af fortællingen og hørte knap katedra-
lens midnatsklokker kime i det fjerne. Begravet 

i læselampens kobberfarvede lys forsvandt jeg
ind i en verden af billeder og fornemmelser, jeg
aldrig havde oplevet før. Personer, der forekom
mig lige så virkelige som den luft, jeg indånde-
de, trak mig ind i en tunnel af eventyr og
mysterier, som jeg ikke ville ud af igen. Side
efter side lod jeg mig tryllebinde af historien og
dens univers, indtil daggryets pust kærtegnede
mit vindue, og mine øjne gled ned over den
sidste side. Jeg lagde mig i det blålige morgen-
lys med bogen på brystet og lyttede til den
sovende bys lyde, der dryppede ned over de
purpurstænkede tage. Søvnen og trætheden
bankede på min dør, men jeg nægtede at over-
give mig. Jeg ville ikke give slip på historiens
magi eller sige farvel til dens personer endnu.” 

Carlos Ruiz Zafóns roman er blevet solgt i millio-
ner af eksemplarer over hele verden, og forfatteren
er blevet både verdensberømt og mangemillionær.
Dette afsnit fra starten af bogen præsenterer jeg-
fortælleren, en dreng der har fået en bog foræret
under mystiske omstændigheder. Det viser, at for-
fatteren ikke bare kan skrive, men at han også har
et ganske bevidst forhold til læselyst.

Af teksten kan vi uddrage, at læseprocessen skal
være opslugende. Det krav kan læsning i skolen
kun undtagelsesvis leve op til. Vi kan overveje, om
vi skal sætte tid af til sammenhængende læsning i
timerne, ligesom man gør f.eks. i Sverige.
Læsningen skal også bygge på en søgen, en frem-
drift, som hele tiden forhales. Det krav kan under-
visningen derimod godt leve op til. Faktisk er det
formentlig her analysens store værdi ligger, fordi
analysen også skaber en fremdrift mod den samle-
de fortolkning, med masser af forhalinger og
digressioner undervejs i samtalens løb. 

10

Baggrund
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Læsningen skal desuden bygge på læserens eksi-
stentielle behov og erfaringer. Der appelleres til
læserens kropsbundne erfaringer overalt i teksten.
Bogens univers rummer labyrintagtige antikvar-
boghandler, tunneller, spejlsale og lignende mær-
kelige steder, men hovedpersonen og læseren
bevæger sig rundt i dette univers på deres velkend-
te ben og bruger deres almindelige sanser. 

At der er et eksistentielt aspekt i Carlos Ruiz
Zafóns tekst, kan vi f.eks. læse ud af hans referen-
ce til Odysseen: Det overordnede plot er ældgam-
melt og flittigt genbrugt, uden at alderen har gene-
ret de højst nutidige læsere det fjerneste. Det er
simpelthen uopslideligt eksistentielt. Og selve læse-
processen skildres næsten som en dødskamp -
læserens øjne glider ustoppeligt frem mod den
definitive slutning, mens resten af læseren kæmper
imod: ”Jeg vil ikke sige farvel til disse personer.” 

Endelig er der et etisk aspekt: Handlingen sættes i
gang af en forbandet kærlighed. Hvilken rolle den
kærlighed spiller, ved læseren ikke endnu, men det
antydes at historien indeholder etiske dilemmaer
og tragiske valg, som også vil sætte læseren på
prøve.

Den læselyst Carlos Ruiz Zafón skildrer, eksisterer,
som man kan se, i den grad uden for skolens mure.
Men i skolen foregår ingenting i læselampens kob-
berfarvede lys, indtil morgenens blålige lys tager
over og afslører de purpurstænkede tage. Skolen
må gribe til andre midler for at stimulere læserens
lyst, og Kristina Glaffeys skriveøvelse tyder på, at
et af midlerne er at udnytte sammenhængen mel-
lem læselyst, skrivelyst og analyselyst. Eleverne
læser Bjørnkjærs tekst med interesse, fordi de skal
bruge den til noget, de skriver med lyst, fordi de
opdager, at skrivningen både kræver sproglig
beherskelse og fører ind i områder, der er person-
ligt engagerende, og de analyserer med lyst, fordi
de er interesserede i at få uddybet det, som de og
deres kammerater har læst og skrevet.

HVAD BETYDER FORFATTERENS T ILSTEDE-

VÆRELSE FOR LÆSELYSTEN?

Eleverne går til teksterne på en anden måde, end
de plejer, når der sidder en forfatter bag katederet -
det er et gennemgående træk i de 11 undervis-

ningsforløb i Læselystprojektet Forfattere i gymna-
siet.

Eleverne opfatter f.eks. ikke rigtigt teksterne som
lektier. Forfatterne har udleveret en del af teksterne
før timen, men der er noget uforpligtende ved at få
stukket en blandet samling tekster i hånden, som
man ikke på forhånd ved, hvad man skal gøre ved.
Det giver både fordele og ulemper. På den ene side
kan eleverne lade være med at læse teksterne,
uden at det får konsekvenser. På den anden side
kan læsningen på grund af frivilligheden netop få
et præg af lystlæsning. 

Der er mange tegn på, at læselysten stimuleres
momentant ved mødet med det fremmede. I stedet
for den meget velordnede, homogeniserede lære-
bog sidder eleverne med nogle heterogene tekster, i
stedet for den meget velkendte lærer sidder der en
ukendt forfatter ved katederet. Situationen er gåde-
fuld på samme måde, som når man begynder at
læse en bog.

Ved starten af timerne spørger forfatterne som
regel eleverne, om de har læst. Svaret er stort set
altid ’ja’ - selvom nogle måske nok høfligt skjuler
sandheden. Men gennemgående kan man høre på
elevernes reaktioner, at de har læst teksterne, og at
de har undret sig over dem.

At gymnasieelever har læst dagens tekst, kan man
langt fra altid regne med. Det viser en undersøgel-
se af Flemming B. Olsen (Olsen 2004). Lektierne til
mundtlig dansk er desuden generelt lavt prioriteret,
fordi det er svært at kontrollere, om eleverne rent
faktisk har læst. Undervisningen foregår som en
samtale, og man kan som regel godt snakke med
om en litterær tekst, selvom man ikke har læst
den, fordi samtalen om litterære tekster ofte kred-
ser om almene erfaringer. I nødsfald kan eleverne
nå at læse lektien i frikvarteret, særligt hvis der er
tale om digte. Og endelig bliver korte tekster
somme tider læst højt i selve timen. 

Også når eleverne bliver spurgt i interviewene efter
forfatterforløbene, hævder stort set alle, at de
havde læst. Det skyldes dels den omtalte nysger-
righed, en trang til at få overblik over noget det
ikke umiddelbart er til at få overblik over, dels en
følelse af personlig forpligtelse over for forfatteren. 

11
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Det er straks sværere at afgøre, hvilken rolle for-
fatternes medvirken spiller i det lange løb. Holder
læseglæden? Man kan ikke ud fra momentvise
iagttagelser sige noget om forfatterbesøg i gym-
nasiet øger elevernes læselyst generelt. Det kræver
en undersøgelse over tid, som rækker ud over dette
projekts grænser. Men man kan se på danskfagets
historie og læselystens rolle i faget.

DANSKUNDERVISNINGENS UDVIKLING

Danskundervisningen har gennemgået mange
ændringer siden 1775, hvor beskæftigelsen med
dansksprogede tekster kom ind i latinskolen som
en del af en tværfaglig pakke. Dengang eksisterede
der stort set ikke en dansk litteratur, som man
kunne undervise i, og begrebet ’den almene dan-
nelse’ var først ved at blive opfundet i Preussen. 

I 1850 blev begrebet ’dannelse’ introduceret i det
danske gymnasium, og siden Vilhelm Andersens
reform af danskfaget i 1903 har den nationallitte-
rære dannelse spillet en afgørende rolle. Fra
1960’erne, og konfirmeret med reformen i 1971,
har undervisningen i dansk litteratur desuden byg-
get på et fundament af litterær analyse og fortolk-
ning og historisk perspektivering af videnskabeligt
tilsnit. 

Tilsyneladende hviler danskundervisningen i dag
på et ensartet og bomstærkt fundament, hvilket
bl.a. kommer til udtryk, når man taler om ’det høje
faglige niveau’. En høj bygning kræver et solidt
fundament. Men som det fremgår, er faget en
historisk konstruktion, der hele tiden ændrer sig. 

At konstruktionen er specielt dansk udelukker
f.eks. ikke en betydelig indflydelse fra meget for-
skellige internationale strømninger. Begrebet om
den almene dannelse er, som nævnt, af tysk oprin-
delse. Den nationale drejning er pr. definition
dansk, men også inspireret af tilsvarende tendenser
i andre lande. Analyseelementet er inspireret af
den tætte nærlæsning, som blev udviklet i den
amerikanske ’new criticism’ i mellemkrigstiden, og
som senere blev videreudviklet under indflydelse af
fransk strukturalisme og post-strukturalisme.
Fortolkningselementet stammer fra den tyske her-
meneutik, der har rødder i romantikken. Og den

historiske perspektivering er i sig selv et historisk
foranderligt element, der i tidens løb har refereret
både til litteratur-, idé-, kultur-, mentalitets- og
materialhistorie.
Et af problemerne ved denne humanistisk viden-
skabelige måde at gribe undervisningen an på, er
at den elementære læselyst ingen rolle spiller.
Skrivelysten stimuleres heller ikke synderligt. Den
hele lyst er koncentreret i analyselysten. 

Derfor har man siden 1990’erne lagt øget vægt på
læserens rolle i fortolkningsprocessen, og dermed
også på elevernes lyst til at læse og bidrage med
egne erfaringer i samtalen om teksterne i timerne.
Også inspirationen til denne udvikling er kommet
flere steder fra. Den amerikanske reader response
teori er en udløber af pragmatisk filosofi og sprog-
teori, den franske, og senere amerikanske, post-
strukturalisme og dekonstruktion opløste forestil-
lingen om tekstens objektive betydningsstruktur,
og på grundlag af den tyske hermeneutik har man
udviklet forskellige receptionsteorier. 

Det er imidlertid et tegn på fagets styrke, at det har
været i stand til at indarbejde alle disse inspiratio-
ner fra meget forskellige kilder i et fag med en 
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tydelig identitet. Det skyldes ikke mindst lærernes
høje uddannelsesniveau. 

Analyse-og-fortolkning-og-perspektiverings-
modellen har da også mange kvaliteter. Det giver
f.eks. i sig selv en æstetisk tilfredsstillelse, at der
ofte kommer smukke fortolkninger og afrundede
timer ud af at bruge den. Elevinterviewene doku-
menterer, at mange elever oplever en decideret
lystfølelse ved at deltage i dansktimerne - mens
andre dog lades uberørte. 

Det er også pædagogisk tilfredsstillende, at elever-
ne føler sig i sikre hænder, og at de lærer noget,
som de kan bruge til eksamen. Oven i købet har
mange elever i tidens løb set lyset i dansktimerne,
når de pludselig stod over for et stort perspektiv,
som de aldrig selv ville have fået øje på.
Litteraturundervisningen har desuden været kom-
petenceudviklende længe før ’kompetence’ blev et
modeord. Ved den mundtlige eksamen i dansk har
eleverne siden 1971 skullet præstere en faglig
bearbejdning af en tekst, som de ikke har set før
og beslutte sig for, hvordan de ville bruge de kva-
lifikationer, undervisningen har givet dem, i en ny
situation. Nøjagtig den slags faglige kompetencer
som 2005-reformen efterspørger.

Danskundervisningen befinder sig altså i en over-
skudssituation - ikke i en underskudssituation, og 
man kan spørge, om der overhovedet er behov for
forandringer. Erfaringen - og altså også den
danskfaglige erfaring - siger dog, at når verden
ændrer sig, må undervisningen ændre sig med. 

Nye inspirationer er løbende blevet indarbejdet i
faget, og forfatterbesøgene skal ses som et praktisk
forsøg på at udforske en bestemt udviklingsmulig-
hed, som sigter på at holde faget levende gennem
en kombineret stimulering af læse-, skrive- og
analyselysten. 

LYST OG PLIGT – HVAD LÆRER 

ELEVERNE?

Drengen i Carlos Ruiz Záfons roman forsvinder til-
syneladende helt ind i sin bog; det ser ud som om,
der er tale om ren eskapisme. Men skolen er ikke
indrettet til eskapistiske aktiviteter, dem kan man
dyrke i sin fritid, og det stiller os over for et
spørgsmål, som kræver et svar. Hvad skal skønlit-
teraturen overhovedet i gymnasiet? Hvad lærer
eleverne egentlig af at læse, skrive og analysere
skønlitteratur - med eller uden lyst?

Det spørgsmål har jeg prøvet at besvare i en
undersøgelse af, hvordan fortolkningen af den lit-
terære tekst bliver til i gymnasiets dansktimer
(Kaspersen 2005). Svaret er, at litteraturen bl.a. har
den egenskab, at den er et velegnet redskab til for-
enkling af virkelighedens kompleksitet. 

Reduktion af kompleksitet er skolens vigtigste
opgave. De fleste gymnasiefag er forenklinger af
videnskabsfagene, og videnskab er igen en forenk-
ling af virkeligheden. Groft sagt foregår forenklin-
gen i den videnskabelige verden ved, at man kon-
struerer begreber. I den proces bruger videnskaben
sproget sådan, at det får en meget fast, formelagtig
karakter - i sin yderste konsekvens bliver det til
matematiske formler. Sådanne forenklinger er helt
nødvendige, hvis vi skal begribe virkeligheden, og
der sættes mange ressourcer af til at gymnasieele-
verne lærer de grundlæggende videnskabelige
principper. Entydigheden i beskrivelsessproget skal
sikre, at de kan arbejde hurtigt og sikkert med
videnskabelig viden, både i gymnasiet og senere. 

Men der er også store omkostninger forbundet med
den videnskabelige måde at tænke og beskrive ver-
den på. En af dem er, at i det videnskabelige sprog
arbejder man på, så vidt muligt, at reducere spro-
gets forbindelse til den sanselige verden væk. Det
er ganske vist en pointe, at dette mål aldrig helt

13

”Jeg synes, at dansktimerne kunne noget særligt.

Selvom det lyder stort, så føltes det, som om de

gav mig nogle nøgler til livet. Verden åbnede sig,

mens vi analyserede og fortolkede. Man kunne tale

om sig selv og alle andre under påskud af at tale

om personerne i en novelle eller roman. Hvis mine

noveller bliver brugt på en måde, der bare minder

en anelse om det, jeg selv oplevede i gymnasiet, er

jeg bestemt meget tilfreds.”

Helle Helle i interview i Gymnasieskolen (Rasmussen

2006).
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kan nås - men det er afgørende for videnskaben, at
den alligevel gør forsøget.

Også kunstarterne arbejder med forenkling og
reduktion af kompleksitet. De kunstneriske udtryk
antager ofte en formelagtig, stiliseret karakter,
f.eks. i form af dansetrin, brug af tonearter, inter-
valler, kompositionsmønstre osv., men i modsæt-
ning til videnskaben bevarer kunstarter som billed-
kunst, musik og dans en tydelig appel til sanselig-
heden, Formlerne sigter ikke mod entydige referen-
cer til dele af virkeligheden. Hvert nyt værk kon-
struerer sine egne regler som en variation over og
en kommentar til de allerede etablerede regler i
kunstarten.

Litteraturen befinder sig midt mellem videnskaben
og kunsten. Som videnskaben er den en metode til
kognitiv reduktion af overordentligt komplekse og
foranderlige sammenhænge. Og som de øvrige
kunstarter er den forbundet med sanselighed og
lyst. Det skyldes, at mens de øvrige kunstarter ope-
rerer i sansemedier som rum, tid, farver, lyd, bevæ-
gelser o.l., er det særlige ved litteraturen, at dens
medie er sproget - som samtidig er videnskabens
vigtigste medie. Ja, vores vigtigste kommunika-
tionsmedie i det hele taget.

I litteraturen bevarer sproget både sin sanselige
karakter og sin evne til kognitiv forenkling.
Litteratur kan smidigt operere på en lang række
niveauer fra næsten ren sansning til næsten ren
refleksion. Vores hjerne har lettere ved at opfatte
verden i forenklende konkrete billeder og fortæl-
linger end i forenklende matematiske abstraktioner,
og det forklarer litteraturens særlige funktion i
skolen. Og det peger på, at den sanselige læselyst
alligevel ikke kun er udtryk for eskapisme. Når vi
læser skønlitteratur, kan vi slet ikke lade være med
at glide frem og tilbage mellem lystfyldte sansnin-
ger og refleksiv erkendelse. 

Også forholdet mellem litteratur og filosofi er
interessant. Filosoffen Søren Harnow Klausen har
beskrevet, hvordan litteratur og filosofi kan sup-
plere hinanden:

”Det er en klassisk filosofisk indsigt, at skal
man forstå, hvad noget er - dets væsen - må
man kende dets mulige form og grænser. Og
det kræver, at man forestiller sig sagforhold og
situationer ud over de faktisk foreliggende, dem
man faktisk er bekendt med. Det er ikke blot
litteraturteorien, men nok så meget selve litte-
raturen¸ der ofte foretager, hvad fænomenolo-
ger - med Husserl - kalder en eidetisk variation:
afsøger spektret af de former, et givet fænomen
kan antage og dermed indkredser dets indbe-
greb eller væsen. Litteraturen beskriver splittede
eller opløste jeger, personer hvis betydnings-
sammenhæng er brudt sammen, så deres nøgne
eksistens er blevet blotlagt, dagligdags adfærd
løsrevet fra sin gængse forventningshorisont, så
dens meningsløshed på tilsvarende vis træder
frem. Moralske dilemmaer som udstiller
begrænsningerne i de overleverede moralsyste-
mer eller sågar i hele den teoretiske etik - men
også ideale skikkelser, der inkarnerer den rene
kærlighed, den rene ånd, den rene stræben osv.
Således er litteraturen en uvurderlig kilde til
erfaring, både af det faktisk forekommende -
som man ellers ikke ville bemærke, eller som er
for komplekst til at blive genstand for en direk-
te teoretisk betragtning, der qua analytisk ville
stirre sig blind på enkelte elementer i det - og
af de mulige måder, tingene og livet kan være
på.” (Klausen 2005). 

Der er ikke væsensforskel mellem læselyst i og
uden for skolen. Det er det samme sanseligt-reflek-
sive fænomen begge steder. Men i skolen er der en
tendens til, at vægten forskydes over mod det
refleksive, fordi teksterne bliver behandlet på en
humanistisk videnskabelig måde. Forfatternes med-
virken i undervisningen skubber derimod vægten
tilbage mod det sanselige, det kropsbundne, og det
har eleverne brug for i deres erfaringsdannelse,
som rækker langt ud over det analytiske og kogni-
tive. Som litteraturprofessoren Jørgen Dines
Johansen siger: ”Vi har jo bevidsthed nok til flere
liv, men kun krop til ét (….) Litteraturen formidler
synsmåder, snarere end synspunkter. Den tilbyder
sin læser erfaring snarere end ræsonnement.”
(Johansen 1998).
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PÅ UDFLUGT I  DET L ITTERÆRE BYSKAB

Forfatteren er faret vild på Odense Banegård
Center. Hun skulle være gået ned ad trappen til
parkeringspladsen omme bagved, men i stedet står
hun foran kiosken for foden af den forkerte trappe.
Hvis hun kigger ud af glasdørene, kan hun skimte
Odense slot, hvor en anden forfatter, H.C.
Andersen, engang legede med kronprinsen. 

