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Indledning 
På et tidspunkt begyndte man at gøre sig forestillinger om, hvordan den danske litteratur og det 

danske sprog kunne smelte sammen til en faglig enhed, og gymnasiets danskfag blev det sted, 

hvor eleven gennem indsigt i de danske digteres værker skulle gives lige dele fagliglighed og 

nationsånd. Senere begyndte man at gøre sig forestillinger om, at den danske digtning kun var en 

del af de kommunikationsformer, eleven skulle beherske for at være helstøbt samfundsborger, og 

man begyndte at betragte litteratur som tekster og tekster som et forhold mellem afsendere og 

modtagere og situationer. I forlængelse heraf begyndte man at gøre sig forestillinger om, at tekster 

altid var affødt af magtforhold, og at denne magt, legemliggjort som ideologi, oftest viste sig ved 

at være skjult bag et tilforladeligt udtryk. Mediet for de ideologiske budskaber var som 

udgangspunkt sproget og i særdeleshed de gerne elektroniske massemedier, der distribuerede 

ideologierne på tværs af sfærer og bevidstheder. På denne måde blev mediedimensionens adgang 

til gymnasiets danskfag betinget af ideologikritikken som teoretisk grundlag. 

 

Denne afhandling handler om de forskellige måder at se på medier på, der har præget gymnasiets 

danskfag fra den første åbning mod inddragelsen af denne dimension i 1971 og frem til i dag.  

Hensigten er at tydeliggøre, hvordan mediedimensionen i denne periode netop har været medie 

for modsatrettede pædagogiske og ideologiske tilgange, og i forlængelse heraf hvordan 

forestillingen om relationen mellem medier, borger og samfund har haft forskellige udlægninger.   

 

Problemstilling og fokus 
Mere overordnet spørger jeg således til, hvilke forestillinger man gennem tiden har gjort sig om den rette 

medieundervisning i danskfaget og herunder til, hvilke medieteorier den institutionelle kontekst til 

forskellige tidspunkter har været forankret i. Endelig spørger jeg i forlængelse heraf til, hvilke 

implikationer disse teorier har haft for forståelsen af eleven som objekt for pædagogikken. 

Ad denne vej bliver forholdet mellem viden, magt og (ud)dannelsens subjekter helt centralt, og 

en fundamental tese for afhandlingen vil da være, at der med de enkelte teorier og metoder inden for 

mediedimensionen – og mere overordnet danskfaget - følger om ikke altid eksplicitte så i hvert fald implicitte 
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syn på hvad hhv. individer og medier, men også kommunikation, samfund og dannelse og andre 

fundamentale størrelser, er og ikke mindst bør være. Undersøgelsen af disse fundamentale men også 

skiftende størrelser inden for mediedimensionen af danskfaget vil pege frem mod en diskussion af 

en række perspektiver, der af historiske grunde ikke rummes af mediebegrebet i dag. 

Afhandlingen har således tre overordnede formål: (i) at afdække en del af gymnasiets 

danskfag, som ikke tidligere er blevet behandlet sammenhængende, (ii) på det teoretiske og 

metodiske plan at kvalificere en diskursanalytisk tilgang til at analysere pædagogiske tekster rettet 

mod uddannelsesinstitutioner samt (iii) at komme med bud på indsatsområder inden for 

mediedimensionen af danskfaget. 

 

Baggrund 
Med reformen i 1971 blev der på baggrund af en række heftige debatter for første gang åbnet for at 

inddrage mediedimensionen i gymnasiets danskfag. Fra dette tidspunkt kendetegnes 

diskussionerne om mediedimensionens rolle inden for danskfaget af et par overordnede 

tendenser. For det første bestræbelserne på at inkorporere mediedimensionen i resten af 

danskfaget og dermed skabe teoretisk og metodisk helhed og, for det andet, en usikkerhed blandt 

en stor del af underviserne inden for faget om forvaltningen af medieområdet (hvad var dets 

emneområde, dets teorier og metoder, og hvordan passede dette med resten af danskfaget?). 