Over for slottet ligger Odense Katedralskole.
Engang lå skolen over for Rådhuset. H.C. Andersen
gik ikke i latinskolen, men når han passerede den
og Rådhuset på vej til sin egen skole i Overgade-
kvarteret, mødte han de heldige elever, der gik i

den fine skole. F.eks. borgmesterens søn, Wilhelm
Bendz, der senere blev en kendt maler. Mange år
senere var det meningen at de to skulle mødes i
Italien, men det blev aldrig til noget, for maleren
døde på vejen. H.C. Andersen måtte nøjes med at
besøge hans grav i Vicenza. Men der har gået
mange andre forfattere og kunstnere på Odense
Katedralskole, f.eks. forfatteren Frederik Paludan-
Müller, der skrev Adam Homo, og kunstneren Peter
Brandes. Skolen er gammel og berømt og ligger
klemt inde midt i byen. Lærerne sidder hver dag
klemt inde på det alt for lille lærerværelse, mens
de spiser deres frokost. Eleverne myldrer rundt på
gangene. Der er et leben, som ligner det, der præ-
gede hele byen på H.C. Andersens tid.

15

Projektets rammer
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Forfatteren bliver fundet i god behold og i hast
kørt ud ad Ørbækvej mod Tornbjerg Gymnasium.
H.C. Andersen nåede aldrig til Amerika. Hvis han
havde levet i dag, kunne han have nøjedes med at
køre en tur ud ad Ørbækvej. Den ligner en hvilken
som helst indfaldsvej til en mindre provinsby i
USA med supermarkeder og tankstationer og
kæmpe neonreklamer. Tornbjerg Gymnasium ligger
nogle kilometer ude i ødet.
”Hvorfor står der en skulptur foran gymnasiet?”
spørger forfatteren - og tænker måske på at forfat-
teren Pablo Henrik Llambias brugte spørgsmålet:
”Hvorfor står der en skulptur foran rådhuset?” som
udgangspunkt for sin bog Rådhus. Det glemmer vi
at spørge om, da vi er kommet indenfor, så vi fin-
der aldrig ud af det. Tornbjerg Gymnasium er ikke
en gammel ærværdig og slidt skole, men er moder-
ne og velholdt. Lærerne og eleverne har god plads,
og stemningen er hjertelig. Og der har allerede
gået mindst én kendt forfatter på skolen, Morten
Søndergaard.

Sådan startede projektet. Senere besøgte vi flere
gymnasier end Odense Katedralskole og Tornbjerg
Gymnasium. Gymnasier er overfladisk set anonyme
offentlige bygninger. De optager tilsyneladende
bare plads i bykerner og forstadskvarterer, men i
virkeligheden er de også litterære og kunstneriske
lokaliteter - med historier - med skulpturer.

AKTØRERNE

Initiativet til Læselystprojektet Forfattere i gymna-
siet opstod i Forfatterskolens bestyrelse, som
ønskede at styrke gymnasieelevers interesse for ny
litteratur og unge forfatteres interesse for formid-
ling ved at sende Forfatterskolens elever og fær-
diguddannede forfattere ud i gymnasieklasserne.
Bestyrelsen forestillede sig, at forfatterne kunne
bruges til:

• Skriveværksted
• Klassikerlæsning
• Forløb om sproglig kvalitet. 

Senere blev det til tre forløb, som kunne kombine-
res:
• Et forløb i dansk samtidslitteratur hvor forfat-

terens aktive og kreative tilgang bidrager til 
at fremme elevernes interesse for ny dansk 
litteratur.

• Et skriveværksted, der giver eleverne mulighed 
for at arbejde kreativt med egne tekster i 
sam arbejde med unge professionelle forfattere.

• Et forløb om godt sprog og god sprogbrug, 
hvor forfattere og elever sammen finder 
eksempler på og diskuterer sprog, kvalitet og 
kontekst.

Forfatterskolens bestyrelse kontaktede Institut for
Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på
Syddansk Universitet, som indsendte ansøgninger
til Læselystkampagnen, Kunstrådet og Fyns Amt
med beskrivelse af projektet og ansøgning om
midler til dækning af udgifterne. Da en del af de
søgte midler var bevilget, sammensatte man en
styregruppe bestående af professor Anne-Marie
Mai, SDU, professor Finn Hauberg Mortensen, SDU
og projektlederen Peter Kaspersen, SDU.
Projektlederen skulle optræde i tre roller: som
organisator, som observatør og som rapportskriver.

I 2005 var Fyns Amt og amtets rektorer involveret.
Odense Katedralskole og Tornbjerg Gymnasium
endte med at deltage. I 2006 var amternes rolle
ved at være udspillet, og projektlederen tog kon-
takt direkte til skolerne: Langkær Gymnasium,
Nærum Gymnasium, Nathalie Zahles Gymnasium,
Nørre Gymnasium og Avedøre Gymnasium.

16

Da forfatterne bliver interviewet, viser det sig, at de

har én hovedanke mod projektet: forløbet har været

for kort. De har alle oplevet den smittende glæde,

der er ved at undervise gymnasieelever, som gen-

nemgående er skrappe til at analysere og fortolke og

som regel er i højt humør. Forfatterne sidder med en

fornemmelse af, at der ligger et kreativt potentiale i

undervisningssituationen, som de lige har nået at få

et glimt af, men som der kunne arbejdes langt mere

systematisk med. 

Måske har de skimtet den ’radikale æstetik’, som

bl.a. den svenske litteraturprofessor Jan Thavenius

har gjort sig til talsmand for (Thavenius 2003). En

undervisning, der på tværs af fag udnytter de erfa-

ringer og arbejdsmetoder, som altid har ligget i

kunst, litteratur, musik og andre æstetiske medier. En

undervisning, der bygger på seriøst arbejde ud fra

lyst - også læselyst.
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De lærere der deltog, var Solveig Bennike, Frede
Granum-Jensen og Claus Olesen (Odense
Katedralskole), Egon Nyrup Madsen og Knud Ryg
Olsen (Tornbjerg), Lene Østergaard (Langkær),
Christian Skov (Nærum), Sven Lund-Rasmussen
(Zahle), Ina-Maria Nielsen og Kim Bregensted
(Nørre G) og Agnes Witzke (Avedøre). Egon Nyrup
Madsen, Knud Ryg Olsen og Agnes Witzke blev
interviewet efter besøgene.

Den ene gruppe hovedpersoner var eleverne i de
2.g og 3.g-klasser, der deltog. På Odense
Katedralskole og Tornbjerg Gymnasium blev to
grupper elever interviewet. På Nørre Gymnasium
blev to hele klasser interviewet. Der blev desuden
gennemført en spørgeskemaundersøgelse i 2006. 

Den anden gruppe hovedpersoner var forfatterne.
Kristina Nya Glaffey, Sissel Bergfjord og Rolf
Steensig tog afgang fra Forfatterskolen i 2005. De
er repræsenteret i Forfatterskolens afgangsantologi
2005. 

Rolf Steensig debuterede i begyndelsen af 2006
med digtsamlingen Spejle og røg (Steensig 2005),
Sissel Bergfjord debuterede i sommeren 2006 med

romanen Min morfars stemme (Bergfjord 2006), og
Kristina Glaffey forventes at debutere i 2007. 

Karin Toft, Martin Snoer Raaschou og Peder
Frederik Jensen tog afgang i 2006, og deres tekster
står i Forfatterskolens afgangsantologi 2006. Peder
Frederik Jensen debuterede umiddelbart efter besø-
gene med romanen Her står du (Jensen 2007).

Alle er desuden aktive i andre sammenhænge: ved
oplæsninger, deltagelse i forfattersammenslutnin-
ger, bidrag til tidsskrifter og antologier og redak-
tionelt arbejde. En ung forfatters økonomi er desu-
den sådan indrettet, at forfatteren har rig mulighed
for at samle sig livserfaring i servicejobs, ved soci-
alt arbejde, undervisning osv. Forfatterne blev
interviewet begge år på Forfatterskolen. 

Forfatterskolen deltog i projektet ved at tage initia-
tivet og ved at stille lokaler til rådighed til møder.
Rektor Hans Otto Jørgensen og forfatteren og for-
fatterskolelæreren Pablo Henrik Llambias deltog i
et af møderne og gav de deltagende forfattere gode
råd. Pablo Henrik Llambias stillede sig desuden til
rådighed for et interview, og bestyrelsesformanden
Anne-Marie Mai har deltaget aktivt under hele
processen. 
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Som regel optrådte forfatterne hver for sig, men i
nogle tilfælde hjalp de hinanden. Rolf Steensig var
til stede i Kristina Glaffeys første time på Tornbjerg
Gymnasium. Rolf Steensig hjalp også Peder
Frederik Jensen med planlægningen og gennemfø-
relsen af hans timer. Kristina Glaffey og Martin

Snoer Raaschou arbejdede sammen om to klasser
på Nørre Gymnasium. Fordelen ved at to forfattere
er til stede samtidig er, at der opstår en ping-pong
samtale af den slags, forfatterne kender fra
Forfatterskolen. Ulempen er, at eleverne risikerer at
blive tilhørere snarere end deltagere.

Forfatternes metoder

Peder Frederik Jensen, 

prosaist      

Rolf Steensig, lyriker      

Kristina Nya Glaffey, 

prosaist 

Martin Snoer Raaschou,  

lyriker

Sissel Bergfjord, prosaist    

Karin Toft, lyriker

3 dobbelttimer på Avedøre

Gymnasium, 2006

3 x 3 dobbelttimer på

Odense Katedralskole,

2005. 2 dobbelttimer på

Nærum Gymnasium, 2007

2 x 5 dobbelttimer på

Tornbjerg Gymnasium,

2005. 3 dobbelttimer på

Nørre Gymnasium, 2006 

3 dobbelttimer på Nørre

Gymnasium, 2006

2 enkelttimer og 2

dobbelttimer på N. Zahles

Gymnasium, 2006 

3 dobbelttimer på Langkær

Gymnasium, 2006

Erfaringsbaserede skrive-

velser, udskiftningsøvelser,

udstregningsøvelser

øvelser i lyriske teknikker,

udstregningsøvelser,

omskrivningsøvelser

Erfaringsbaserede prosa-

øvelser

Erindringsøvelser, udskift-

ningsøvelser

øvelser i korte og ét lidt

længere forløb i episke

teknikker

øvelser i lyriske og compu-

terinspirerede teknikker,

udstregningsøvelser,

omskrivningsøvelser

Præsentation af marginalise-

rede forfattere. Præsentation

af OuLiPo-bevægelsen

Præsentation af moderne

danske digtsamlinger og

tidsskrifter. Præsentation af

gode råd til skribenter. Fokus

på genrer

Præsentation af toneangi-

vende tidsskrifter.

Præsentation af queer teori.

Litteraturetik

Præsentation af moderne

digtsamlinger

Gennemgang af synsvinkel-

analyse, replikbehandling,

personbeskrivelse i nyere

europiske tekster

Præsentation af unikaprgede

udgivelser. Præsentation af

forfattergruppen Koordinat

og litteraturperformance
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For at give et indtryk af sammenhængen i en hel
dobbelttime præsenteres en af Kristina Glaffeys
timer ret udførligt. For at sikre en balance mellem
prosa og lyrik præsenteres derefter nogle interes-
sante elementer i Rolf Steensigs og Karin Tofts
timer. Når alle forfattere ikke omtales lige meget,
skyldes det ikke kvaliteten af deres timer og meto-
der, men udelukkende pladshensyn og det forhold,
at det viste sig praktisk umuligt at observere alle
timer. Kristina Glaffey og Rolf Steensig omtales
mest, fordi de har haft flest timer.  

Kristina Glaffeys metode
Den klassiske opskrift på en dansktime er: én tekst
pr. time, analyse, fortolkning og historisk eller
tematisk perspektivering. Der er en del variations-
muligheder i brugen af arbejdsformerne, og der
kan komme andre aktiviteter ind, men opskriften
har en stor slidstyrke, fordi den er enkel, og fordi
den også bruges til eksamen.

Men soliditeten bærer også kimen til forstening i
sig - hvilket kan gå ud over læselysten. Den kritik
af danskundervisningen er det f.eks. ikke vanske-
ligt at finde hos de unge forfattere. Da jeg spørger
dem om, hvordan de havde det med dansk, da de
selv gik i gymnasiet, svarer en af dem: ”Jeg kan
faktisk overhovedet ingenting huske. Jo, den store
opgave i 3.g, hvor jeg arbejdede længe med en
romantrilogi”.

Kritikken er ikke ganske berettiget – hvilket også
fremgår af Helle Helles kommentar (se s. 13). 

Enkelheden giver koncentration om det faglige, og
de fleste lærere arbejder desuden meget med varia-
tioner af undervisningen. Men dansktimer kan se 
meget anderledes ud, og det gjorde de unge forfat-
teres timer. 

Målet med Kristina Glaffeys timer er ikke at nå
frem til en samlet fortolkning af en tekst - hun
planlagde hver enkelt dobbelttime, så de forskellige
aktiviteter hang sammen efter andre principper.
Hovedelementerne ser således ud: 

• Præsentation eller gennemgang af andre 
forfatteres tekster med et bestemt tema

• Præsentation af tekster med et formelt fælles-
præg 

• Skriveøvelser, hvor samme temaer og formelle 
træk går igen 

• Bearbejdelse af elevernes skrivninger 
• Oplæsning af og samtale om forfatterens egne 

tekster. 

Den første time

Kristina Glaffeys første dobbelttime forløber f.eks.
således:

Eleverne har i forvejen fået udleveret følgende 
tekster af tematiske årsager. De berører alle temaet
’marginalisering’: 
• Maja Lee Langvad: Lykønskningskort (Langvad 

2003), Bag tonede ruder (Langvad 2006) 
• Marinetti: Det hvide begærs middag (Marinetti 

2004) 
• Max Frisch: Spørgeskema VI (Frisch 2004). 

Og følgende tekster blev udleveret som formelt
oplæg til skriveøvelsen: 
• Joe Brainard: I remember (Brainard 1975) 
• Niels Frank: Hvad jeg´et husker om sex (Frank 

2004)
• Pejk Malinovski: Jeg kan huske vigtige 

øjeblikke.

Selvpræsentation

Kristina Glaffey indleder med at præsentere
Forfatterskolen og sin egen holdning til litteratur.
Litteratur er ikke noget ophøjet. Men sådan bliver
den behandlet i gymnasiet og på universitetet, og
det er en af årsagerne til, at jeg har et køligt for-
hold til danskundervisning, forklarer hun. 

19

Den klassiske opskrift dominerer fuldstændig eksa-

men i mundtlig dansk. Men også de skriftlige eksa-

mensopgaver præges af den. Særlig på hhx er der

tradition for opgavetyper som denne:

Foretag en analyse og fortolkning af to af 

materialets tekster om døden. Du kan frit vælge 

mellem de repræsenterede genrer, men du skal

begrunde dit valg. Inddrag to eller flere tekster

fra heftet i en perspektivering.

Hhx. Typeopgave 1. 1996.
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At hun blev forfatter, skyldes et skrivekursus på
Testrup Højskole, som gav hende lyst til at søge
ind på Forfatterskolen. På Testrup og Forfatter-
skolen arbejder man konkret sprogligt, og det er en
fremgangsmåde, der er mere i overensstemmelse
med litteraturens væsen end den, der bruges i
gymnasiet, mener hun.

Hendes selvpræsentation er alt andet end selvpro-
moverende. Det gælder for alle forfatterne, at de
langt fra indtager en positur som åndspersonlighe-
der in spe - lidt til elevernes overraskelse. 

Skriveøvelsen

Derefter beder hun en elev om at læse op af Joe
Brainards tekst I remember. Starten på uddraget
lyder sådan:

“I remember the first time I got a letter that
said: ”After Five Days Return To” on the 
envelope, and I thought that after I had kept
the letter for five days I was supposed to 
return it to the sender.
I remember the kick I used to get going
through my parents’ drawers looking for 
rubbers.
I remember when polio was the worst thing in
the world.”

Teksten fortsætter efter samme skabelon over
mange sider. Hvert afsnit begynder med ordene ”I
remember”, og derefter følger en lille erindrings-
stump. Kristina Glaffey fortæller lidt om bogen og

dens kredsen om homoseksualitet - forbindelsen
mellem temaet ’marginalisering’ og skriveøvelsens
form. 
Hun nævner også de to øvrige tekster, der er blevet
udleveret som inspiration til skriveøvelsen, af Niels
Frank og Pejk Malinovski, der har overtaget Joe
Brainards teknik. 

Niels Franks tekst begynder således: 
”Jeg kan huske fluer på maven om sommeren. Og
længere nede”. 

Pejk Malinovskis begynder således: ”Jeg kan huske
vigtige øjeblikke - på en rejse eller i et kærligheds-
forhold - duften af et salviekrat på en bjergskrå-
ning, et bryst der lyste i en seng. At jeg tænkte:
DET HER BILLEDE må jeg ikke glemme, og så
glemte jeg det øjeblikket efter.”

Derefter beder hun eleverne om at skrive en tekst,
der begynder med ordene: ”Jeg kan huske…”. 

Gennemgang af Maja Lee Langvads tekster

Mens læreren går ud for at kopiere et udvalg af
teksterne, spørger Kristina Glaffey eleverne, hvilken
tekst fra kompendiet, de gerne vil diskutere. Hun
tager ikke alle dagens tekster op til behandling -
igen til elevernes overraskelse. De er ikke vant til at
betragte litteratur som en ressource, men som
stramt organiseret undervisningsmateriale. 

I den ene klasse vælger eleverne Maja Lee
Langvad: Lykønskningskort.

”I anledning af min INTEGRATION 
inviteres du/I på 

Arabergrød
Arabergrød III. Tillavningstid 1 Time - Til 6 personer.
1 kg Arabere
1/2 l Vand 
Ca. 225 g Krystalmelis
30 g Sagomel el. 20 g Kartoffelmel
Araberne vaskes, skrælles og skæres i ganske ensartede Stykker på 4 cm’s Længde. 
Vand og Sukker bringes i Kog. Araberne koges heri ved meget svag Varme, indtil 
de er møre, da optages de med en Hulske. Jævningen tilsættes og koges med 
Saften (se s. 46). Araberstykkerne røres til sidst i Grøden.
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Kristina Glaffey læser teksten højt og spørger:
”Hvad tænker I om den tekst?” Eleverne svarer, at
de tænker på racismetemaet og på fremgangsmå-
den, som de undrer sig over. Kristina Glaffey for-
klarer, at Maja Lee Langvad har brugt en særlig
teknik som hedder ’ready mades’. Den går ud på, at
man tager en eksisterende tekst og gør noget ved
den. I tilfældet med opskriften på arabergrød har
Maja Lee Langvad skiftet et par bogstaver ud, og
så bliver det til et kunstværk. 

- Fungerer teksten? spørger Kristina Glaffey klas-
sen.

Eleverne svarer, at den er komisk og provokerende.
Komikken er plat, og den er provokerende, fordi
den spiller på det racistiske. 

Kristina Glaffey oplyser, at ordforklaringerne er
hentet i Slangordbogen, og teksten må opfattes
som en kritik af den racisme, der ligger indbygget i
det danske sprog.

En elev mener, at teksten er uskadelig og ikke raci-
stisk. Det fører til en diskussion om racistiske
sproglige klicheer og plathed over for politisk kor-
rekthed. Man skal have gensidig respekt og passe
på sit sprog, men spørgsmålet er, om man bliver
racist af at bruge eller blive mødt med racistiske
vendinger. De er efterhånden blevet en del af
omgangsformen i nogle unge miljøer. Eleverne
konkluderer, at den måde udtrykkene opfattes på,
afhænger af den konkrete kommunikationssitua-
tion - hvilket fører direkte over i den næste tekst.

Bag tonede ruder:

”Bag tonede ruder mødte Holger Danske og
Holger Nydanske, der ikke kendte hinanden,
hinanden. Holger Danske kørte i en Mercedes
Benz, E55 med klimakompressor, avantgarde-
modellen, Holger Nydanske i en Mercedes Benz,
e-klasse, 270 CDI, ombygget til en avantgarde-
model. Næsten samtidig rullede Holger Danske
og Holger Nydanske de tonede ruder ned i hver
deres Mercedes Benz. ”Hvad vil du, skinke!”,
råbte Holger Nydanske. ”Slap af, perker!”, råbte
Holger Danske. ”Slap selv af, skinke!”, råbte
Holger Nydanske. ”Du kan selv være en skin-
ke!”, råbte Holger Danske. Så råbte Holger
Nydanske: ”Du ska’ ik’ fuck’ med mig!” ”Jeg er
ik’ bøsse!” råbte Holger Danske. ”Fuck dig, din
bøsse!”, råbte Holger Nydanske. ”Jeg knepper
ik’ med amatørdanskere!” råbte Holger Danske.
”Din fucking amatørgangster!”, råbte Holger
Nydanske. Så råbte Holger Danske: ”Din mor er
en fucking luder!” ”Du ska’ ik’ kalde min mor
for en luder!”, råbte Holger Nydanske. ”Du ska’
ik’ kalde mig for en fucking bøsse!”, råbte
Holger Danske. Så skreg Holger Nydanske:
”Bøsserøv!”  Så skreg Holger Danske:
”Nasserøv!” Så skreg Holger Nydanske:
”Bonderøv!” Så skreg Holger Danske
”Negerrøv!”. Så skreg Holger Nydanske ”Luk din
hvide røv!” Pludselig råbte Holger Danske: ”Har
aben ik’ fået banan i dag?” ”Hva’ snakker du
om, blegfjæs!” råbte Holger Nydanske. ”Forstår 

INVITATION TIL

• NEGER MED FRAKKE

• FRANSKMAND I SOVEPOSE

• INDIANER I KANO MED BRÆK NED AD NAKKEN

• KINESERPIK MED DET RØDE

neger med frakke

ristet hotdog.

franskmand i sovepose

fransk hotdog, dvs. en pølse stukket på langs 

igennem et brød.

indianer i kano med bræk ned ad nakken

hotdog med sennep og ketchup

kineserpik med det røde

lille knækpølse med ketchup
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grønthandleren ikke dansk?”, råbte Holger
Danske. ”Kartoffel!” skreg Holger Nydanske.
”Fremmedarbejder!”, skreg Holger Danske.
”Racist!”, skreg Holger Nydanske. ”Fejlfarve!”, 
skreg Holger Danske. ”Hvide svin!”, skreg
Holger Nydanske. ”Sorte hund!”, skreg Holger
Danske. 

”Din, din, din…?” ”Det er for resten nogle her-
refede fælge, der sidder på din mercer”, sagde
Holger Nydanske pludselig. ”Købt dem i
Tyskland”, svarede Holger Danske. ”Overvejer
same shit til min mercer”, sagde Holger
Nydanske. Så sagde Holger Danske: ”De er for
nasty!” Så sagde Holger Nydanske: ”De er for
nice!” Pludselig sagde Holger Danske: ”Det er
for resten nogle superseje spejle, der sidder på
din mercer”. ”Købt dem i Tyskland”, svarede
Holger Nydanske. ”Overvejer same shit til min
mercer,” sagde Holger Danske. Så sagde Holger
Nydanske: ”De er for nasty!” Så sagde Holger
Danske ”De er for nice!” Så sagde Holger
Nydanske: ”Du er for syg!” Så sagde Holger
Danske: ”Du er syg nok!””

Kristina Glaffey spørger: ”Hvad synes I?” 

Eleverne synes, teksten er ret grinagtig. De to
Holgere kalder stort set hinanden det samme.
Eleverne læser den ind i integrationsdebatten. Eller
er det en latterliggørelse? Maja Lee Langvad foku-
serer jo i det meste af teksten kun på personernes
grove sprog. 

”Er det o.k. at forenkle tingene på den måde?”
spørger Kristina Glaffey og oplyser samtidig, at
teksten oprindelig blev trykt i Dansk Flygtninge
hjælps blad. En del af læserne opfattede teksten 

som en udlevering af to persontyper og kritiserede
forfatteren for at bruge et unødvendigt simpelt
sprog. Siden blev teksten også trykt i det litterære
tidsskrift Victor B. Andreasens Maskinfabrik, og
her vakte den ingen forargelse. 

Eleverne tager udgangspunkt i det tematiske -
sådan som elever som regel helst vil - men kom-
mer uundgåeligt også ind på sprog og medier.
Digtets tematiske pointe ligger i sproghandlinger-
ne, og i læsernes vurdering af, hvad man kan sige
i bestemte situationer. Maja Lee Langvad og
Kristina Glaffey er ikke meget ældre end eleverne,
og det gør, at eleverne føler, at teksten bygger på
erfaringer, der ligner deres egne meget.
Diskussionen om de sproglige detaljer får derfor
også et eksistentielt og politisk præg. Det er ikke
sandsynligt, at en dansklærer selv ville have fun-
det Maja Lee Langvads tekster frem. Bag tonede
ruder var endnu ikke udkommet i bogform, da
timen blev gennemført, og Kristina Glaffey med-
bragte den derfor i manuskript.  

Gennemgang af Niels Franks tekst

Da Kristina Glaffey gentager forløbet i en anden
klasse, vælger eleverne i stedet at gennemgå Niels
Franks tekst. 

Teksten indeholder et moralsk dilemma, som frem-
kalder en diskussion blandt eleverne, om hvor
grænsen går mellem fiktion og virkelighed, om
hvad forfattere kan tillade sig at skrive, og om
hvilke tekster man kan tillade sig at bruge i skolen. 

Niels Franks tekst indeholder en antydning af en 
fantasi om sex med mindreårige drenge. Emnet er
et af de mest ømtålelige i den offentlige debat, og
det smitter af på elevernes samtale. Det er f.eks.
ikke let at se, hvilken rolle fiktionen spiller i tek-
sten - er den overhovedet fiktiv? Skal den opfattes

22

Gennemgangen af Maja Lee Langvads tekster blev

afviklet, før krisen omkring Muhammed-karikaturer-

ne for alvor tog fart. Den problematik, som klassen

samtalede fredeligt om i november 2005, blev i

januar 2006 udfoldet som et blodigt, globalt skue-

spil. Begivenhederne gav eleverne ret: Kommunika-

tionens kontekst er afgørende for, hvordan sprog,

kunst og litteratur opfattes.

Maja Lee Langvad tog afgang fra Forfatterskolen i

2003. I 2006 debuterede hun i bogform med Find

Holger Danske. Bogen blev af en anmelder karakte-

riseret som ”et sensationelt samleje mellem Vagn

Steen og Vita Andersen” og genrebestemt som ”kon-

ceptuel digtsamling”. Den blev hurtigt optrykt i flere

oplag, og forfatteren blev omgående indstillet til

flere litterære priser.
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som en provokation af vores vaneforestillinger?
Eller hvad er formålet overhovedet med at skrive
sådan en tekst? 

Men også i denne time drejer elevernes samtale sig
på én gang om det tematiske og det sproglige.
Måske er det sproget, der provokerer? Teksten er
meget konkret i sit ordvalg og korthugget i syntak-
sen, og det giver en hård og kontant stemning
uden nogen poetiserende sløringer. En kvinde ville
ikke have skrevet en så stemningstømt, kynisk
tekst, mener flere elever. Kristina Glaffey opfatter
det som et maskulint træk, at der tænkes i løsrevne
kropsdele i stedet for i hele personer. Og måske er
det den selvafslørende karakteristik af en maskulin
kynisme, der er tekstens ærinde. 

Nogle elever finder teksten sej, andre synes, den er
ulækker. Spørgsmålet er, om Niels Frank overskri-
der en grænse, og det er tydeligt, at han i hvert
fald overskrider visse elevers grænser. 

Diskussionen berører væsentlige træk ved den litte-
ratur, som Anne-Marie Mai kalder ’det formelle
gennembrud’ (Mai 2001) og Anne Borup ’det åbne
felt’ (Borup 2000). Hvor langt kan forfatteren tilla-
de sig at gå i brugen af selvbiografisk stof? Og
hvordan er forholdet mellem æstetik, etik og politik
i litteraturen? 

Det er træk, som har spillet en rolle i litteraturen
siden ca. 1970, men som er blevet stadig mere
betydningsfulde. Claus Beck-Nielsens aktiviteter er
et konsekvent forsøg på at nedbryde grænsen mel-
lem litteratur og politisk aktion. Og i 2007 fik Knud
Romers måske/måske-ikke selvbiografiske roman
Den som blinker er bange for døden meget mere
opmærksomhed i pressen, end litteratur ellers får
(Romer 2006). 

Niels Franks kredsen om seksualitetens og kønnets
rolle er også tidstypisk. Særligt den teoretiske ret-
ning, der kaldes ’queer theory’, har interesseret sig
for forholdet mellem køn, erfaring, litteratur og
sprog. Kristina Glaffey udleverer en introduktion til
queer teori til eleverne. Man mærker på eleverne,
at de synes, det er i orden, at en forfatter, der selv
arbejder med problemstillinger som kønnets frigø-
relse fra snærende normer, præsenterer dem for
tekster som Niels Franks. Men ville de have reage-

ret på samme måde, hvis det var læreren, der gjor-
de det? Lærerens og forfatterens roller er forskelli-
ge, og forfatterrollen tillader, at der bruges littera-
tur og bringes emner frem som ellers ikke forekom-
mer i skolen.

Arbejdet med elevteksterne

Efter tekstgennemgangene bliver de fotokopierede
elevtekster udleveret. Nogle af eleverne læser deres
tekster op, og de bliver kommenteret. Nogle enkelte
tekster gengives her, og kommentarerne refereres. 

Kamillas tekst

Jeg kan huske, da jeg første gang fik min men-
struation
Jeg kan huske første gang, jeg fik en kæreste
Jeg kan huske første gang, jeg tissede i bukser-
ne
Jeg kan huske første gang, jeg hørte ordet jeg
elsker dig
Jeg kan huske, da jeg havde mit værste mare-
ridt
Jeg kan huske, da jeg mistede min mor
Jeg kan huske den forfærdelige følelse, jeg bar
rundt på
Jeg kan huske den efterfølgende tid
Jeg kan huske, da min kæreste gav mig en ring
Jeg kan huske, da jeg fik min første kat
Jeg kan huske, hvor lille og sød hun var
Jeg kan huske, da jeg fik min anden kat
Jeg kan huske, hvor stort et øjeblik det var, da
jeg fik nøglen til min lejlighed
Jeg kan huske, hvor vidunderlig en mor jeg
havde
Jeg kan huske den tid, hvor min far var alkoho-
liker
Jeg kan huske, da han fandt en kæreste
Jeg kan huske, da de blev gift
Jeg kan huske, da jeg begyndte at se min forlo-
vede
Jeg kan huske, hvor meget vi grinte og morede
os
Jeg kan huske den tryghed, han gav mig
Jeg kan huske første gang, jeg sagde til ham, at
jeg elskede ham
Jeg kan huske den første nytårsaften, hvor min
kæreste sagde, han elskede mig
Og jeg kan huske, da jeg købte min første cykel.
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Kommentarer til Kamillas tekst

Kristina Glaffey siger: ”Teksten handler om kærlig-
hed, sorg, og den er traumatisk, men sidste sæt-
ning skiller sig ud, dels pga. det lille ”og”, dels
emnemæssigt. Jeg forstår ikke den sidste sætning
- det gode og det traumatiske er blandet sammen.
Hvad tænker I andre?”

En elev finder teksten meget åben og stor. Kristina
Glaffey synes også, den er hudløst ærlig, men at
den kunne konkretiseres mere. Den kunne f.eks.
uddybes med situationer og med sansninger. Er
den åben eller lukket? Den ser åben ud på grund af
ærligheden, men måske bliver der alligevel ikke
sagt så meget, som man først får indtryk af, fordi
den ikke er så konkret. Kamilla siger: ”Det er rig-
tigt nok, der er meget, jeg ikke siger”.

Kristina Glaffey mener, at man som forfatter er
nødt til at bruge af sit personlige stof, men der er
forskel på, hvordan man kan bruge det. Der skal
være en åbning til læseren - læseren og forfatteren
skal være i samme rum. Kamillas tekst er følelses-
fuld, men alligevel lukket. 

Forfatteren Rolf Steensig, der deltager som obser-
vatør i timen, tilføjer: ”Teksten indeholder nogle
interessante psykiske forløb. Jeget gennemgår en
udvikling, og faderen gennemgår tilsyneladende
også en udvikling.” Kristina Glaffey konkluderer:
”Ja, det er en happy end-historie, fra magtesløshed
til lykke.” 

Kamilla siger, at præcis sådan er teksten også
tænkt, og Kristina Glaffey tilføjer: ”Den handler
om, at ægteskabet eller et andet menneske kan
redde én.”

Ahmeds tekst

Jeg kan huske første gang, jeg spillede fodbold.
Jeg kan huske min første indendørs turnering.
Jeg kan huske den første medalje, jeg vandt.
Jeg kan huske min første tur til svømmehallen.
Kan huske min første tur til stranden. Kan
huske første gang jeg gik op til en eksamen.
Kan huske min første teoritime. Kan huske min
første Ninja Turtle. Jeg kan huske min første
rigtige tur i byen. Jeg kan huske min første 
kæreste. Jeg kan huske min første sang, jeg
lavede. Kan huske den første gang, jeg optrådte.
Kan huske den første gang, jeg var i et prof
studie.

Kommentarer til Ahmeds tekst

Kristina Glaffey undrer sig lidt over kronologien.
Det er særligt Ninja Turtlen, der dukker op på et
uventet sted. Teksten handler om sport og om ’før-
ste gange’. Der er noget dåbsagtigt eller indvielses-
rituelt over den. Rolf Steensig undrer sig over,
hvorfor der mon mangler nogle ’jeger’. Der er en
god glidning fra svømmehal, over strand til eksa-
men. Den handler om at blive voksen.

Skribenten synes også, at Ninja Turtlen måske er
blevet fejlplaceret. Men det er rigtigt: Teksten
handler om det berusende i at blive voksen og
overvinde forhindringer. Der ligger ikke noget
dybere i de manglende ’jeger’, eller i at teksten
ikke er stillet op i verslinjer. Det gik bare simpelt-
hen pludselig stærkt. ”Jeg kunne ikke nå at skrive
alle de ord”. 

Både Kristina Glaffey og Rolf Steensig synes, at
teksten - og denne genre i det hele taget - er inter-
essant, fordi jeget både afslører sig selv og samti-
dig skal finde en sproglig form til afsløringen.
Ahmeds tekst viser et ’jeg’, der er optaget af at vise
sine talenter, score triumfer, som bruger sig selv
som redskab i tilværelsen. Og det viser sig også i
den hæsblæsende form.
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Michaelas tekst

Jeg kan huske, da Muhammed fra min folkesko-
leklasse slugte sin nøgle, som han i kådhed
under ’pigerne efter drengene’ havde puttet i
munden.
Jeg kan huske dengang, jeg faldt på min fars
kontor og slog tænderne ned i en badering, der
lå på gulvet, så jeg tabte en rokketand.
Jeg kan huske mit første kys nede ved Mosens
Ishus. Han var 18 og havde tungepiercing. Det
var klamt!
Jeg kan huske dengang, jeg faldt på den rå
asfalt og slog mine hænder til blods. Jeg kunne 
ikke så godt gå i bad på grund af plastikposen,
der skulle forhindre sårene i at blive våde.
Jeg kan huske en dag ved stranden, hvor min
far måtte bære mig i land, fordi jeg var hyste-
risk over de mange vandmænd.

Kommentarer til Michaelas tekst

Elevernes kommentarer til teksten går på de ople-
velser, den beskriver, ikke på udtrykket. ”Du skriver
ikke om andet end uheld”, siger en elev. Andre
hefter sig ved, at teksten er konkret, detaljeret,
komisk og selvironisk.
Forfatterne interesserer sig mere for det sproglige.
Rolf Steensig ærgrer sig over, at eftersætningen:
”det var klamt”, har fået lov at smutte med i en
konkret skildring, der ellers virkelig ægger læse-
rens fantasi. Michaela synes lige, hun skal fortolke
oplevelsen selv, og det svækker teksten. En ’tom
plads’ ville have aktiveret læseren mere. 

Rolf Steensigs bedømmelse vækker en del diskus-
sion. Også spørgsmålet om forholdet mellem pri-
vatpersonen Michaela, fortæller-jeget og det ’jeg’
der handler i teksten, diskuteres. Både Rolf
Steensig, Kristina Glaffey og en del elever deltager
i denne diskussion om et formelt forhold, der har 

store indholdsmæssige konsekvenser. Fortælleren
har en læser i tankerne, som har en vis viden om,
hvad der menes med ”Mosens Ishus” og
”Muhammed”. Men teksten holder alligevel den
fine balance mellem det indforstået private og det
konkrete, så den også fremkalder billeder hos læse-
re, der ikke har gået i klasse med Muhammed, og
som ikke kender Mosens Ishus’ præcise funktion i
den odenseanske mentale topologi.

Kristina Glaffeys time rummer nogle træk som er

typiske for næsten alle 11 undervisningsforløb:

• Eleverne går til opgaven med stor lyst.

• Eleverne skriver ærligt om ofte meget personlige 

erfaringer.

• Samtalerne i klassen er meget engagerede og 

koncentrerede.