Med den seneste gymnasiereform, der trådte i kraft 1. august 2005, fik danskfagets 

mediemæssige område for alvor sin egen berettigelse, og fra især at have været synligt i sin 

egenskab af problematisk hittebarn (fx danskfagets ’grimme ælling’1) blev mediedimension nu 

eksplicit defineret som sit eget særskilte område med vægtningen 1/6 i forhold til danskfagets 

andre to hovedområder, hhv. det litterære område med vægtningen 3/6 og det sproglige område 

med vægtningen 2/6. Reformen hvilede således på en ide om enhed mellem fagets tre 

dimensioner, og med reformen fulgte en række lærebøger med forskellige bud på, hvordan denne 

enhed kunne realiseres; løsninger, der imidlertid også har trukket en række (gamle) 

problematikker med sig.  

                                                           
1 Som lederens overskrift lød i Dansk Noters temaudgave om massekommunikation nr. 1. feb. 1994 (jf. Frøhlich 
1994:2). 



9 
 

       Denne afhandling tager sit empiriske udgangspunkt i sådanne lærebøger, men også i 

læreplaner og diskussioner i tidsskrifter. Med det udgangspunkt undersøges det, hvad der til 

forskellige tidspunkter er blevet forstået som værende mediedimensionens kerneområde og 

formål samt hvilke teorier og metodiske fremgangsformer, der til de forskellige tidspunkter har 

haft hegemonisk status.  

 

Teori og metodisk fremfærd 
I afhandlingen vil der blive lagt vægt på medieteoriernes mulighedsbetingelser (afhandlingens 

empiriske og analytiske fokus), og ikke mindst på mulighederne for indsigt i selv samme 

(afhandlingens teoretiske og metodiske omdrejningspunkt).  

Da afhandlingens empiri er tekster, vil det i teoridelen blive udredt, hvordan vi i denne 

sammenhæng skal forstå tekstbegrebet, og i forlængelse heraf hvordan – og med hvilke greb – vi 

kan identificere og analysere de forskellige spor efter tidsspecifikke medieteoretiske og 

pædagogiske konfigurationer. Afhandlingen tager sit teoretiske afsæt inden for dialektisk 

sprogteori og forstår som udgangspunkt tekst(er) og kontekst(er) som værende flettet ind i 

hinanden. Teksten er således tegn på en betydningsproduktion, der er kontekstuelt betinget, og de 

konfigurationer, der på baggrund af afhandlingens analyser må fremstå mellem bl.a. vidensfelt og 

elevmodaliteter, skal derfor anskues i en større, dialektisk sammenhæng (fx institutionel, 

samfundsmæssig, global, historisk).2  

I arbejdet med at fremskrive de forskellige måder at forstå mediedimensionen i gymnasiets 

danskfag på præger to overordnede analysestrategiske temperamenter afhandlingen: et synkront 

og et diakront rettet blik, der med Michel Foucaults terminologi kan betegnes hhv. arkæologisk og 

genealogisk. Det arkæologiske blik undersøger sammenhængende måder at forstå fænomener på 

inden for afgrænsede perioder. Gevinsten ved at inddele empirien i forskellige perioder og pege 

på periodespecifikke karakteristika er kontrasteringen som mulighed. Ved at opstille særegne 

tidsrum på relativt ens præmisser er der mulighed for at se ligheder og ikke mindst forskelle på 

tværs af tid.  