• Samtaler om litterære tekster giver mulighed for 

at tale om meget personlige ting på en distance-

ret måde, fordi tematik og form er vævet sam-

men. Denne mulighed bliver voldsomt forstærket,

når det er elevernes egne tekster, der samtales

om.

• Formelle, æstetiske mønstre indfinder sig næsten 

af sig selv i en del af teksterne

• De næsten spontane æstetiske mønstre gøres til 

genstand for præcis æstetisk analyse. Det spon-

tane er kun en begyndelse. Derefter kommer det

sproglige arbejde

• Den ritualisering, der ligger i, at eleverne skal 

skrive i bestemte litterære former, er afgørende 

for udviklingen af æstetisk erfaring og 

erkendelse.

• Den ritualisering, der skabes, når skolens regler 

for samtale konfronteres med forfatterværkste-

dets regler, er afgørende for, at man ikke havner

i terapeutiske samtaler, som hverken lærere eller

forfattere er uddannet til at håndtere.

• Læselysten er integreret i skrive- og analyse-

lysten.
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Rolf Steensigs metode

Rolf Steensigs øvelser er lyriske og kræver ikke så
meget skrivning. De er fokuseret på sproglig kon-
centration og æstetisk økonomi og arbejder meget
med udstregninger. Hans metode har forfædre i
den franske forfatter- og matematikergruppering
OuLiPo’s ’værksted for potentiel litteratur’ fra
1960, og længere bagud hos konkretister og dadai-
ster (www.oulipo.net). 

I svensk og dansk skolesammenhæng findes en
modereret udgave, der kaldes ’poetisk leg’. I
Danmark har især Claus Detleff arbejdet på at ind-
føre denne arbejdsmåde i folkeskolen (Detleff &
Sørensen 1974).   

De tekster, eleverne skriver i Rolf Steensigs timer,
ser helt anderledes ud, end de tekster eleverne skri-
ver i Kristina Glaffeys timer. F.eks. denne:

Hvor
mine mareridt
knuser mine øjne
slæbes
små hænder
bag
den eneste
der aner

Teksten er fremkommet ved udstregninger i Tore
Ørnsbos digt Lak (Ørnsbo 1999): 

Hvor æren ligger
på et lille stykke lak
ifører mine mareridt
sig hvide handsker. 
inden de i slow motion
knuser et glas
over mine øjne

bag skyskrabernes fletværk
de tavse katedraler
slæbes havet på land
af ganske små mænd

med grove hænder
bag dagens våde slør
er en fed måge
den eneste
der aner
at fisk er havets smykker

Kriterierne for elevens valg af udstregninger bliver
ikke diskuteret. ”Man skal ikke sætte for tidligt ind
med refleksionerne”, mener Rolf Steensig. Det for-
bliver derfor en gåde, hvad det præcis er i teksten
og den kreative proces, der styrer elevens valg.
Men det er ret sikkert, at eleven aldrig ville have
fundet på at skrive sådan en tekst, hvis han ude-
lukkende havde taget udgangspunkt i sine egne
erfaringer - sådan som eleverne gjorde i Kristina
Glaffeys timer. Kombinationen af tekstlæsning og
skriveproces skaber noget ikke før set. 

Rolf Steensigs skriveøvelser er ikke grebet ud af
luften. De svarer til hans egen arbejdsmetode, som
han fortæller eleverne om. Metoden består i, at
man kickstarter den kreative arbejdsproces ved at
trække på forskellige arkiver: et omfattende arkiv
af digtsamlinger, et arkiv af tidsskrifter og et arkiv
af sproglige formuleringer. Det sidste er en slags
’udtrykkenes kirkegård’, som rummer vendinger,
indfald o.l., som Rolf Steensig har skrevet ned,
men som ”endnu ikke bor i noget digt”, som han
udtrykker det. 

Hele dette omfattende arkiv kan eleverne ikke få
adgang til. Det består i sin yderste konsekvens af
Rolf Steensigs egen udgave af hele den lyriske tra-
dition. Men de får udleveret et kompendium af
nogle af digtene. Desuden fungerer Rolf Steensigs
taske som en komprimeret udgave af den litterære
tradition. Her befinder der sig et udvalg af digt-
samlinger, som deles ud til eleverne. Og endelig
medbringer han et udvalg af sine mærkelige for-
muleringer, som han også giver eleverne, så de kan
skrive videre på dem.

Disse tekster og sproglige fragmenter bruger ele-
verne på den måde, at de enten streger linjer ud i
digtene, eller de kopierer linjer ud af digtene og
sætter dem sammen igen på nye måder. Eller de
skriver videre på deres nye digte eller på de formu-
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leringer, de får udleveret af Rolf Steensig.
Øvelserne kan varieres og kombineres næsten i det
uendelige.

Rolf Steensig kender digtsamlingerne så godt, at
han er i stand til at genkende de fragmentariske
tekststumper, som eleverne kopierer ud af teksterne
og genanvender. I løbet af skriveprocessen opstår
der også en begyndende genkendelseseffekt hos
eleverne, fordi de samme digte og fragmenter bli-
ver ved med at dukke op i nye skikkelser i de for-
skellige elevers udstregningsøvelser. Der opstår en
balance mellem velkendthed og fremmedhed, som
hele tiden forskyder sig. 

Fremgangsmåden er mekanisk, og øvelsernes
oprindelse i et matematikerinteresseret forfattermil-
jø kan mærkes. I computerprogrammernes tidsalder
har dette mekaniske syn på litteratur fået en
renæssance. Den samme teknik kan genfindes i
elektronisk musik og tekno, og enkelte digtere, som
f. eks.  Morten Søndergaard, har eksperimenteret
med både ord og lyd i collageform (Søndergaard
2000). Eleverne kender principperne fra samples,
og fra sms og chat med deres på én gang formu-
laragtige og kreative præg. Man kan finde lignen-
de samplinger af ord og billeder på
www.afsnitp.dk.

Tilfældigheder spiller en stor rolle, men Rolf
Steensig udleverer samtidig et ark til eleverne med
gode råd til (kommende) digtere. Rådene stammer
fra tidsskiftet Hvedekorns hjemmeside og indehol-
der en lille normativ poetik, der er tænkt som en
hjælp til de håbefulde poeter, der sender digte ind
til tidsskriftet. Der advares mod adjektiver, lange
tillægsformer, GAS-konstruktioner (genetiv+adjek-
tiv+substantiv: ”kærlighedens svævende hus”),
abstrakter, højpoetiske ord, sammenligninger, kon-
kluderende slutninger, vævende udtryk, udtryk der
fortæller i stedet for at vise, høflig pænhed,
bevidstløse linjebrud, umusikalsk sprog, for korte
tekster. Og til sidst et positivt råd blandt alle
advarslerne: 

”Det er (heldigvis) vanskeligt at udstede generelle
retningslinjer for, hvad det gode digt er. Digte er
meget forskellige, Men for at sige det meget enkelt,
så har alle gode digte det til fælles, at de kan
noget. Prøv at sætte dig med nogle af dine digte

og prøv at besvare spørgsmålet: ”Hvad er det, de
her digte kan?” Indeholder de slående og smukke
billeder? Er de gennemmusikalske? Berører de
læseren? Hvor udfører de det poetiske arbejde?”
(www.hvedekorn.dk).

Andre lyriske metoder
Karin Toft går i sine timer endnu længere end Rolf
Steensig i retning af mekaniske øvelser. Hun er
tydeligt inspireret af tekstgenererende computer-
programmer. En elevgruppe har netop løst en
opgave, der går ud på at sammensætte en ny tekst
af forskellige tekststumper. En elev læser resultatet
højt. 

Der sker det mærkelige, at eleven bygger en modu-
lation ind i oplæsningen, så den får et markant
rytmisk præg. Derved får den egentligt meningslø-
se tekst alligevel en mening. Karin Toft arbejder
meget med det rytmiske i sine egne oplæsninger
og roser eleven, der ser lidt overrasket ud over sin
egen præstation. 

Også den måde, Karin Toft gennemfører timerne
på, har et markant anderledes præg end lærerstyre-
de timer. Eleverne har selv ansvaret for deres tek-
ster. De har næsten ingenting at gå efter i de tekst-
stumper, de får udleveret, og de afgør også selv,
hvordan de vil fremføre resultatet af deres arbejde.
Men oplæsningerne foregår oppe ved katederet, og
mens de står der, får Karin Toft dem til at gøre
rede for deres valg og arbejdsproces ved nærmest
at interviewe dem - sådan som journalister inter-
viewer kunstnere.

Et af de spørgsmål, der fascinerer Karin Toft, er
forholdet mellem den tekst, som er blevet klippet i
stykker og den nye tekst, som eleverne har skrevet.
Hun kan se, at stemningen fra den oprindelige
tekst, trods alt klipperiet og tilskrivningerne, er
rejst med over i den nye, simpelthen fordi de
enkelte ord indeholder et betydningspotentiale,
som ikke forsvinder. ”Hvilken slags tekst tror I,
stumperne oprindelig stammer fra?”, spørger hun. 

En elev mener, det må være et digt, fordi det særli-
ge ved ordene er, at de antyder en stemning. En
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anden elev mener, det er en novelle, fordi ordene
ikke er ’vilde’ nok til at indgå i et digt. En tredje
konstaterer: ”Der er nogle links mellem verber og
tillægsord, der gør, at teksten i hvert fald må være
skønlitterær og beskrivende.” Flere elever kommer
med eksempler. 

”Det er et uddrag af Roland Barthes’ “Kærlighedens
forrykte tale”, oplyser Karin Toft. Den kender ele-
verne selvfølgelig ikke, men uden at vide det, har
de i deres diskussion om ordvalg og syntaks gan-
ske godt karakteriseret genren. 

Eleverne diskuterer derefter, hvorfor det har været
svært at få den ny tekst til at hænge sammen. De
mener, at det skyldes, at nogle ordklasser har
været overrepræsenteret i tekststumperne, mens
andre er underrepræsenteret. Hvem tænker normalt
over småordenes uundværlighed?    

S + 7 og hvad deraf følger

En øvelse, som både Karin Toft, Peder Frederik
Jensen og Rolf Steensig bruger, kaldes S + 7. Den
går ud på at tage en tekst og strege alle navneor-
dene under. Derefter tager man en ordbog, slår
hvert af ordene op, tæller i hvert tilfælde 7 sub-
stantiver frem i ordbogen og erstatter det oprinde-
lige substantiv med det nye. ”Ja, men kan der da
komme nogen lyst ud af sådan en mekanisk øvel-
se?”, vil en skeptiker nok spørge.

Agnes Witzke, lektor på Avedøre Gymnasium, for-
tæller om den øvelse, som Rolf Steensig og Peder
Frederik Jensen gennemførte i hendes klasse, en
næsten ren pigeklasse med flere indvandrerelever:

”Peder og Rolf gjorde meget ud af at fortælle om
de der franske OuLiPister, der har opfundet meto-

den. Og eleverne syntes jo, det var meget sjovt -
nå, ja, så kan man også gøre sådan, det er vel ikke
noget særligt. Og de skulle så foretage øvelsen på
de helt alvorlige erindringstekster, de havde skrevet
i sidste time og fået rigtig god respons på. Det
viste sig, at der kom nogle enormt morsomme tek-
ster ud af de der udskiftninger. I en af dem kom en
pige op af toilettet med smokingen slæbende hen
ad gulvet, eller sådan noget lignende. Det der bille-
de med en smoking og et toilet - vi grinede bare.
Det synes jeg er sjovt: at ordene pludselig får en
anden valør, eller pludselig skabes der nogle nye
billeder.

Det foregik på den måde, at eleverne læste deres
nye tekst op. Så var der en af pigerne - hun ville
simpelthen ikke læse sin op, hun ville overhovedet
ikke læse den op. Hendes oprindelige husketekst
lød: - Jeg husker, jeg gik i 7. klasse, og jeg var den
eneste pige i klassen, for alle de andre piger var
gået ud af den her klasse, og resten var drenge,
men jeg kunne godt fungere sammen med drenge-
ne. 

Den havde hun læst op i timen før, men den nye
nægtede hun at læse op, og Peder og Rolf kunne
jo ikke forstå det. Men da de var gået, lod hun en
anden læse teksten højt for klassen. Da hun havde
talt 7 ord frem fra ’pige’ i ordbogen, kom hun til
’pik’. Det blev en fuldstændig vanvittig tekst, og vi
var ved at dø af grin. De fik meget fis og ballade
ud af det. I sidste ende handler det jo om, at ele-
verne kommer til at fokusere på, at ord har en
betydning, og når du skifter ord ud, så kan hele
tekstens betydning pludselig dreje. Det er i hvert
fald det, eleverne har skrevet i deres evaluering til
mig. At de synes, det har været sjovt.” 
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SÅDAN KAN MAN GRIBE ET SKRIVEFORLØB AN:

Sæt fokus på detaljen 
og drop pointen

Et skriveværksted kan styrke unges læselyst, fordi

det åbner døren til de særlige oplevelser og erken-

delser, vi kan få gennem litteratur, understreger

Pablo Henrik Llambias:  

- Et skrivekursus sætter fokus på tekstens detal-
jer og ordenes betydning og sammensætning.
Det gør eleverne bevidste om, at det at skrive
ikke bare handler om at spænde en hest foran
en mening, og så bliver meningen kommunike-
ret ufiltreret ud: Nej, andres opfattelse af menin-
gen bliver påvirket af den måde, man udtrykker
og præsenterer den på. 

Det overrasker de fleste elever. De tror, de har
skrevet det, de ville sige, men går vi ned i detal-
jerne og kikker på hvert enkelt ord, opdager de,
at det har de sådan set slet ikke … de har blot
skitseret en mening, som læseren godt kan for-
nemme. Men det står faktisk ikke ordret på papi-
ret! 

Det er utilfredsstillende at finde ud af, at man
som skribent ikke har ramt præcist nok i sine
formuleringer. Men eleverne er jo vant til, at
præcision på sætningsplanet ikke er så vigtig,
når de skriver opgaver. Sætningen er som regel
bare en bro, der skal føre videre til konklusio-
nerne, som censor og lærer er mest opmærksom-
me på: ”Nå ja, det er ikke formuleret så godt det
her, men meningen er god nok, så det er ok på 

et overordnet plan”. Derfor føler de fleste elever,
at det går fint med skrivningen. 

Eleverne bliver også langt mere bevidste om,
hvad andre skriver, siger og udtrykker: Når de
får indsigt i, hvor kompleks betydningsdannel-
sen egentlig er, mister de interessen for de
melodramatiske banalbetydninger, som især cir-
kulerer i tv-serier og mainstreamlitteratur.  

I stedet for bliver de sultne efter mere komplekse
og præcise fremstillinger af vigtige betydnings-
relationer i deres liv. De kan være svære at finde
i de elektroniske medier - pointen er, at de
betydninger, der hæver sig over det banale, er
meget nemmere at finde i litteraturen. Derfor
kan et skriveværksted på lang sigt give eleverne
større læselyst.  

Læseundervisningen i gymnasiet sætter fokus på

overordnede budskaber og konklusioner - burde

lærerne i det daglige være mere opmærksomme 

på at lære eleverne at læse på detaljen, efter din

mening?  

- Eleverne lærer nok først og fremmest at læse
på syntesen, dvs. på helheden: ”Hvad handler
det her helt overordnet om?” starter lærerne med
at spørge, hvorefter de underbygger påstanden
om, hvad det handler om ved at fremhæve nogle
detaljer, som peger i samme retning. 
Lærerne udvælger også tit tekster og værker
udfra en syntese, der er eksistentielt oplysende,
så man let kan trække nogle entydige tendenser
ud af teksterne og argumentere for, at de løber i
samme retning. 

Jeg havde selv oplevelsen af at læse på syntesen
i gymnasiet - og jeg  følte ikke, det var  nok.
Jeg foretrækker at læse på detaljen, så man star-
ter med at sige ”Nå, men hvad står der her i det
første afsnit, hvad betyder den mærkelige linje
her på side 3 …”- så man bygger sin oplevelse af
teksten op nedefra, uden at være så forhippet på
syntesen. 
Og det fik stor betydning for mig, at min reli-
gionslærer gav mig en bog af Albert Camus. I
det øjeblik, hun blev opmærksom på, at jeg
interesserede mig for eksistentielle forhold, for-
ærede hun mig bogen, som jeg læste, fordi vi
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var på bølgelængde rent interessemæssigt. Og
den gav mig så lyst til at læse noget mere om
emnet … jeg mistede interessen for den banale
opstilling, fordi Camus skærpede min opmærk-
somhed på langt mere komplekse problemstillin-
ger. På samme måde som en forfatter på besøg i
klassen kan skærpe nogle elevers opmærksom-
hed på detaljen og kompleksiteten i tekster. 

Det var i øvrigt ikke noget tilfælde, at jeg fik
bogen af min religionslærer. For religionslære-
ren var ikke interesseret i syntesen - hun var
mere optaget af at fremlægge religionshistoriske
uafgørligheder. Ligesom de undervisere på uni-
versitetet, der står og forsker, mens de undervi-
ser på tavlen. Det er en stor pædagogisk udfor-
dring, for der er ingen facitliste, som når man
læser på syntesen - at lærerne står og er på ski-
deren oppe ved tavlen, men det skaber en stimu-
lerende undervisning, fordi det får eleverne til at
tænke aktivt med. Og til at forstå, at det er ok at
tænke før syntesen og blive i detaljens rum.

Har du et konkret eksempel på, hvilken forskel det

gør, når en tekst sætter fokus på detaljen frem for

på syntesen, altså på den overordnede konklusion?

- To eksempler fra samme genre er gode til at
gøre forskellen tydelig.  
F. eks. to typer rejsebeskrivelser som Laurence
Sterne over for Rousseau:
Hvor Rousseau er meget betydningsorienteret,
lægger  Sterne vægt på fornøjelsen ved den
enkelte sætning og på præcisionen i situationen.
Mens Rousseau er vældigt optaget af betydnin-
gen på det overordnede plan - hvad hans hand-
linger skal udtrykke, er Sterne ikke så optaget
af, hvad der egentlig sker, og hvad det fører til. 

Læser man teksterne højt for eleverne, vil de
som regel begynde at grine af Sterne og ikke af
Rousseau, for de kan høre Sternes præcision i
detaljerne, hans iagttagelsesevne, og hans fornø-
jelse ved at beskrive nuet. 
Det foregår på sætningsplanet - derfor læser vi
Sterne vertikalt, for det er sådan set lige meget,

hvor vi skal hen: Lige nu er vi i det her afsnit,
og det er dejligt.
Mens vi læser Rousseau horisontalt, frem mod
hans konkluderende pointer. 

”Det var en kølig, forfriskende aften efter en
meget lummer dag i slutningen af august
måned, da en fremmed på et mørkt muldyr
og med en lille rejsetaske bag sig, inde-
holdende nogle skjorter, et par sko og et par
karmoisinrøde satinbukser, kom ridende ind i
staden Strassburg. 
Han meddelte vagtposten, som udspurgte
ham ved byporten, at han havde været på
NÆSERNES forbjerg - agtede sig til
Frankfurt – og regnede med at være i
Strassbourg igen en måned senere, med
egnen ved det tartariske Krim som mål. 
Vagtposten så den fremmede op i ansigtet 
– aldrig i sine livsskabte dage havde han set
mage til næse!”
Laurence Sterne: Tristam Shandy, oversat af
Bente Ahlers Møller 1976, s. 207.

”Når aftenen faldt på, sted jeg ned fra øens
tinder og gik gerne ud og satte mig ved
søbredden på stranden i et eller andet skjult
fristed; dér lod bølgernes brusen og vandets
stadige bevægelse, som holdt mine sanser
fast og bortjog al anden uro fra min sjæl,
mig synke hen i et vidunderligt drømmeri,
hvor natten ofte overraskede mig, uden at
jeg mærkede det. Dette stadige åndedrag i
vandet, dets brusen, som aldrig hørte op,
men med mellemrum hævede sig og bestan-
dig slog mod mit øre og mine øjne, afløste
de indre bevægelser, som drømmeriet
udslukkede i mig, og var nok til, at jeg med
glæde følte, at jeg var til, uden at jeg behø-
vede anstrenge mig med at tænke.”
J. J. Rousseau: Drømmerier, Gyldendals
Bibliotek, bd. 19, på dansk ved Svend
Johansen 1966, s. 79-80. 
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Men har begge læsninger ikke deres berettigelse?

Kan de ikke begge føre til noget værdifuldt i læse-

oplevelse og i dannelsesprocessen?

- Min pointe er, at synteselæsningen er hæm-
mende for det, som er virkelig komplekst - dvs.
det som kunst og litteratur i særlig grad kan:
Nemlig at bearbejde det komplekse helt ned i
detaljen og udvikle vores fornemmelse for
betydningsforskelle. 
Syntesen er ikke interesseret i betydningsforskel-
le, men i betydningsligheder: ”Det er ligesom det
og det og det …”, konstaterer den og reducerer
dermed tekstens betydningsmængde. Ligesom du
lukker rummet ned, hvis du er for fokuseret på
at skrive en pointe frem i dine egne tekster.

Hvad er litteraturens særlige potentiale i forhold

til de andre kunstneriske genrer, som jo spiller en

langt mere perifer rolle i gymnasiets timeplan?

- Jeg oplever litteraturen som et fusionsmedie:
Det er et meget hurtigt medie at producere til,
som du kan knytte egenskaber fra mange af de
øvrige medier sammen i. I min første bog
beskrev jeg f. eks. en udstilling med skulpturer,
der i virkeligheden ikke fandtes. 

Hvordan kan man bruge litteraturen som fusions-

medie i undervisningen? 

- Man kan skrive et treatment for sin egen film
og lave et filmmanus med regi, replikker osv.
Eller man kan beskrive sin egen udstilling, lave
en udstilling om tekst, eller lave en udstilling
som den, jeg flere gange har bedt eleverne lave
på Testrup Højskole, hvor de får et engangska-
mera i hånden og bliver sendt ud på Strøget i
Århus eller i Gjellerupparken for at fotografere,
hvad de ser.  

Billede/tekst-øvelsen går ud på at give eleverne et

engangskamera og bede dem tage billeder i et

afgrænset rum.

Formålet med kameraet er at skærpe deres opmærk-

somhed på, hvad der er fotografiværdigt, når de ser

gennem en linse. Ligesom når man er på turistrejse

og husker at kikke op på den øverste etage på huse-

ne, fordi man er opmærksom.

Bagefter bliver eleverne bedt om at skrive tekster til

fotografierne, om tidsrummet før og efter de tog bil-

ledet: ”Jeg stod foran opgangen i nummer 72, der

var en parabolantenne på altanen” - sådan en lille

tekst har en poetisk rytme og klang.

Processen med at forberede udstillingen kan også

være meget kreativ med photoshop-redigering på

computeren, opsætning osv. Jeg har oplevet nogle

elever dekorere et helt toilet og lyssætte det.

Metoden kan også bruges til cross-over til andre

genrer. F. eks. filmmediet, for alle har jo et video-

kamera i deres mobiltelefoner efterhånden.
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Hvad kræver det af dansklæreren at gennemføre

et vellykket skriveprojekt? 

- At han eller hun er opmærksom på, at budska-
bet er detaljen - at de betydningsmæssige guld-
korn ligger i detaljen. Derfor skal læreren ikke
kommentere elevens tekst ved at sige: ”Din tekst
handler sådan cirka om det her, kan du ikke
skrive det lidt mere ud, så det bliver lidt tydeli-
gere, hvad det handler om?” 

Når man prøver kræfter med at skrive en fiktions-

tekst eller et digt, føler mange jo, at teksten skal

have en klar, overordnet pointe, som kan berettige

den? 

- Det er en klassisk fejl, som vi arbejder med at
pille af eleverne på Forfatterskolen : ”Stop nu
med at fokusere på, at teksten skal lede frem til
en forløsende pointe til sidst!” Jeg anbefaler, at
man giver eleverne skriveøvelser i automatskrift
- det handler ikke om at nå frem til en overord-
net pointe, men om at give intuitionen et spille-
rum at udfolde sig i.    

Jeg og mange andre forfattere adskiller litteratur
som kunst, der udforsker sig selv, mens den bli-
ver til, fra litteratur som håndværk i form af
genrelitteraturen, hvor du fylder indhold i en
form, der eksisterer i forvejen.
Jeg underviser i det første - det giver eleverne
mest med videre i livet, fordi det kan åbne nye
perspektiver i alt, hvad de udforsker, ser og skri-
ver. 
Kunst som håndværk bliver man derimod ikke
særligt meget klogere af - man finder som regel
blot frem til banale sammenhænge.
Jeg gør mine elever opmærksomme på forskellen
ved at bede dem forsøge at regne ud, hvad en
gennemsnitlig dansk mand gør, når han bliver
fyret fra sit arbejde. 
Først kommer eleverne med forslag, der typisk
tager udgangspunkt i, hvad de tror et massepub-
likum forventer, fordi de er fanget af masseme-
diernes forestillinger. Det giver - for mig at se -
en masse kedelige fremstillinger med banale
synteser. 

Så jeg siger til dem: ”I kan i virkeligheden ikke
regne det ud. Vil I beskrive en virkelig plausibel
mand, skal I en gang længere ned i detaljen og
præcisionen, hvis vi rigtigt skal forstå, hvordan
det er at blive fyret. Det nytter ikke noget, at I
bare skriver, at han sidder og drikker ti øl hver
aften. Vi skal langt dybere i hans følelsesliv, og
det kommer vi faktisk kun ved at droppe hele
statistikken og prøve at lade sproget arbejde i
det her rum, så sproget finder ud af det for jer.”

Hvordan skal man håndtere de umotiverede 

elever?

- Jeg forventer altid en vis modstand, når jeg
møder op om mandagen i en ny klasse og star-
ter et ugekursus. Mange elever ved ikke, hvad
det handler om, de er bange for det ukendte,
eller de har en vrangforestilling om, hvad rigtig
poesi er. De tror f. eks. ikke, at ”Der er en para-
bol på altanen” er en poetisk sætning. Men det
er det. Det er der, vi starter. 
Jeg indleder så med at sige: ”I forstår ikke, hvad
det handler om de første to dage, men det kom-
mer I til. I kan ikke gøre noget forkert - der er
ikke én måde at løse opgaverne på, der er den
rigtigste. Og jeg er ligeglad med, om I staver rig-
tigt eller sætter kommaer eller ved en fejl kom-
mer til at tage et foto af jeres håndflade - det
kan I fint udstille, hvis I skriver ”Kameraet gik
af, det var ikke med vilje”. 

Det er aldrig særligt behageligt at kaste bolden
op i luften om mandagen og satse på, at elever-
ne griber den i ugens løb. Det er obligatorisk for
eleverne på seminariet at deltage i mine kurser,
og jeg møder samme modstand blandt dem, som
man kan møde blandt eleverne i gymnasiet. Men
selv de mest kontrære af drengene er med til
sidst. Nogle af dem får endda en heureka-ople-
velse. Det en stor og særlig oplevelse at være
vidne til, hvordan energien pludselig kører med
dem, når vi laver billede/tekst-øvelsen (se boks 
s. 31), og de bruger hele torsdag nat på at få
udstillingen klar til ferniseringen om fredagen.   
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poetiske sammenstød. Man tager en hvilken som

helst tekst, klipper alle ordene ud, lader eleverne

sætte dem sammen på nye måder og nyder de mær-

kelige sammenstød. Hvorfor er det lige, de fungerer

godt? Det er svært at forklare, men eleverne oplever,

at de har lidt gehør for mærkelige sammenhænge. 

Skal eleverne arbejde med øvelser i grupper, er
det vigtigt at gøre dem opmærksomme på, at de
sædvanlige packleaders ikke skal trække læsset
og skrive ned og læse op - i de her øvelser skal
man være god til noget andet, end de er vant til.
Derfor skal man bede packleaders om at holde
deres mund og bede dem, der plejer at stå af, om
ikke at gøre det. Gruppearbejdet om skriveøvel-
ser handler ikke om sociale kompetencer eller
om at kunne tænke knivskarpt - det handler om
at kunne tænke underfundigt og skævt i andre
baner end dem, der normalt dur til noget i sko-
len. Derfor skal nørden have god mulighed for
at komme til. Gruppedynamikken kan faktisk
ændre sig fuldstændigt, når nørden får hoved-
rollen, og alle i gruppen er glade for at opleve,
hvad det kan resultere i.

Hvordan griber læreren bedst gennemgangen af

elevernes tekster an? 

- Det er vigtigt, at læreren er i stand til at frem-
drage positive aspekter ved alle tekster og ikke
fremhæver nogen på bekostning af andre.
Et godt forløb kræver, at læreren er åben over
for andet end det, han eller hun normalt regner
for kunst. Nogle tekster kan f. eks. være så korte
og knappe, at læreren umiddelbart tænker, at det
ser sgu ikke særligt litterært ud: Fremhæv tørhe-
den i det, kontantheden i de korte sætninger osv.
Det er også en kvalitet. 
”Der er en parabol på altanen”, vil mange f. eks.
synes er en tør, almindelig sætning. Men står
den under et snapshot med en parabol på en
altan, bliver det en poetisk iagttagelse af noget,
man normalt ikke lægger mærke til - den lille

iagttagelse, der vidner om den seendes skærpede
opmærksomhed på, hvad verden består af. At
den bare står som sådan en lille sætning i det
åbne, som man bider mærke i - det er poesi!  

I automatskriftøvelserne (se boksen side 35) kan
man fremhæve noget uventet i elevernes tekster
- rytmisk stærke ting, sjove billeder, et bestemt
farvebrug eller en gennemgående farve. Ved at
gøre eleverne opmærksomme på det, de ikke
selv har opdaget, går det op for dem, at de ikke
behøver at vide præcist, hvad det handler om:
”Du skal bare give dig i kast med det, så skal
din hånd nok sørge for at gøre det for dig!”  
Den største udfordring for nogle gymnasielære-

re er måske, at de skal turde satse på, at de kan
høre de særlige kvaliteter. 

Det kan læreren måske også bruge som et 

udforskende udgangspunkt, på lige fod med 

eleverne? Det er vel også forskelligt, hvad man

lægger mærke til? 

- Har man i forvejen givet eleverne nogle
eksempler på særlige kvaliteter i tekster, kan de
fleste godt høre, at en tekst har en fantastisk
rytme, når jeg læser den højt. 
Jeg indleder altid med at læse tekster højt med
eksempler på særlige kvaliteter. På den måde
insisterer jeg på, at der er nogle ting, vi alle
sammen opfatter som særligt godt. At kunst fak-
tisk eksisterer, og at noget er bedre end andet på
det kunstneriske plan. 
Det lærer eleverne ikke gennem de elektroniske
medier, hvor tv-serier og håndværk også anses
for kunst. Derfor har mange et ret forplumret
forhold til kunst, og derfor får smagsdommerne
så stor genklang - folk aner ikke længere, hvad
forskellen er.

I forfattere griber jeres undervisningsforløb i 

gymnasier, på højskoler, seminarer osv. meget 

forskelligt an? 

- Det kan du bande på! Forløbene bygger jo på
vores individuelle kunstopfattelse og dermed på
vores opfattelse af, hvad det er vigtigt at tale
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om. Men uanset hvordan forfatterens kunstsyn
er, skærper han eller hun elevernes opmærksom-
hed på den sproglige detalje og præcision.  

Er det en god idé at bruge eksempler fra f. eks.

nyere dansk litteratur til at inspirere eleverne?

- Jeg giver ikke eleverne eksempler på bestemte
stilretninger - det duer ikke at sige ”Nu skal vi
skrive surrealistisk!”, for så siger det knæk i
armen, og den låser med det samme. Eleverne
skal ikke noget bestemt i nogen bestemt retning,
det er det vigtigste budskab. 

At introducere dem til hovedstrømningerne i
dansk litteratur lige nu osv. er også direkte blo-
kerende, hvis man vil lave skrivekursus med
dem! Det kan man gøre ved anden lejlighed. Det
er vigtigt, at de læser, for det er den bedste
måde, de kan få fornemmelse af sproget på, men
det hører efter min mening ikke til på et skrive-
kursus. 

Mange gymnasiefolk har en intuitiv fornemmelse

af, at litteraturen kan bruges på nye måder i

undervisningen - kunne man formulere et nyt

grundlag for litteraturens funktion i gymnasiet? 

- Innovation er jo et plusord, og det kan måske
bruges som nøgleord. Intuitionen er den stærke-
ste kraft i den kunstneriske litteraturs metode,
og den kan være en løftestang i forhold til
erhvervslivets ønske om at styrke elevernes

innovative kompetencer, uden at intuitionen
dermed kommer til at spænde ben for sig selv.
Det er heldigvis så praktisk, at intuitionen er
svær at korrumpere. Den kan godt omsættes,
men den er ukorrumperet i sin grundkraft, fordi
den er meget svær at anvende og omsætte
direkte i erhvervslivets produktionsapparat.
Derfor kan man godt lære eleverne at udvikle
deres intuition, uden samtidig at målrette den på
kommercielle sammenhænge. I det øjeblik man
gør det, er den faktisk ikke længere en intuition.
Den fungerer kun i frihed, det er det fine ved
den.

Udgangspunktet i gymnasiets undervisning er, at

man læser på syntesen, men intuitionen kan få

større spillerum ved at f.eks. forfattere og skrive-

kurser sætter fokus på detaljen og giver eleverne

mulighed for at udvikle deres intuitive og innova-

tive tankegang?

- Ja!
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Sådan griber Pablo Henrik Llambias 
automattekstøvelserne an

Trin 1:

Eneste regel er, at hånden ikke må stå stille. For i

det øjeblik din hånd står stille, bliver din bevidsthed

koblet til, og så låser den sig fast på syntesen: ”Hvad

var det, det betød, det jeg skrev lige før? Det næste

må handle om det samme …”. Ved du ikke, hvad du

skal skrive, skriver du bare: ”Jeg ved ikke, hvad jeg

skal skrive, en to tre fire fem seks syv ko fem og tre-

dive halvtreds … ”. Tænk overhovedet ikke på syn-

taks, grammatik osv.

Trin 2:

På Trin 2 vælger du et yndlingsord fra din første

automatskriftstekst og skriver en ny automatskrifts-

tekst, der starter med ordet. F. eks. tomatrød. Du

behøver ikke begrunde, hvorfor tomatrød er dit ynd-

lingsord. Forhåbningen er, at hvis dit yndlingsord

ikke har påvirket din tankestrøm i den første øvelse,

så gør det det nu, fordi de stemninger og følelser, du

forbinder med tomatrød, vil farve hele teksten. 

Trin 3:

På Trin 3 vælger du en hel sætning, du synes særligt

om. Måske fordi den har en god rytme, eller fordi

den bruger et mærkeligt billede. Start automatskrif-

tøvelsen med den. 

Trin 4: 

Udvælg en scene eller et rum, du har beskrevet i en

af de forgående øvelser. Gå hjem og skriv scenen ud,

helst uden en pointe, der leder frem mod et eller

andet. Hvis du fokuserer på, at der skal være en

pointe, indskrænker du rummet. En kvinde skrev f.

eks. engang:  ”En hest, der står på en strand og æder

en strandløve” - lad bare hesten stå der og æde

strandløven, men fyld rummet ud!

Generelt om automatskriftsøvelser:

- Jeg bruger automatskriftsøvelser, for de er virkelig

gode til at give eleverne en forståelse for, hvad tekst

basalt set handler om. Det er ikke et vehikel, du kan 

bruge til at få skruet betydninger igennem - det er

et vehikel, du kan bruge til at få betydninger frem,

som du ikke vidste, du havde.

De er også gode til brainstorming og en hjælp til at

komme videre, hvis du er gået i stå med en opgave,

en artikel, en 50 års fødselsdagstale eller et fore-

drag: ”Keep on moving, for hånden er klogere end

dit hoved - hånden har nemlig forbindelse til hele

kroppen på én gang.” Det er hele min pointe - at

hånden kan lave billeder, du ikke kan udtænke.

Handler det f. eks. om kærlighed, siger hånden ikke:

”Jeg har ondt i hjertet” - den finder på noget langt

mere originalt, der sparker din tanke videre i nye

retninger. ”Kærlighed er som sukker, der  drysser ud”,

skriver den måske. Din bevidsthed ved ikke, hvad

man kan få ud af det billede, men sådan føles det,

og det kan give et langt mere præcist billede af,

hvordan det er at miste en kærlighed. Andre har

aldrig tænkt over det billede før, men ja, det er lige

sådan det føles - det er ikke ondt i hjertet, men suk-

ker, der løber.

Egentlig er det Freud, der har opfundet teknikken til

at afsløre vores underbevidsthed. Og det virker -

nogle gange kommer en elev til at skrive noget

meget privat, som man ikke skal lade ham eller

hende læse højt for de andre.  

Nogle gange kan øvelsen også resultere i betyd-

ningsmæssige forskydninger, hvor du tror, at det, du

skriver, handler om en bestemt ting, men så flytter

det sig og kalder nogle billeder frem, som kan være

unikke.  

Eller den kan resultere i en fantastisk rytme, fordi du

ikke behøver at overholde reglerne for sætningsop-

bygningen. 

Automatskriftøvelsen kan faktisk give en heureka-

oplevelse. Læser jeg elevens tekst højt for ham, kan

han høre rytmen: ”En to tre vand og så kommer der

en to tre vand tre to en jeg ved ikke hvad jeg en to

tre jeg en to tre fire jeg en to vand …” – pludselig

opdager eleven, at han har en rytmefornemmelse, og

det er noget af det største at finde ud af, hvis man

ikke har været bevidst om det før! Jeg har set nogle

socialt svage elever i en klasse, der får hul igennem,

som de aldrig har prøvet før, fordi de bliver hevet

frem på et talent, de ikke vidste, de havde.
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Har forfatternes besøg øget 
elevernes læselyst?