                                                           
2 Sagt med Norman Fairclough så ser jeg diskurser som konstitueret af og konstituerende for den sociale struktur og 
praksis (Fairclough 1992:64), og – helt banalt og derfor ofte ’glemt’ inden for sprogvidenskaben – forudsætter jeg 
ligeledes en fundamental materiel-biologisk dimension som en forudsætning for (og også påvirket af) den sproglige 
praksis.  
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Det genealogiske blik lægger derimod vægten på at analysere diskursernes heterogene 

konstitution og på at følge de forskellige diskursfragmenter tilbage til deres tidligere 

sammenhænge og funktioner; den periode eller institution, der umiddelbart fremstår som et 

sammenhængende felt (fx gymnasiets danskfag og herunder mediedimensionen inden for dette) 

vil ud fra dette blik opløse sig i forskellige, umiddelbart uhomogene ideer og praksisser. 

For at kvalificere disse mere generelle principper i forhold til afhandlingens specifikke fokus 

vil jeg inddrage dele af den senere Basil Bernsteins uddannelsessociologiske studier3 og herunder 

fokusere på hans teori om den pædagogiske anordning samt begrebet rekontekstualisering. Bernsteins 

teori om den pædagogiske anordning danner udgangspunkt for, at vi kan se danskfaget og 

herunder mediedimensionen som scene for forskellige principper og, i forlængelse heraf, 

forskellige diskurser, som nu og da ekskluderer hinanden og nu og da smelter sammen. Bernsteins 

pædagogiske anordning forudsætter imidlertid en sprogteori, der på samme tid kan fange 

kommunikationens dynamiske egenskaber. Med udgangspunkt i Foucaults ’ytringsfilosofi’, dele 

af lingvisten John Lyons semantiske studier samt dele af den nordiske læremiddelforskning, der 

anlægger et konstruktivistisk og indholdsmæssigt blik på læremidlerne, vil jeg i afhandlingen 

sammenstille nogle greb, som kan udbygge rekontekstualiseringsanalysen.   

Afhandlingens analyser skal således forstås på flere analytiske niveauer. Den opererer – med 

Norman Faircloughs model ’three-dimensional conception of discourse’ (Fairclough 1992:73) som 

implicit vejviser - med (i) et tekstplan, som både er analysernes konkrete materiale samt det plan, 

hvor de metodiske redskaber for tekstanalyse overvejes. (ii) Et meso-plan, der angår overvejelserne 

over rammerne for den diskursive praksis (i hvilket rum/institution/felt kommunikeres der, hvilke 

andre felter, trækkes der på?), og (iii) et makro-plan, der angår de overordnede socio-kulturelle 

tendenser (som fx teorier om velfærdsstats og/eller konkurrencestat).  

Min tilgang er således transvidenskabelig4, idet der trækkes på teorier på tværs af en række 

traditionelle fagområder (lingvistik, sociologi, filosofi mv.), der som udgangspunkt stiller 

forskellige spørgsmål, trækker på forskellige metoder og angår helt forskellige 

undersøgelsesniveauer og –tilgange.  

                                                           
3 Se fx Bernstein 1990:134; Bernstein 2000:205f og Chouliaraki 2001for ligheder mellem hhv. Foucaults tænkning og 
Bernsteins senere forfatterskab. 
4 Jørgensen og Phillips bruger termen ’multiperspektivisk’, men pointen er den samme: vigtigheden af ”at arbejdet ikke 
baseres på et miskmask af forskellige synsvinkler, men på en sammensat og sammenhængende teoretisk ramme, hvori 
de forskellige perspektiver former og omformer hinanden.” (Jørgensen; Phillips 1999:12).  
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Undersøgelsens empiriske materiale 
Undersøgelsens empiri består af en række tekster, der på forskellig vis omhandler 

mediedimensionen i danskfaget. Dels tekster som bekendtgørelser, reformer, betænkninger, 

vejledninger og læreplaner, der er udformet i statsligt regi, dels diskussioner i fagblade, og dels 

læremidler udviklet til brug i undervisningen i faget(s mediedimension).5 Samlet set kan disse 

tekster betegnes pædagogiske tekster og betragtes som et ’spraglet fletværk’ for mødet mellem 

statslige interesser og videnstrategier, historisk overleverede (dannelses)idealer, undervisere og 

private konsulenter fra det pædagogiske felt samt (historiske) genrekonventioner.6 