Det er umuligt at forudsige, hvilken indflydelse
besøgene vil få på elevernes læselyst og deres
almindelige forhold til litteratur på længere sigt.
Men eleverne er blevet spurgt, både i interview- og
spørgeskemaform, om deres mening om besøgene
og om deres læsevaner generelt, umiddelbart efter
besøgene. I det følgende gengives nogle af resulta-
terne fra spørgeskemaundersøgelsen. 74 elever fra i
alt fire klasser har udfyldt spørgeskemaerne. Der
blev ikke brugt spørgeskemaer i de 5 klasser i
2005, og på grund af elevernes arbejdsnedlæggel-
ser i efteråret 2006 nåede 2 klasser ikke at udfylde
skemaet.

Hvor tit fik du læst højt som barn? 

Hver dag: 31
Et par gange om ugen: 28
Sjældent: 12 
Aldrig: 1

Der er en vis skævhed fra skole til skole. På Zahles
Gymnasium og Langkær Gymnasium har cirka
hver anden elev fået læst højt hver dag. På Nørre
Gymnasium og Avedøre Gymnasium cirka hver
tredje.

Har du haft en periode, hvor du læste meget

skønlitteratur?  

Ja: 58
Nej: 16

På Langkær Gymnasium svarer 20 ud af 22 elever
ja. 7 ud af de 16 elever, der svarer nej, kommer fra
Zahles Gymnasium. Det er overraskende, da hver
anden elev fra dette gymnasium har fået læst højt
som barn, og en række undersøgelser viser, at højt-
læsning stimulerer børns lyst til at læse selv. Til
gengæld er de fleste elever på Avedøre Gymnasium
og Nørre Gymnasium kommet i gang med at læse
selv, selvom mange ikke har fået læst så ofte højt
som børn.

Hvis ja: hvornår? Og hvad læste du?

Disse opfølgende spørgsmål giver en masse svar,
som ikke kan opgøres statistisk. Et gennemgående
træk er, at en del elever har læst mest fra ca. 5. til

og med 8. klasse. Mange svarer også: det gør jeg
altid i ferierne. 

Mange har læst børnebøger, f. eks. Astrid Lindgren,
teenagebøger, pigebøger og hestebøger, men fanta-
sy er den genre, som fylder langt mest i erindrin-
gen. Især Harry Potter nævnes igen og igen.

Hvilken bog er du i gang med i øjeblikket?

En del elever svarer ’ingen’, eller de besvarer ikke
spørgsmålet. En del elever læser værker til dansk-
og engelskundervisningen. Nogle enkelte elever
angiver titler, som også godt kunne forekomme i
skolen. 

Næsten alle eleverne på Zahles Gymnasium er i
gang med at læse Dostojevskis Dobbeltgængeren,
og én elev skriver, at han desuden er gået i gang
med Idioten. Men de fleste elever læser spændings-
og populærlitteratur. 

Det er bemærkelsesværdigt, at flere elever opgiver
en del titler på engelsk - nogle af dem muligvis til
skolebrug - men to elever skriver direkte at de
helst ikke læser skønlitteratur på dansk, det siger
dem mere at læse skønlitteratur på engelsk. Dan
Brown nævnes en del gange, men spredningen på
titler er meget stor.

Den danske litteratur, eleverne er i gang med, kan
ret hurtigt opregnes: 
Portrætter af Lise Nørgaard og Søren Pind 
Martin A. Hansen: Løgneren (skolebog) 
Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse 
J.P. Jacobsen: Marie Grubbe 
Knud H. Thomsen: Klokken i Makedonien
Svend Åge Madsen: Syv aldres galskab 
Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren,
Morten Ramsland: Hundehoved
Maise Njor og Camilla Stockmann: Michael
Laudrups tænder. 

Hvorvidt Holberg, J.P. Jacobsen, Svend Åge
Madsen, Martin Andersen Nexø og Morten
Ramsland også læses til skolen, fremgår ikke, men
bøgerne nævnes kun af én elev hver, så der kan
være tale om frivillig læsning. Løgneren læses der-
imod af en del elever på Langkær Gymnasium.
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Hvordan vil du karakterisere dig selv som læser

nu? 

Jeg læser aldrig skønlitteratur: 4  
Jeg læser engang imellem: 44
Jeg har som regel gang i en bog: 25  

Svarene på det opfølgende spørgsmål: Hvis du
aldrig eller meget sjældent læser skønlitteratur,
hvad er så årsagen? Afslører, at en hel del af dem,
der læser en gang imellem, nok læser ret sjældent,
og i høj grad fordi dansk- og engelsklæreren sæt-
ter dem i gang. Årsagen opgives gennemgående til
at være mangel på tid, hvilket ikke siger noget. 

Både denne undersøgelse og en lignende, som jeg
har gennemført af elever på en forfatterskole for
folkeskoleelever - elever som er så interesserede i
at skrive, at de gladelig bruger en uge i deres som-
merferie på det – viser, at lektierne, festkulturen og
kæresterne begynder at sætte alvorlige grænser for
lystlæsningen fra 9. klasse og frem.
Forfatterskoleeleverne skriver f. eks. tilsyneladende
hellere, end de læser.  

Hvilket fiktionsmedie bruger du mest?

Film: 49
Tv-serier: 46
Computerspil: 18
Andet: 3

Nogle har sat kryds både ved film og tv-serier. Ikke
overraskende kommer 7 af de 18 elever, der fore-
trækker computerspil, fra en næsten ren drenge-
klasse, en 2.g på Nørre Gymnasium med høj natur-
videnskabelig profil. Et interessant resultat er, at 3
drenge i den meget pigedominerede 2.g på Avedøre
Gymnasium angiver, at de dyrker fanfiction på
nettet. Det er en subkultur, som ikke nævnes af
andre elever.

Har forfatterbesøgene ændret dit forhold til 

litteratur?

Ja: 22
Nej: 51

Begrundelserne for både ja og nej er meget forskel-
lige. Nogle enkelte skriver, at deres forhold ikke
har ændret sig, fordi de i forvejen var interesserede
i litteratur. Flere skriver, at forløbet var godt eller
interessant, men at de ikke har ændret syn på litte-
raturen. 

De positive kommentarer er mange. Kun en enkelt
har en decideret negativ kommentar: Eleven har
fået bekræftet sin fordom om, at forfattere er nogle
underlige mennesker, der skriver ting, som eleven
absolut ikke har nogen mulighed for at forstå. 

De fleste kommentarer går på, at eleven har fået en
større forståelse for skriveprocessen, selvom eleven
måske ikke af den grund kommer til at læse mere.
Som en elev skriver: ”Forfatteren har med sin
begejstring for bøger og det at skrive givet mig et
fornyet syn på at læse = mindre skoleorienteret
læsning. Forfatteren har selvfølgelig ikke ændret
på, hvor meget tid jeg har til at læse, men jeg vil
prøve at se læsning som en beskæftigelse på linje
med fjernsyn og computer.”

Det er formentlig en yderst nøgtern vurdering.
Fjernsyn og computer er default mode, mens litte-
ratur skal vælges aktivt. Det er ikke svært at rive
gymnasieelever med, når man er i lokale med dem.
De er vant til at leve i en begivenhedskultur, og
når litteratur indgår i en begivenhed, er
lærerens/forfatterens begejstring og legitimering af
aktiviteten fuldstændig afgørende for eleverne.
Men det er ingen garanti for, at eleverne gennem-
går en dannelsesproces og udvikler større læselyst
uden for begivenhedens rammer. 

37

Forfattere i_ombrydning  29/06/07  14:11  Side 37



38

Forfatterne kommer til skolen udefra og arbejder
ikke efter de samme normer som lærerne. Derfor er
det heller ikke alle de metoder, som forfatterne
bruger, der direkte kan overføres til den daglige
undervisning. Men lærerne kan lade sig inspirere.
Af skriveøvelserne, af tekstvalget og af principper-
ne for tekstgennemgangene 

HVAD KAN LÆREREN GØRE?

1 Skriveøvelserne  

• Læreren kan gennemføre korte kreative skrive

øvelser, uden at der er en forfatter til stede.

• Læreren kan kombinere kreative skriveøvelser 

med faglig skrivning. I den kreative skrivning får

eleverne særligt skærpet deres opmærksomhed

over for æstetiske kriterier som f. eks. ordvalg,

variation i sætningsbygningen, komposition o.l. 

I den faglige skrivning er det særligt de faglige

genreregler og argumentation, der fokuseres på.

• Kreativ skrivning kan kombineres med produktivt 

arbejde med andre medier.

• Der kan arbejdes med mere komplicerede skrive

forløb over flere timer end besøgende forfattere

har mulighed for. Særligt skrivning af prosatek-

ster kan udbygges til lange forløb.

2 Tekstvalget

• Lærerne kan vælge tekster efter formelle kriterier 

som supplement til tekster, der er udvalgt efter

tematiske eller litteraturhistoriske kriterier. De

formelle kriterier lægger vægt på teksten som en

struktur, der er formet i et konkret sprogligt

materiale, som både tekstens forfatter og læser

kan arbejde og lege med. Formålet er på én gang

at stimulere elevernes analyse-, skrive- og læse-

lyst. 

• Undervisning i helt ny litteratur kan bruges som 

optakt til undervisningen i 1.g. Det giver mulig--

hed for at tage udgangspunkt i elevernes sprog

og erfaringer.

• Undervisning i ny litteratur kan lægges i 

forbindelse med historisk læsning, sådan at der 

skabes et historisk perspektiv. 

3 Tekstlæsningen

• Analyse-fortolkning-perspektiverings-modellen 

kan aflastes ved, at man også gennemgår tekster

efter formelle kriterier. Lærer- og elevrollerne for-

andres, når der lægges mere ligelig vægt på san-

selige og refleksive aktiviteter.

4 Perspektiveringsforslag

• Præsentationen af litterære miljøer og litteratur-

produktion kan udvides til undervisning i 

litteratursociologi.

• Mulighederne for ekstramural undervisning kan 

udnyttes ved besøg i de litterære miljøer. 

• Man kan undervise i litteratur på nettet.

• Mulighederne for tværfaglige aktiviteter kan 

udnyttes: etiske og politiske problemstillinger og 

kunst-litteratur-filosofi-videnskab.

FORSLAG T IL  HVORDAN 

SKRIVEØVELSERNE KAN BRUGES

Forfatterne griber skriveøvelserne forskelligt an,
men øvelserne er præget af, at de skal passe ind i
formatet: en dobbelttime. På rene skrivekurser og i
lange forløb i kreativ skrivning kan man bruge
andre former for øvelser, som f. eks. resulterer i, at
eleverne skriver hele noveller. Det kan man ikke på
en dobbelttime, men Sissel Bergfjord har alligevel
gennemført forskellige spændende narrative øvel-
ser, som nævnes nedenfor. Hvis man er interesseret
i længere skriveforløb, kan man finde anvisninger i
Munk-Jørgensen & Larsen (2006). 

Inspiration
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Man kan tydeligt se på de medvirkende forfatteres
øvelser i undervisningsforløbene, om han/hun er
prosaist eller lyriker, og man kan også ane deres
egne skrivemetoder bag øvelserne. Men de har
også et fælles kendskab til øvelser, der er blevet
præsenteret på Forfatterskolen, og i løbet af pro-
jektet låner de øvelser af hinanden. Øvelserne i
dette kapitel er grupperet med let hånd. Man kan
ordne dem anderledes, og man kan hele tiden
opfinde nye. 

Alle de tekster, eleverne skriver, skal læses højt
og/eller fotokopieres og derefter diskuteres i grup-
per eller plenum. Gennemgangen af hver tekst sker
i en bevægelse, der starter med åbenhed og løse
indfald og efterhånden fører mod mere og mere
refleksion. Det gælder både det tematiske og det
formelle. 

Samtalen kan enten ledes af en lærer eller en for-
fatter, eller alle kan deltage på lige fod. Under alle
omstændigheder gælder de almindelige responsreg-
ler, som man kender fra processkrivning:

• Fremhæv gode formuleringer. 
• Giv konkrete forslag til bedre formuleringer.
• Brug teksterne som sproglige objekter, ikke som 

oplæg til terapeutiske samtaler
• Når man argumenterer ud fra sproglige 

iagttagelser, skal man helst bruge en præcis 
grammatisk terminologi.

• Indholdsdiskussioner af semantisk, tematisk og 
etisk karakter skal udspringe af de sproglige 
iagttagelser, ikke af uforpligtende, løse 
synspunkter.

• Skribenten må ikke forklare eller forsvare sin 
tekst undervejs, men skal lytte.

ØVELSERNE

Åbninger

1 Automatskrift trin 1. Sæt pennen til papiret. 
Skriv i fem minutter uden at løfte pennen og 
uden at tøve.

2 Automatskrift trin 2. Træk dit yndlingsord ud 
af det, du netop har skrevet. Skriv en ny tekst 
med automatskrift, idet du starter med det 
valgte ord.

3 Automatskrift trin 3. Træk den bedste sætning 
ud af det, du netop har skrevet. Skriv med 

automatskrift en ny tekst, som starter med den
valgte sætning.

4 Automatskrift trin 4. Overvej om der i tekst 2 
eller 3 er et billede eller en scene eller et rum,
som virker markant og skiller sig ud fra den
øvrige tekst. Hvis der er det, så brug den/det
som udgangspunkt for videre skrivning, hvor
du ikke længere skriver decideret automatskrift,
men stadig er åben over for indfald og ideer. 

Erfaringsøvelser

5 Et uddrag af Joe Brainards tekst I remember
læses højt. Teksten består af korte erindrings-
stumper, der alle starter med sætningen: I
remember”. Skriv en tekst, der lige som
Brainards starter med ordene: ”Jeg kan huske
…”. Når du har skrevet et par linjer, afbryder du.
Skriv så flere erindringsstumper på samme
måde. 10-15 minutter. 

6 Et uddrag af Kristen Bjørnkjærs Min landbrugs-
leksikalske barndom læses højt. Teksten består
af korte tekststykker, der er alfabetisk ordnet,
og som alle beskriver en genstand eller et
fænomen, som har tilknytning til forfatterens
barndom på landet. Skriv en tekst med samme
teknik, dvs. ved helt frit at vælge en række lek-
sikalske opslagsord og skrive et par sætninger
om hvert ord. De små tekster skal tilsammen
give et indtryk af din barndom.

Streg-ud-øvelser

7 Beskriv et rum, du kender godt. 10 minutter. 
Streg derefter alle tillægsord under.  Læg papi-
ret væk, tag et nyt. Beskriv derefter rummet
uden brug af tillægsord. Diskuter hvordan tek-
sten har skiftet karakter. Hvilken tekst er bedst?

8 Tag en professionel tekst og streg de ord ud, du 
synes bedst kan undværes. Se på, hvad der er
blevet tilbage. Overvej, hvorfor du har foretaget
de valg, du har. Diskutér hvilket forhold, der er
mellem den oprindelige og den nye tekst. 

Narrative øvelser

9 Du får udleveret en ting. Giv en beskrivelse af 
din ting. 10 minutter.

10 Du får udleveret et billede af en kendt person. 
Skriv et portræt. 15 minutter.

11 Skygningsopgave. Skriv to tekster, som skal 
præsenteres og diskuteres i klassen. Teksterne 
bliver til på følgende måde:
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• Gå ud af huset
• Skyg en person
• Giv en nøgtern, ydre beskrivelse af vedkom-

mendes bevægelser i det rum, han/hun
bevæger sig i. Du kan skrive i stikord, løs-
revne sætninger, sammenhængende sætnin-
ger - alt i notatform

• Renskriv og bearbejd notaterne sådan, at de 
danner cirka en 1/2 sides sammenhængende 
tekst

• Skriv derhjemme en tekst på cirka 1 side på 
grundlag af den første tekst. Du skal nu
vælge en bestemt indre synsvinkel til at
beskrive personen. Enten a) den skyggede
persons indre monolog/tankestrøm (stream-
of-consciousness), eller b) en jeg-fortælling,
hvor personen selv fortæller til læseren

• Alle tekster afleveres til læreren og kopieres 
til timen

• Teksterne præsenteres og diskuteres i 
klassen, enten i grupper eller i plenum. Læg
særligt vægt på synsvinkelanvendelsen.
Hvilken virkning har det, at man har valgt
den teknik, man har? Fastholdes samme
fremgangsmåde hele teksten igennem? 

• Skriv teksten om, idet du bruger den 
respons, du har fået.

12 Skriv en tekst, der foregår i et miljø, du kender. 
Forestil dig en scene i et bestemt rum. Der skal
være replikker mellem mindst to personer i tek-
sten. Teksten præsenteres i klassen, og der gives
særligt respons på replikanvendelsen. Er perso-
nerne troværdige? Lyder deres replikker rigtigt?

Lyriske øvelser

13 Hver elev får hver et udtryk fra forfatterens 
arkiv af særligt fængende formuleringer og
gode indfald. Byg udtrykket ind i et digt, du
selv skriver. I mangel af en forfatter kan lære-
ren eller eleverne selv oparbejde et arkiv af
udtryk, formuleringer, billeder o.l.   

14 Find en række digte, enten fra nogle digt-
samlinger I sidder med eller fra et kompendium.
Træk nogle linjer ud, som I finder interessante
og sammensæt et nyt digt af linjerne. 

Computerinspirerede øvelser

15 Forfatteren eller læreren viser et digt på en 
overhead eller ved hjælp af en projektor og

simulerer, hvordan et tekstgenererende program
arbejder. Det arbejder f. eks. på den måde, at
der streges ord ud i flere omgange, og der tilfø-
jes tekst fra forskellige kilder efter et tilfældig-
hedsprincip. Kilderne hentes enten i bøger eller
på nettet. Diskussionen skal særligt fokusere på,
hvilken indflydelse den oprindelige tekst har på
den endelige, og hvilke ændringer, udskiftnin-
ger af ord og udtryk bevirker.

16 Konvolutøvelsen. Læreren tager en tekst, 
klipper ord og udtryk ud af den og putter
udklippene i en konvolut og giver den til en
gruppe elever. Gruppen trækker ordene op i til-
fældig rækkefølge. Hver gang et ord er trukket
op, skriver eleverne en sætning, som ordet ind-
går i. Sætningerne sættes sammen til en tekst. 

17 Læreren klipper stykker ud af en tekst og lader 
eleverne sætte stykkerne sammen til en ny
tekst. Eleven sidder nu med et begrænset antal
ord og udtryk og må overveje hvad ’sproglig
begrænsning’ betyder, ligesom i en puzzle.
Hvilke ordklasser, bogstaver osv. mangler ele-
ven for at kunne konstruere en ny tekst?
Diskutér hvilken genre den oprindelige tekst til-
hørte. 

18 S + 7 øvelsen. Tag en tekst, f. eks. en du selv 
har skrevet. Find det første substantiv. Slå sub-
stantivet op i en ordbog og tæl 7 substantiver
frem i ordbogen. Erstat det gamle substantiv
med det nye. Fortsæt på denne måde, indtil du
har en ny tekst af en vis længde. Læs teksten
højt i klassen og afvent reaktionerne.

19 Tag en af de tekster, du har konstrueret. Læs 
den højt i klassen. Vælg et billede eller et
udtryk i teksten, som du synes er vellykket eller
interessant og begrund for klassen, hvorfor det
er godt. Vælg formulering i din tekst, som du
synes er svag og begrund, hvorfor den er dår-
lig. Brug det gode udtryk som udgangspunkt
for en ny tekst. 

FORFATTERNES TEKSTVALG 

Hvis man vil lade sig inspirere af forfatternes
tekstvalg, må man gå på jagt efter tekster andre
steder end i de gængse antologier, for de tekster
forfatterne bruger i undervisningsforløbene, er
meget anderledes end dem, man plejer at bruge i
gymnasiet. Forfatterne bruger kun få ældre tekster,
og når det sker, bruger de dem ud fra andre kriteri-
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er, end man plejer. Enten til at illustrere en bestemt
skriveteknik, eller fordi de gamle tekster går i dia-
log med moderne tekster. 
Peder Frederik Jensen bruger f.eks. Leonora
Christines Jammersminde i sit undervisningsforløb,
fordi den er det første eksempel på en dansk erin-
dringstekst - og ifølge Peder Frederik Jensen aldrig
siden overgået. Det kommer bag på læreren, Agnes
Witzke, at en så ung forfatter har det forhold til en
så gammel forfatter, men det er altså kvaliteten på
tværs af tidsforskellene, der er afgørende for ham.
Og så er vi ovre i kanoniske overvejelser.

Kristina Glaffey synes ikke, hun har tid til at bruge
ældre tekster i undervisningsforløbet:

”Men jeg synes ikke problemet er at læse ældre lit-
teratur, problemet er den måde, den bliver læst på.
Nu havde vi f. eks. Maja Bissenbakker Frederiksen
inde på Forfatterskolen, og det er en af hendes
pointer. Det er fint at læse Kongens fald, det er da
en udmærket bog, men man bliver nødt til at tage
stilling til, at den f. eks. er superhomofob og jøde-
hadsk og alt muligt. Det læser man groft hen over.
Det er i orden, at man læser kanonisk litteratur,
men man bliver nødt til at forholde sig kritisk til
den. Det er fint nok at tage noget med for at skabe
en debat. Men man læser jo ikke Kongens fald for
at skabe debat. Man læser Kongens fald, fordi det
er ’et stort dansk værk’.” 

Det kan godt se ud, som om forfatterne har deres
egen, ganske vist løse og foranderlige, kanon.
Bestemte forfatternavne dukker i hvert fald op med
jævne mellemrum i undervisningsforløbene. Men
det er ikke en national kanon. I løbet af interview-
ene med forfatterne fremgår det, at de ikke orien-
terer sig i forhold til de lange linjer i dansk littera-
tur. Sissel Bergfjord bruger f. eks. James Joyce’s
Ulysses (Joyce 2004) til at illustrere forskellen mel-
lem jeg-fortælling og stream-of-consciousness, og
ikke f. eks. Tom Kristensen. Det bekræfter Dan
Turells udsagn om, at det ikke er den danske kul-
turarv, der udgør moderne danske forfatteres æste-
tiske erfaringsmateriale. Det er en international,
mest amerikansk, tradition, der ikke i samme grad
som den europæiske skelner mellem litteratur, tri-
viallitteratur, mediekultur osv.  

Litteraten Marianne Stidsen skelner mellem to
positioner i aktuel litteraturhistorieskrivning
(Stidsen 2006). Den ene position er repræsenteret i
Gyldendals litteraturhistorie Hovedsporet, som
Stidsen selv har bidraget til (Jørgensen & Wentzel
2005). Her fokuserer man på faren for, at den dan-
ske kultur mister sin identitet, hvis den ikke holder
”en fortælling kørende om sig selv”. Den anden
position repræsenteres af Koldingskolen med
Anne-Marie Mai i spidsen, som kritiserer ”ideen
om litteraturhistorien som en lineær landevej med
forskellige hovedstationer” og i stedet søger nye
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veje i arbejdet med historisk læsning.
Der er ingen tvivl om, at de unge forfattere føler
sig mere hjemme i den anden position end i den
første. Der er tale om en forskel mellem på den ene
side uddannelsessystemet, som føler en forpligtelse
til at følge køreplanen og standse ved de autorise-
rede stationer på hovedsporet, og på den anden 

side det litterære system, som hellere begiver sig
ud på kreative omgående manøvrer, som man ikke
kan vide, hvor fører hen. 

Når man giver unge forfattere adgang til gymna-
sieundervisningen, fører man forskellen mellem lit-
teraturen og undervisningen ind i gymnasiet. Det
medfører en konfrontation mellem to forskellige
holdninger til, hvad der bør foregå i dansktimerne.
Det er ikke muligt at erstatte det ene syn på littera-
tur med det andet: gymnasiet bliver aldrig en for-
fatterskole, og litteraturens verden bliver aldrig en
læreanstalt. De to litteratursyn har lige stor beretti-
gelse. 

Det er en hovedtanke i Læselystprojektet Forfattere
i gymnasiet, at man godt kan vove konfrontatio-
nen. Den vil åbne for et kreativitets- og lystfrem-
kaldende potentiale, som allerede findes i kimform
i skolen. De fleste dansklærere elsker litteratur, og
eleverne får mulighed for at bruge litteraturen pro-
duktivt - på samme måde som de bruger kultur
uden for skolen. 

KANONISERINGSMASKINEN

En vigtig inspirationskilde for de unge forfattere er
1960’ernes litteratur, hvad enten den er dansk eller
international. Man har en fornemmelse af, at for-
fatterne mener, at dansk litteratur og kunst blev
moderne og international i 1960’erne. 

Marianne Stidsen er inde på det samme, når hun
foreslår, at man gør netop 1960’erne til emne for
tværfaglig undervisning. Sådan en periodegennem-
gang skal fokusere på fordele og ulemper ved
1960’ernes konstruktivistiske nyorientering. På den
ene side fleksibilitet, vidsynethed, tolerance, åben-
hed - på den anden side konformisme, stress,
kynisme og angst. Det er størrelser, der kan ses i
de litterære tekster, men også i alle mulige andre
fænomener som behandles i en lang række af
gymnasiets fag.

Marianne Stidsens pointe er, at vi nu er nået til et
punkt i historien, hvor det er muligt at overskue
både fordele og ulemper ved dette
sammenbrud/gennembrud, og nå frem til en ’dia-
lektisk modernisme’. Men det kræver selvfølgelig,

Siden Lars Bukdahl udgav Johannes L. Madsens 

samlede tekster, er der rigtig mange unge forfat-

tere, der har læst ham, selvom han stort set er

ukendt i en bredere offentlighed (Madsen 2003).

Hvorfor er han så interessant for forfattere?

Kristina Glaffey: Han har ikke fået ret meget 

omtale. Men han er god! 

Karin Toft: Han har det der utrolige syn på sprog.

Der er sådan noget uskyldigt over det hver eneste

gang, han tager fat i sproget. Noget fantastisk. Men

jeg ved ikke, hvorfor han ikke er fremme. 

Kristina Glaffey: Det er mærkeligt, hvem der 

kommer frem. Hvorfor har Ursula Andkjær Olsen

solgt i 5000 eksemplarer, og Mette Moestrups nye

digtsamling i 200?

Sissel Bergfjord: Det vilde ved det er, at Ursula

Andkjærs lyrik ikke er så bredt folkelig, så det er 

fantastisk, at den har solgt så meget.

Kristina Glaffey: Ursula Andkjærs lyrik er hverken

bredere eller smallere end Mettes. Det synes jeg ikke. 

Sissel Bergfjord: Nej, nej. Jeg ved ikke, hvordan det

er. Måske har Ursula skrevet lidt flere bøger end

Mette? Eller fået mere omtale?

Kristina Glaffey: Både Ursula og Mette har jo fået

vildt gode anmeldelser. Mette er også ung, og hvad

der ellers skal til. Men hun har solgt i 200, og Ursula

har solgt i 5000. Det er fuldstændig mystisk. Men

sådan er det jo. Hvis en avis har skrevet om noget,

så skriver alle de andre om det samme. Så er man

lige pludselig kendt. Men der er også nogle aviserne

ikke skriver om.

Sissel Bergfjord: Ja, jeg forstår det heller ikke. Men

skriver man bare en lille smule feministisk, skræller

man allerede mange læsere fra.
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at man lukker den ’formelle’ litteratur ind i det
gymnasium, som den i vid udstrækning har været
ekskluderet fra, selvom den har fyldt meget i litte-
raturens verden. 

Forfatternes hovedinteresse er imidlertid den helt
nye litteratur. At holde et højt fagligt niveau som
forfatter kræver, at man holder øje med, hvad der
bliver skrevet af ny litteratur, og en del af de tek-
ster, forfatterne præsenterer eleverne for, er så nye,
at de slet ikke er udgivet i bogform endnu. Derfor
er de toneangivende litteraturtidsskrifter et vigtigt
pejlemærke for forfatterne. Dem bliver eleverne
også præsenteret for, særligt af Rolf Steensig og
Kristina Glaffey, som har arbejdet med redaktionen
af forskellige tidsskrifter. 

Kampen om positionerne i det litterære felt er
hård, sådan som den franske sociolog Pierre
Bourdieu har påvist (Bourdieu 2000). Hverken
1980’ernes symbolister eller 1990’ernes kortprosai-
ster har tilsyneladende den helt store stjerne blandt
de unge forfattere. Derimod opfatter de hidtil mar-
ginaliserede skikkelser som Simon Grotrian og
Johannes L. Madsen som meget interessante forfat-
tere - selvom der på dette punkt er tydelig forskel
på prosaisters og lyrikeres præferencer.

Kanoniseringsprocessen ses af forfatterne som en -
til tider uigennemskuelig - kamp om positionerne.
Det gælder både den økonomiske kanonisering, der
manifesterer sig i salgstal, og den litterære kanoni-
sering, der manifesterer sig i anmeldelser og aner-
kendelse fra kendere, i tidsskrifter, ved deltagelse i
litterære arrangementer og på de litterære hjemme-
sider og blogs, som er dukket op i de seneste år.

FORFATTERNES MÅDE 

AT LÆSE TEKSTER PÅ

Integrationen af læsning og skrivning er alfa og
omega i projektet. Det smitter af på forfatternes
tekstvalg, og det smitter af på deres måde at læse
teksterne på sammen med eleverne.

Der er ingen grænser for, hvor mange analytiske
iagttagelser eleverne kan gøre, men forfatterne
præsenterer dem for en helt anden opfattelse af
fortolkningens betydning for litteraturundervisnin-
gen end den, de normalt møder i dansktimerne. 

Den normale opfattelse stammer fra den tyske her-
meneutik og bygger på den metafor, at læseren
nærmer sig forståelsen af teksten i en cirkelbevæ-
gelse. Efter gentagne læsninger og afprøvende for-
tolkninger smelter læserens horisont sammen med
forfatterens/tekstens/periodens horisont (Gadamer
2007). Denne bevægelse beskrives også ofte som
en dannelsesproces. 

Forfatterne interesserer sig derimod ikke ret meget
for fortolkninger. Det kommer muligvis tydeligst
frem i Karin Tofts introducerende brev til eleverne:

”Jeg blev optaget på skolen på baggrund af en
håndfuld digte, og siden dengang har det primært
været den slags tekster, jeg har lagt min energi i.
Det betyder, at jeg kommer til jer, mere som et
skrivende menneske, end som lærer, og at jeg
kommer med, hvad man kunne kalde en digters
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TENDENSER I  FORFATTERNES 

VALG AF TEKSTER

• Nogle af teksterne er endnu ikke offentliggjort 

i bogform.

• Tekstudvalget er internationalt, med mange 

oversatte tekster.

• Tekstvalget hviler på noget, der ligner en person-

lig forfatterkanon. Teksterne er interessante ud

fra et kreativt forfattersynspunkt, fordi de for-

holder sig eksperimenterende til erfaringer og til

sproget, f. eks. til forskellen mellem mundtligt og

skriftligt sprog.

• Nogle tekster er provokerende, særligt på køns-

området.

• Mange tekster gennemhuller den traditionelle 

opfattelse, at skriveprocessen starter med at 

forfatteren har noget meget vigtigt og eksisten-

tielt på hjerte. Hvorefter han finder en form at

udtrykke sine dybe følelser i. Det er snarere

omvendt. Forfatteren forholder sig til sproget som

et materiale, og den kreative proces er en form

for æstetisk navigering i kaos.

• En del tekster appellerer til elevernes erfaringer 

med det at vokse op og ændre sig. Barndommen

er stadig meget levende for 18-årige, men 

alligevel ved at være på afstand.

• Forholdet mellem det selvbiografiske og det 

litterære er i centrum. Hvilken hovedstol trækker

forfatteren renter fra, og hvordan? Og hvad er 

tilladeligt?

Forfattere i_ombrydning  29/06/07  14:11  Side 43



blik. Det betyder, at I ikke bare skal læse digte,
men at jeg også vil forsøge at låne jer en forfatter-
synsvinkel på litteraturen. I er vant til at sætte jer i
modtagerens rolle, hvor teksten behandles som en
slags brev fra forfatteren til læseren, der skal afko-
des gennem analysemodeller og sættes i relation til
forfatterens tid/epoke eller lignende. Det lærer I,
fordi der sidder nogle mennesker på universiteterne
og oplever uforholdsmæssig stor glæde ved at
finde frem til disse sammenfaldende strukturer, og
det er godt nok. Jeg er bare bange for, at man ikke
får hele historien med. For den skrivende er skrif-
ten ofte i sig selv en undersøgelse. Vi skal prøve at
se på, hvad denne undersøgelse går ud på ved at
kigge på teksten gennem et spektrum bestående af
digterens mange værktøjer og virkemidler.”  

I Anne Toft og Dorte Øbergs Det litterære væksthus
er der eksempler på de tekstgennemgange, som
Poul Borum og Per Aage Brandt gennemførte på
Forfatterskolen i dens første år (Øberg & Toft
1997). Og i skolens årsberetninger kan man se,
hvilket voldsomt pensum eleverne når igennem
hvert år. Eleverne lærer at skrive ved at læse og
ved at samtale om andres tekster såvel som deres
egne. 

Flere af lærerne, først og fremmest Per Aage
Brandt, bevæger sig i disse tekstgennemgange på
et detaljeringsniveau og et teoretisk niveau, som
ikke giver universitetets og gymnasiets noget efter,
men han har et andet sigte med dem. Det gælder
om at komme helt ned i de sproglige detaljer for at
diskutere valg af ord, bøjningsformer, tegnsætning
osv. og så se de store perspektiver i disse valg. 

Denne praktiske aktivitet er beslægtet med det
sprogsyn, som man finder i den kognitive gram-
matik, særligt hos Leonard Talmy (Talmy 2003).
Sprogets lukkede ordklasser – biord, præpositioner
og andre småord – er semantisk lige så interessan-
te som de åbne ordklasser substantiver, verber og
adjektiver, som man plejer at koncentrere sig om,
når man analyserer og fortolker tematisk.

ROLF STEENSIGS TEKSTLÆSNING

Rolf Steensig forsøger at overføre denne frem-
gangsmåde til gymnasieklasserne. I en af hans
klasser bruger flere af eleverne i deres skriveøvel-

ser citater fra hermetiske digtere som Simon
Grotrian og Nikolaj Stockholm, selvom de ikke for-
står teksterne. Det er de ikke tilfredse med. - ”Kan
du ikke fortælle os hvad de betyder?” spørger de.
Så Rolf Steensig tager en tekst af Simon Grotrian
op til overvejelse (Grotrian 2000):

”Hvad i alverden foregår der her?” spørger Rolf
Steensig. Men eleverne har jo netop valgt teksten,
fordi de ikke forstår den og har ingen bud på,
hvad der foregår. Nu håber de, at Rolf Steensig kan
give dem løsningen. 

Men sådan går det ikke helt. Rolf Steensig siger:
”To ting springer i øjnene, og én i ørerne. Der er
runde genstande og vertikale bevægelser. Og der er
en bankende lyd. Hos Grotrian er digtet en sproglig
konstruktion.” 

Rolf Steensig gennemgår digtet ord for ord, sådan
at det cirkulære og det vertikale påvises i detaljer.
”Kaffehimmel” er der noget bud på det? Eleverne
gengiver deres associationer. Der er et udtryk i tek-
sten, som heller ikke Rolf Steensig forstår:
”Unævnelige spøgelser”. Digtet er en slags mental
model, men på hvad? 

Spørgsmålet lader sig ikke besvare på trods af
antallet af analytiske iagttagelser. Men måske kan
man bruge en intertekstuel fremgangsmåde? Rolf
Steensig mener, at man måske bedre forstår digtet,
hvis man har Ole Sarvigs digtsamling Jeghuset i
tankerne (Sarvig 1944). Begge er fulde af husmeta-
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Og englen banker mod dit tag
nu svirrer den om koppen, som du holder på
når ruderne er luft
og lad ikke fremtid vokse til stilladser om de 

andres hjerner
hår, der stikker op af jorden inde fra den gemte 

ild
men drik af livets kaffehimmel, bleg som 

arsenik og klovne 
frygten søger nedad til et kvælergreb om 

anklerne
du sidder i en fodboldkamp, hvor Gud har givet 

kloden op
unævnelige spøgelser bliver sparket ud med digtet
som er rundt.
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forer, konkrete billeder på sindstilstande, det lukke-
de horisontale hus/sind over for det åbne perspek-
tiv opad. 

Hvad med biografiske oplysninger? Det er kendt, at
Simon Grotrian er skizofren og bor afsides, uden
ret meget kontakt med omverdenen. Er det nøglen
til en forståelse af digtenes hermetiske karakter?
”Nej”, forklarer Rolf Steensig. ”Det interessante er,
at hans digte ikke ligner de tekster, skizofrene skri-
ver. Han bruger f. eks. antikke versefødder, hvilket
kræver et bevidst teknisk arbejde. Og de stive,
magiske træk, som man kender fra skizofrenes tek-
ster, findes ikke i hans digte. Så de biografiske
oplysninger kan ikke bruges til at fortolke digtene
med.” I det hele taget går digtet ikke op. Det er et
udtryk for sproglig, formel bevidsthed, ikke et
medium for en sammenhængende meningsstruktur. 

Rolf Steensig har den principielle opfattelse, at
lukkede tekster som Simon Grotrians giver læseren
større mulighed for at bevæge sig frit i et poetisk
univers end mere åbne tekster, der lukker af for
læserens frihed. Derfor er lukkede tekster heller
ikke ret velegnede til deciderede fortolkninger, der
er en slags lukninger. Billederne står der - og de
kan ikke altid oversættes til noget andet.

HVORDAN VURDERER ELEVERNE 

OG LÆRERNE FORFATTERNES 

TEKSTLÆSNING?