  

Afhandlingens af- og begrænsninger  
Projektet handler, som nævnt, om begrebsliggørelser af mediedimensionen inden for gymnasiets 

danskfag. Det er en væsentlig tese for afhandlingen, at der har været forskellige måder at forstå 

dette område på, at disse forståelser har forskudt sig over tid, samt at udviklingen ikke blot er en 

funktion af en enkel logik - den være sig institutionel, teknologisk, didaktisk mv. - men at den er 

betinget af en række faktorer, der til forskellige tidspunkter har haft forskellige grader af 

dominans. Jeg kan således ikke udtale mig om, hvad der helt konkret sker og er sket i de enkelte 

klasseværelser, men jeg kan belyse nogle forudsætninger for, hvad der kan finde sted samt, 

forhåbentligt, bidrage til en dybere forståelse af de mange, dybe relationer, (fremtidig) praksis er 

en del af. Det, jeg kan undersøge, er således de forskellige måder at forstå mediedimensionen på, 

som de fremstår af teksterne, ikke af praksis. 

 

Læsevejledning  
Afhandlingen falder i to overordnede dele. Første del vedrører rammesætningen for analysen. Den 

består af tre kapitler. I kapitel 1 vil jeg afgrænse det forskningsfelt, jeg indskriver mig i. Jeg 

                                                           
5 Om læremidlets (tekstbogens) rolle skriver Grant og Sleeter 1991: ”Many students may internalize what they are 
taught through textbooks, although others may marginalize it within their own thinking or reject it outright. But even if 
students forget, ignore, or reject what they encounter in textbooks, textbook content is still important because it 
withholds, obscures, and renders unimportant many ideas and areas of knowledge.”. 
6 Mere specifikt vil fokus overvejende ligge på lærebøger inden for feltet, da disse er det altdominerende medie inden 
for den periode, jeg kigger på. Trods forskningens stigende fokus på digitale læremidler og herunder en lang række 
forsøg med at arbejde med digitale læremidler i undervisningen viser en række undersøgelser at lærebogen har stået 
stærk også ind i det 21. århundrede (se fx Drotner 2006, Rambøll 2005, Olsen 2005). Dette billede fremgår ligeledes af 
min undersøgelse af læremidlerne fra nyeste tid, hvor de digitale læremidler – på nær et enkelt tilfælde – stadig er i sin 
vorden. 



12 
 

argumenterer her for, at afhandlingen først og fremmest er en del af forskningsfeltet ’danskfagets 

didaktik’, og viser hvordan forskellige indholdsdimensioner er blevet vægtet af forskellige 

forskere på området. Herigennem præciseres det, hvilke inspirationskilder afhandlingen trækker 

på, og hvordan den adskiller sig fra andre. Da en ganske væsentlig del af danskfagets didaktik i 

dag i høj grad centrerer sig omkring læremiddelforskning, og da en del af denne afhandlings 

empiriske udgangspunkt er læremidler, vil jeg desuden beskrive forskellige tilgange inden for 

såvel den danske som den nordiske læremiddelforskning, og der vil i omtalen af den nordiske 

læremiddelforskning blive lagt særlig vægt på den diskursanalytiske tilgang, som denne 

afhandling primært placerer sig indenfor.  

       I kapitel 2 redegør jeg nærmere for afhandlingens metodiske og teoretiske fremfærd. 