Eleverne vurderer forfatternes måde at læse tekster
på på to diametralt modsatte måder. Det kan man
se af den spørgeskemaundersøgelse, som de fleste
af eleverne har deltaget i og af de interviews, som
er blevet gennemført med nogle af dem. Nogle ele-
ver giver udtryk for stor befrielse ved ikke at skulle
fortolke og ’løse’ litterære teksters gåder, som om
de var en slags matematikopgaver. Andre savner
den tematiske fordybelse, som de sætter pris på i
den daglige danskundervisning. 

Agnes Witzke har, foruden at være lærer i den
klasse, vi besøger i Avedøre, også forsket i skrive-
undervisning, og hun er meget interesseret i forfat-
ternes skriveøvelser (Jensen m.fl. 1998).
Tekstlæsningen er det vanskeligere at forholde sig
til, synes hun. Hun har under forberedelsen til
besøget haft direkte kontakt med forfatteren, Peder

Frederik Jensen, og både hun og eleverne i klassen
er meget glade for forløbet. Men det betyder ikke,
at den almindelige danskundervisning ikke dur.

”Klassen er en rigtig sød og ordentlig klasse med
seriøse elever, og de reagerer på, at de ikke får ret-
ningslinjer for, hvordan de skal læse den her litte-
ratur. De sidder pligtopfyldende og læser de mange
tekster, de har fået stukket ud, for det har de fået
at vide, at de skal. Men så kommer forfatterne, og
så er der faktisk ikke rigtig nogen, der snakker om
teksterne. Det frustrerer nogle af dem. De er meget
samvittighedsfulde og forventer at skulle gå både i
dybden og at få et overblik. 

Det har også noget at gøre med modenhed, og med
at eleverne herude ikke har så meget selvtillid. De
kommer ikke fra familier, hvor man diskuterer lit-
teratur, og de har et behov for, at enten jeg eller
forfatteren bekræfter dem i deres iagttagelser”, for-
klarer hun. 

Agnes Witzke giver det råd til sig selv og andre, at
man forbereder eleverne på den anderledes under-
visning forfatterne giver. ”Jeg kunne have sagt til
dem: Nu kommer der en forfatter fra
Forfatterskolen, og nu leger vi, at vi er på
Forfatterskolen, hvor eleverne læser en masse for-
skelligt, men ikke nødvendigvis får snakket om det
hele.  

Vi kan jo altid samle op på forløbet bagefter, ind-
drage de tekster, der ikke blev gennemgået og
binde sløjfer der, hvor vi synes, det er nødvendigt.
Vi kan f. eks. finde nogle af de tekster fra
1960’erne, som de unge forfattere er så optaget af.
Eller vi kan omvendt sætte deres tekster over for
tekster fra 1980’erne. Vi kan også starte med et
romantisk digt for at slå den klassiske struktur fast.
Besøget har åbnet for en hel masse muligheder.”

SKAL UNDERVISNINGEN GIVE OVERBLIK?

Ingen af forfatterne ønsker at give eleverne et
egentligt litteraturhistorisk overblik, heller ikke
over samtidslitteraturen. Overblik er noget som kri-
tikere og litteraturlærere konstruerer i et forsøg på
at skabe orden, mener de, ikke noget der kommer
forfatterne ved. Det bedste, dvs. værste, eksempel
er begrebet ’1990’ernes kortprosa’. Der var forfatte-
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re, der skrev kortprosa i den periode, men de
udgjorde kun en samlet bevægelse i kritikernes
fantasi, påstår forfatterne.

Går man Rolf Steensig på klingen, fremsætter han
den hypotese, at der i dag eksisterer to strømninger
i dansk lyrik. Der er de digtere, som skriver herme-
tisk, og så er der dem, der skriver med henblik på
performance. Det er en inddeling, der tager
udgangspunkt i forholdet mellem digter og læser,
selvom forskellen også i anden omgang kan have
indholdsmæssige konsekvenser. 

I en klasse gennemgår han kort den postmoderne
litteratur i Danmark, som den ser ud fra en forfat-
ters synsvinkel. Den tager udgangspunkt i attitude-
relativismen og særligt i Hans-Jørgen Nielsens
“Nielsen” og den hvide verden (Nielsen 1968) og
Poul Borums Poetisk modernisme (Borum 1966).
Rolf Steensig medbringer et godt slidt eksemplar af
Borums bog, hvilket vidner om, hvilken indflydelse
Poul Borum stadig har på unge digtere. 

Men det optager ham mere at præsentere eleverne
for de vigtigste litterære tidsskrifter. Rolf Steensig
er selv medstifter af Bændelormen, et undergrunds-
tidsskrift, Men sværvægteren er Hvedekorn som
har eksisteret siden 1920, og det er det sted, hvor
kommende digtere tit debuterer. Får man et digt
optaget i Hvedekorn, kan det bane vejen for en
forlagskontakt. Tidsskriftet fungerer derfor ofte
som det første led i den lange proces frem mod at
etablere sig som digter.

Hvedekorn blev i mange år redigeret af Poul
Borum. Den nuværende redaktør er Morten
Søndergaard, og han oplyser, at han modtager
mange digte fra helt unge forfattere, ofte gymna-
sieelever. 

Den blå port udkom første gang i 1985 og sætter
fokus på debatten mellem forfattere og kritikere -
der har været både kritikere og forfattere i redak-
tionen. Andre uomgængelige tidsskrifter er Banana
Split, Forfatterskolens eget tidsskrift Legenda, 
og Victor B. Andreasens Maskinfabrik. En liste
over de litterære tidsskrifter som Forfatterskolen
anbefaler sine elever at følge med i, kan ses på
www.forfatterskolen.dk/links.asp. En anden liste
over trykte og elektroniske tidsskrifter kan ses på 

www.kulturtidsskrifter.dk. 

Det overblik eleverne får ved at blive præsenteret
for nye digtsamlinger, tidsskrifter, nyskrevne tek-
ster og tekstfragmenter er væsensforskelligt fra det
overblik, de plejer at få i gymnasiet. Læreplanen
kræver et meget langt historisk overblik, Rolf
Steensig giver i stedet eleverne et overblik over lit-
teraturen som en nutidig levende kommunikations-
form. Tilsammen giver de to slags overblik et godt
billede af, hvad litteratur er.

MIN FORFATTERS STEMME

Forfatternes fysiske nærvær i klasselokalet er mest
håndgribeligt, når de læser op, og eleverne kom-
menterer deres måde at læse op på. Forfatterne må
forklare, hvorfor de bruger andre stemmer end den,
de normalt taler med, og forklaringen er samtidig
en indgang til teksterne.  

Også eleverne læser op, i sjældne tilfælde på en
bevidst måde - som man kan se i eksemplet fra
Karin Tofts time. Men ofte i et hverdagsagtigt
tonefald som kan gøre det vanskeligt at forstå,
hvad de siger. Oplæsninger og samtaler om hvor-
dan man kan læse op i overensstemmelse med tek-
stens karakter, er en oplagt mulighed i undervis-
ningen.  

Mens Rolf Steensig underviste på Odense
Katedralskole, ankom 1. oplag af hans debutbog
fra trykkeriet i Kina, og han tog den fantastisk
smukke bog med i skole. Bogen består af Rolf
Steensigs digte og af illustrationer lavet af Henrik
Drescher i en meget speciel indbinding. Det første
digt, han læste op for eleverne, hedder Skrevet
gående - måske kan det opfattes som en vignet til
forfatterskabet og forholdet til læseren:

Jeg leger jeg er mig
gråt trippende ned ad provinsens frostvej

i skinnende tåge til hofterne
med et smil så stort som vinden

en bevidsthed som spiller i krystaller
plukkeklar næse

Jeg er en digter jeg finder på
en farve i bevægelse mod havet

Kan du gætte hvem du er?

46
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SENMODERNE ELEVER

Læselysten afhænger ikke kun af tekster og forfat-
tere på skolebesøg. Den afhænger først og frem-
mest af eleverne. 

Der er skrevet meget om ungdomskulturens udvik-
ling i den periode, som Anthony Giddens kalder
’senmoderniteten’ (Giddens 1996). I Danmark har
mange lærere taget særligt bestik af Thomas Ziehes
analyse af senmoderniteten og dens konsekvenser
for skolen (Ziehe 1998). 

Thomas Ziehe har beskrevet og analyseret en
udvikling, som han samtidig selv har taget del i.
Først 68-generationens kamp for en frigørende,
erfaringsbaseret pædagogik, derefter en periode
karakteriseret af autoritetstab og narcissisme, og
endelig en tendens til igen at efterspørge autoritet,

men nu på et nyt grundlag og med et nyt formål:
oparbejdning af en god anderledeshed - en andet-
hedens dannelse. 

Ifølge Thomas Ziehe er det lærerens opgave at
styre undervisningen, sådan at eleverne kommer i
berøring med dette andet, det fremmede, og ikke
bare bliver hængende i deres egne medbragte erfa-
ringer. 

Talrige danske lærere har gjort den bevægelse med,
som Thomas Ziehe beskriver. En af de opgaver,
skolen og lærerne står over for nu, er at udvikle
undervisningsformer, der tager hensyn til at sen-
moderne elever ikke agerer på samme måde, som
elever gjorde tidligere. Man kan f. eks. ikke regne
med, at de har nogen fornemmelse for den aura,
litteraturen tidligere havde. Og samtidig skal sko-
len bevare sin karakter af skole. Den skal være et

Perspektiv
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sted, hvor eleverne f.eks. også møder litteraturens
fremmedhed. Den ældre litteratur er næsten pr.
definition fremmed for eleverne, men det er den
litteratur, de unge forfattere præsenterer dem for
også.

Læselystprojektet Forfattere i gymnasiet kan derfor
også ses som en konfrontation mellem eleverne og
litteraturen. Kan det lykkes forfatterne at finde ele-
vernes læselyst og udvikle den? Og hvordan kan
lærerne udnytte de erfaringer, projektet kaster af
sig?

UNGDOMSKULTUR OG DIDAKTIK

Seminarielæreren Jan Fogt kan bringe os tættere
ind på de didaktiske aspekter af denne udfordring.
I artiklen Senmoderne drama- og teaterpædagogik
har han givet en karakteristik af den aktuelle ung-
domskultur (Fogt u.å):

• Den udøves af børn, der både er kraftigt indivi-
dualiserede og har et tydeligt gruppetilhørs-
forhold.

• Indflydelsen fra de elektroniske massemedier er 
markant, eleverne nøjes ikke længere med at
konsumere produkterne, men bruger dem desu-
den som råstof i deres egen kulturproduktion
og i etableringen af symbolske fællesskaber.

• Fællesskaberne er både indadvendte og 
eksklusive og samtidig ekshibitionistiske og 
publikumssøgende.

Hvilke temaer kan fange unge, der lever i sådan en
kultur? Tekstvalget i forfatternes timer kan sam-
menholdes med Anthony Giddens’ forslag til tema-
er, som er særligt relevante i det senmoderne sam-
fund. Ifølge ham skal undervisning af unge centre-
re sig om:

• Livsstil og marginalisering
• Risikoparathed
• Skyld og skam
• Det rene forhold, kærlighed

De to første temaer spiller en stor rolle i tekstval-
get. De kan f. eks. sættes i spil ved, at man inddra-
ger tekster, som er skrevet i et ungt, marginaliseret
sprog. Men de kommer endnu mere til deres ret,

når eleverne selv eksperimenterer med sproget i
skriveøvelserne. For eleverne er sproget en del af
deres personlige branding (Nielsen & Schou 2005).
Det kommer tydeligst til udtryk i deres sms’er,
blogs og chat, som er præget af leg med identiteter
og villighed til at sætte sig selv i spil.
Skriveøvelserne skal ikke ligne sms’er, men de
giver eleverne en mulighed for at kanalisere deres
sprog ind i skolen, hvorved der kan dannes nye
sprogformer.

Det tredje tema, Skyld og skam, drejer sig om en
dybtgående ændring i den europæiske kultur - bort
fra en kristent og humanistisk indarbejdet skyld-
moral over mod en skammoral, som man kender
den fra mere traditionelle kulturer. Det værste er
ikke længere den dårlige samvittighed, men det at
tabe ansigt. Maja Lee Langvads tekster kredser f.
eks. om dette tema. 

Det fjerde tema, Det rene forhold/kærlighed,
optræder mere utydeligt. Der er kærlighedshistorier
i teksterne, men de er ikke forbundet med renhed.
Snarere kredser de om seksualitet og køn, forstene-
de roller, marginalisering og frigørelse og ligger
dermed tættere på de to første temaer. 

Man kan konstatere, at forfatterbesøgene, hvad
temaerne angår, i ret høj grad lever op til Anthony
Giddens’ forestillinger om, hvad der er relevant for
senmoderne unge.

Hvis vi sammenholder forfatternes udvalg af tek-
ster med Thomas’ Ziehes krav om, at undervisning
skal konfrontere elever med det anderledes, må vi
konstatere, at udvalget er nærmest eksemplarisk.
Balancen mellem det anderledes og det erfarings-
baserede er tydelig. Man kan hævde, at netop
denne forskel er motoren i hele forløbet, og at for-
skellen resulterer i en større læselyst. Men elever-
nes lyst til at læse de mærkelige tekster er fuld-
stændig afhængig af teksternes relation til skriveø-
velserne. De tekster, som de unge forfattere bruger,
er endnu mere ukendte og underlige for eleverne,
end de er for lærerne.

I artiklen Unika har professor Anne-Marie Mai
som en af de første givet en række forslag til alter-
nativer til den herskende didaktik, som hun har
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udarbejdet sammen med gymnasie- og seminari-
elektor Carsten Dilling (Mai 1998). Hendes forslag
bygger, ligesom forfatternes didaktik, på den
grundforudsætning, at mening skabes i en transak-
tion mellem tekst og læser. 

Når læserens aktivitet tillægges afgørende betyd-
ning, er læseren på én måde mere frit stillet end i
den traditionelle hermeneutiske situation. I hvert
fald er det tilladt, ja, nødvendigt, at læseren brin-
ger sine erfaringer i spil i det transaktionsfelt, der
dannes mellem teksten og læseren. 

På en anden måde er læseren under en større
tvang, nemlig en refleksionstvang. Når nu læserens
reaktioner og aktioner er så afgørende, må læseren
også vænne sig til at kigge ikke bare teksten, men
også sine egne reaktioner efter i sømmene.  

Medieforskeren Kirsten Drotner tager ligesom Jan
Fogt udgangspunkt i dramapædagogikken i artik-
len Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne
kompleksitet (Drotner u.å.). Hun konstaterer, at
børnekulturen er præget af den globale mediekul-
tur: - Den ”åbner for møder i børns fritidskultur
med det fremmede, det anderledes og mærkelige,
der sætter det velkendte i relief.” 

Denne konstatering fører hende frem til denne
definition på dannelse: ”Dannelse er i dag en per-
sonlig øvelse i refleksivitet, en evne til at håndtere
kompleksitet ved at se det andet og de andre i
øjnene og dermed få et nyt blik på sig selv.”  

Kirsten Drotner mener også, at en sådan refleksiv
dannelse stort set kun sker i fritiden. ”(D)er er i
dag et stigende gab mellem skolens og fritidens
dannelse”. Hun slutter derfor, at medierne er vigti-
ge dannelsesmidler i dag, men det giver pædago-
gikken et problem, fordi man i skolen traditionelt

har opfattet medierne som passiviserende, mens
skolens brug af kunst udgjorde et aktiverende
alternativ. I dag forholder det sig nærmest
omvendt. Men skellet kan ophæves i dramapæda-
gogikken, fordi den i høj grad bygger på elevakti-
vitet, og på at reception og produktion går op i en
højere enhed. 

Kristen Drotner opstiller derefter et scenarie for
dramapædagogikkens videre udvikling. Det bygger
på en dialog mellem fagets kulturdimension og
dets pædagogiske dimension:

• Anerkend og udnyt dramapædagogikkens 
kompleksitet – analyse og ekspression, det 
individuelle og det fælles.

• Kombiner disciplinbåret arbejde med tvær-
faglige projekter.

• Dokumenter dramapædagogikkens særlige 
læringsformer som en del af æstetisk praksis.

• Argumenter for de æstetiske fags værdi som 
specifikke læringsformer - en træning i andet-
hedens dannelse - ikke som midler til øget per-
sonlig eller økonomisk vækst.

• Forøg den fælles refleksivitet over fagets 
traditioner og sociokulturelle kontekster.

Mon ikke vi ud fra erfaringerne med
Læselystprojektet kan give et bud på litteraturpæ-
dagogikkens fremtid, der på væsentlige punkter
ligner Kirsten Drotners bud på en fremtidig drama-
pædagogik?

Elevernes aktivitet er afgørende, men lige så vigtig
er den distance, der opstår, når eleverne møder
noget andet end deres eget spejlbillede i undervis-
ningen - den slags forskudte spejlbilleder, som
både drama og litteratur til overflod er leverings-
dygtige i.  
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Vi må se i øjnene, at de unges læselyst ikke er stor
og selvfølgelig. I hvert fald ikke når det gælder
lysten til at læse skønlitteratur. Det er ikke et
dansk fænomen - hvis man skulle være i tvivl, kan
man læse den amerikanske regeringsrapport
Reading At Risk (2004). Det opfattes af mange som
et tegn på kulturelt forfald, og ingen har kunnet
pege på en mirakelkur mod forfaldet. Men dette
hefte argumenterer for, at der er tale om et meget
mere sammensat fænomen end blot forfald, og at
der måske alligevel kan findes muligheder for at
øge læselysten.

Heftets vigtigste pointe er, at læsning og skrivning
hører sammen. Vi må tage udgangspunkt i et af de
mest udtalte træk blandt senmoderne unge: de er
meget aktive. Læsning virker på mange unge som
en passiv beskæftigelse, og litteraturens rolle som
det vigtigste dannelsesmedium er forsvundet. 

Til gengæld står der en aura omkring kunstnerisk
og kreativ aktivitet som aldrig før. Elever, der ikke
bryder sig meget om at læse eller at skrive stile,

har et meget mere lystfyldt forhold til at være
kreative - også når dette indebærer læsning og
skrivning!

De unge forfattere har sat aktiviteter i gang, som
eleverne på forhånd har en interesse for uden for
skolen, men i en faglig sammenhæng som er gan-
ske fremmed for eleverne. At skrive en tekst, læse
den højt og få den kommenteret af kammerater og
en kompetent forfatter, minder en hel del om en
audition. ’Jeg’ kommer i centrum, men jeg skal
kæmpe for at sætte mig igennem: Jeg skal bruge
alle mine evner, udvikle min faglige kompetence. 

Skriveøvelsernes dynamik kan smitte af på læsnin-
gen, når eleverne gør den opdagelse, at alle de for-
fattere, der står omtalt i litteraturhistorierne, selv
har kæmpet og leget med kreativiteten, ligesom
eleverne gør. Det er fint at have en forfatter ved
hånden, der kan formidle denne oplevelse, men det
er faktisk også lige præcis det, som engagerede og
fagligt kompetente lærere kan.  
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