Kapitlet har til hensigt at eksplicitere den forståelsesramme samt de heuristiske analyseredskaber, 

der danner udgangspunkt for mine analyser. Samtidig danner kapitlet baggrund for 

afhandlingens mål om at kvalificere en diskursanalytisk tilgang til analysen af pædagogiske 

tekster. Der arbejdes som nævnt på tre niveauer. Det overordnede teoretiske udgangspunkt findes 

hos Michel Foucault. Til operationalisering af hans filosofi inddrages Basil Bernsteins teori om ’den 

pædagogiske anordning’ og i forlængelse heraf ’rekontekstualisering’. Bernsteins pædagogiske 

anordning fordrer imidlertid en sprogteori, der gør det muligt at analysere den pædagogiske 

diskurs, og med udgangspunkt i en gennemgang af Foucaults ytringsfilosofi, dele af lingvisten 

John Lyons semantiske studier samt af dele af den nordiske læremiddelforskning formuleres den 

sprogteoriske tilgang, der danner baggrund for afhandlingens analyser.   

I kapitel 3 begrundes og afgrænses det empiriske felt, og der redegøres for indsamlingen af 

tekster til brug for afhandlingens analyser og for begrebsmæssige afgrænsninger og valg.  

 

I afhandlingens anden del foretages der på baggrund af førstedelen analyser af forskellige 

forståelser af mediedimensionen i gymnasiets danskfag. I kapitel 4 ser jeg på tiden frem mod 

reformen i 1971. Kapitlet behandler nogle centrale diskussioner for og imod en åbning af 

danskfaget for andre teksttyper, teorier og metoder end de litterære, og kapitlet har først og 

fremmest til hensigt at vise de historiske betingelser for mediedimensionens adgang til danskfaget.  

I kapitel 5, 6 og 7 gennemgår jeg tre perioders forskellige syn på mediedimensionen.  

Opdelingen i tre perioder er først og fremmest et analytisk greb, der baserer sig på de 
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mønsterdannelser, jeg finder i mine undersøgelser. I praksis er grænserne mellem perioderne ikke 

hermetisk lukkede, idet flere analyser vil gå på tværs af disse. Ligeledes vil analyserne inden for de 

forskellige perioder ikke blive presset til at modsvare hinanden, hvorfor analyserne af de 

forskellige perioders syn på medier vil have forskellige strukturer.  

Den første periodes analyser (kapitel 5) tager udgangspunkt i bekendtgørelsen fra 1971 og 

peger på de teoretiske fundamenter, der lå til grund for diskussioner og argumenter omkring 

mediedimensionen i danskfaget på dette tidspunkt, særligt Jürgen Habermas’ offentlighedsteori 

og Ferdinand de Saussures tegnteori. Herfra peges på en række generelle træk ved periodens 

læremidler, særligt ideologibegrebet, hvorefter en række træk forfølges og underbygges gennem 

analyse af ét læremiddel udvalgt som eksemplarisk for perioden.  

Analysen af den anden periode (kapitel 6) strukturerer sig som nedslag over tid på flere 

læremidler, læreplaner og faglige diskussioner for at vise en udfasningstendens i behandlingen af 

sensationspressen fra 1970erne og ind i det nye årtusinde. Perioden her er netop en brydningstid, 

både karakteriseret ved teoretisk, metodisk og genremæssig centrifugalitet samt ved, at 

mediedimensionen lever en skyggetilværelse i forhold til de andre perioder. Der er derfor hverken 

ét gennemgående tema eller én hegemonisk teoridannelse, der kendetegner disse års læremidler, 

og af denne grund bliver læremidlerne her belyst i forhold til, hvordan det indholdsmæssige fokus 

forskød sig over tid.  

Den sidste periodes analyser (kapitel 7) har omdrejningspunkt i diskussionen om 

integrationen af danskfagets tre dimensioner, sprog, litteratur og medier. Reformteksten fra 2004 

ekspliciterer mediedimensionen som uomgængelig i danskfaget, men adgangsbetingelserne for 

mediedimensionen er først og fremmest dets evne til i forening med de andre dimensioner at 

understøtte elevens udvikling af de læreplansdefinerede kulturkompetencer. De faglige 

foreningsbestræbelser får imidlertid forskellige udtryk i tidens lærebøger, og der vil blive set på 

fire forskellige løsningsmodeller. 

Endelig afsluttes der med en opsamling og perspektivering i kapitel 8.  
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Kapitel 1. Afgrænsning af forskningsfeltet 
[I] Danmark er det sådan, at pædagogikken er en del af 
statsmagtens mange teknologier og som sådan indgår i 
statens historie.7  

 

 

 

 

 

Det overordnede forskningsfelt, jeg indskriver mig i, kan med Finn Hauberg Mortensens 

kanoniske licentiat-afhandling fra 1979 kaldes ’danskfagets didaktik’ (Mortensen 1979). Imidlertid 

er hverken danskfag eller didaktik entydige, statiske størrelser, og i det følgende skal en del af den 

nyere forskning inden for feltet belyses ud fra dens tidsspecifikke betoning af danskfagets (rette) 

indhold. En markant del af de større forskningsværker inden for feltet har skrevet sig op imod 

legitimationskriser i danskfaget, og afhandlingerne har ad denne vej fremstået som argument for 

netop et specifikt dannelsespotentiale og dette netop med rod i en specifik del af danskfaget. 

Fagets dominerende indholdsområder har historisk set været hhv. den sproglige og den litterære 

dimension, og det er først og fremmest i det nye årtusinde, at mediedimensionen er blevet 

repræsenteret. 

 

Kampen for og i danskfaget  
I lyset af ”de humanistiske fags krise under udviklingen af senkapitalismen” (Mortensen 1979:30) 

positionerede Hauberg Mortensen litteraturformidlingens dannelsesmæssige potentiale over for 

tidens socialdemokratiske uddannelsesprogram og de ”færdigheder i kommunikationsteknologi 

og i formel analyse”, der her blev prioriteret (33). Senere har også Esmann 1999 og Ingerslev 2002 

på forskellig vis beskæftiget sig med danskfagets litterære dimension for at artikulere (og 

legitimere) dets dannelsespotentiale. Endelig argumenterede Kaspersen 2005 - i opposition mod 

det sproglige omdrejningspunkt i bl.a. rapporten Fremtidens danskfag (2003) og med baggrund i det 

hyperkomplekse samfunds krav - for, at litteratur netop ”adskiller sig fra andre former for sprog 
                                                           
7 Pedersen 2008:20. 
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ved at tilbyde en unik mulighed for at etablere et metaforhold til kommunikationen”. Kaspersen 

slog således fast, at litteraturen ”derfor udgør [...] det vigtigste stof i danskundervisningen.” 

(Kaspersen 2005:2). 

Forskningen i den sproglige dimension af gymnasiets danskfag er i nyere tid blevet 

repræsenteret af Lindø 2000, Illum 2002, Hedeboe 2002, Engstrøm 2002, og Krogh 2003. Trods 

’sprog’ som samlende term er de teoretiske udgangspunkter samt empiriske fokusområder dog 

højst forskellige – her skal hhv. Lindø 2000 og Krogh 2003 omtales. 

Med afsæt i kritiske og dialektiske sprog- og kommunikationsteorier så Lindø 2000 på 

curriculum til den sproglige del af gymnasiets danskfag og dets betydning for konstruktionen af 

eleverne som sociale subjekter. I afhandlingen indgik både et diakront perspektiv på sproglige 

studiemønstre og et synkront perspektiv med analyser af elevdialoger fra undervisningen af en 

3.g.-klasse. I dialoganalyserne vægtedes særligt den kritiske dialoganalyses emancipatoriske 

potentiale.  

I Krogh 2003 var det formålet at belyse og begrunde den skriftsproglige dimensions 

betydning som kompetence- og dannelsesbærende aktivitet i moderniteten. I afhandlingen blev 

netop danskfaget set ”som et fag der har særlige forudsætninger for at orkestrere 

vidensproduktive processer mod modernitet som dannelsesmål” (Krogh 2003:2). Dette skyldes 

ifølge Krogh, at dansk er modersmålsfag og dermed beskæftiger sig med ’førstesproget’ – stedet 

for identitetsdannelse og socialisering. 

 

Først med rapporten Fremtidens danskfag (2003) og med 2004-reformen i gymnasieskolen blev der 

for alvor tale om en selvstændig tredje, mediemæssig dimension inden for danskfaget. Denne 

dimension var tidligere kun blevet diskuteret i mindre format i form af forskellige artikler og 

debatindlæg, men fik med Elf 2008 også sit eget større forskningsbidrag. Med H.C. Andersen som 

omdrejningspunkt anlagde Elf 2008 et eksplorativt og fremadrettet perspektiv og spurgte til, 

hvordan man kunne lave en læsning, der tog højde for andre modaliteter end blot tekster. I denne 

forbindelse udvikledes begrebet ’semiocy’, en sproglig nydannelse der var barn af anbefalingerne i 

rapporten Fremtidens danskfag (2003) og dennes fokus på vidensamfundets krav til at kunne aflæse 

og anvende symboler i de forskellige modaliteter, de end måtte optræde i. 
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Endelig har Slot 2010 bidraget med en helt fjerde tilgang til feltet. Med udgangspunkt i 

læremidler til gymnasiets danskfag betrådte hun et område, der ikke før havde haft sin egen større 

undersøgelse. Fokus i undersøgelsen var læremidlets rolle i udviklingen af elevers faglige 

kompetencer, og i forlængelse heraf var det formålet at skabe grundlag for forståelse af og viden 

om fag og læremidler. Med ønsket om et helhedsperspektiv på danskfagets faglige områder ville 

Slot således skærpe fokus på, ”hvad der faktisk sker i læremiddelbaseret undervisning” (Slot 

2010:4). 

Ud fra ovenstående opdeling af forskningen placerer nærværende afhandling sig 

umiddelbart inden for de sidste to felter, medieområdet som indhold samt til dels 

læremiddelforskningen, men, som jeg kommer ind på neden for, antager denne afhandling ikke 

samme blik på forskningens formål.8 

 

Didaktikkens danskfag 
At der som nævnt ofte har været en intim forbindelse mellem forskningen i og udviklingen af et 

specifikt fagområde inden for danskfaget og så et dannelsesideal, der skulle modsvare en større 

udvikling i samfundet, skal her belyses yderligere ved indledende at kigge nærmere på Hauberg 

Mortensens (1979) definition af didaktik.  

På baggrund af en stigende tilstrømning til gymnasiet fra arbejderklassen ønskede 

Mortensen at bidrage til en tidssvarende, fagrelateret didaktik for litteraturformidlingen i de 

gymnasiale uddannelser for at sætte fokus på arbejderklassens bevidsthedsdannelse og 

litteraturens emancipatoriske potentiale. Til dette formål definerede Hauberg Mortensen med 

udgangspunkt i Henning Salling Olsen didaktik som ”analysen af en vis undervisningspraxis og 

dens samfundsmæssige betingelser”, og hertil føjede Hauberg Mortensen, ”at analysen også må 

omfatte dens funktioner – såvel for produktion som for den klassespecifikke socialisation.” 

(Hauberg Mortensen 1979:20). En helt fundamental opgave for didaktikken var således at 

synliggøre de ofte skjulte relationer mellem fagets indhold, eleverne og den samfundsmæssige kontekst, 

de er del af: 

 
                                                           
8 Forholder vi i stedet modermålsforskningen til distinktionen klasserumsbaseret over for teoretisk orienteret forskning, 
falder denne afhandling i sidste gruppe sammen med fx Mortensen 1979, Lützen 2002 og Krog 2003. I den første 
gruppe falder fx Lindø 2000, Ingerslev 2002, Kaspersen 2005, Slot 2010, mens Elf 2008 placerer sig i begge grupper. 
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[…] didaktikken må for at have en funktion i forhold til undervisningen fagrelateres, i det det 
må afklares hvilke samfundsmæssige begrundelser og konsekvenser de herskende og 
undertrykte strategier i fagene har. Sker dette ikke, kommer de frigørende, men almene 
didaktiske overvejelser […] meget let mod egen vilje til at blive styret af en ”teknisk” 
erkendelsesinteresse, idet de bliver brugt som formidlere af et hvilket som helst fagligt 
problemfelt. (20) 

 

Forholdet mellem de tre størrelser - fagets indhold, eleverne og den samfundsmæssige kontekst - 

er ikke nødvendigvis harmonisk. For det første vægtes det hos Hauberg Mortensen, at danskfaget 

har en værdi i sig selv - dette ikke mindst i form af dets kritiske muligheder for indholdsanalyse 

(33f). Fagets indhold kan, ifølge Hauberg Mortensen, således være i modstrid med andre såvel 

statslige som ikke-statslige interesser. Fx vil et statsligt udspil altid bero på særegne (implicitte) 

politiske interesser. Dette eksemplificerer Hauberg Mortensen andetsteds: 

 

Det viser sig at udvalget ved at opstille uddannelses- og erhvervsmønstret som de størrelser, 
hvis interne samspil er baggrund for arbejdsløsheden, spiller med en skjult makker: det 
gældende produktionsmønster og den stat, der skal søge krisefrit at forvalte dette. Var det 
anderledes, kunne udvalget også let have fremdraget ganske andre forslag til løsning af 
arbejdsløsheden. (31)  

 

I opregningen af danskfagets didaktik er det ifølge Hauberg Mortensen derfor nødvendigt at kigge 

bag de statslige uddannelsesprogrammers ’ideologiske slør’ (35) og at have magtproblematikker i 

fokus,9 og således optræder samfundet som en dobbelt størrelse i hans didaktik-begreb: (i) Det 

samfund, der dominerer, og (ii) det samfund, der burde være dominerende. Denne dobbelthed 

gælder ligeledes synet på eleven (som hhv. fremmedgjort eller bevidst10) samt selve danskfaget, 

der, som nævnt, hhv. kan have en værdi i sig selv eller blive offer for en hegemonisk, politisk 

strategi. 

På denne måde skal en undersøgelse af danskfagets didaktik ifølge Hauberg Mortensen i 

sidste ende gøre det muligt  

 

                                                           
9 Som Hauberg Mortensen udtrykker det: ”Derfor ligger der ikke noget progressivt i at gøre de humanistiske studier 
samfundsrelevante, hvis det ikke præciseres at de skal være relevante for undertrykte grupper i samfundet.” (Mortensen 
1979:35). 
10 Hauberg Mortensen skriver: ”Dobbeltheden mellem objekt- og subjektdominans peger på, at mennesket ikke opfattes 
som reduceret til sin karaktermaske, men har mulighed for at erkende dominansforholdet og reagere politisk individuelt 
og kollektivt på grundlag heraf. Herved gennemskues den tendentielt tildækkede samfundsmæssige karakter af 
produktion, cirkulation og konsumtion.” (Mortensen 1979:387). 
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at få indsigt i fagets konstellation som helhed og ikke mindst, hvem der definerer dets mål og 
efter hvilke kriterier, det foregår. Den ”ahistoriske og apolitiserede opfattelse […] rummer 
[ikke] muligheden for at forstå de mange opstillede determinanter for et samlende synspunkt 
[…]. (18) 

 

Ifølge Hauberg Mortensen skal danskfaget således ikke blot være et svar på samfundets krav, men 

også stille krav til samfundet. 

 

Samfundets krav eller kravets samfund 
Betragtes den senere forskning ud fra Hauberg Mortensens tre omdrejningspunkter (fagets 

indhold, eleven og den samfundsmæssige kontekst) som målestok, viser der sig væsentlige 

forskydninger over tid. Hos Lindø 2000 er der dog flere ligheder end forskelle i sammenligningen 

med Hauberg Mortensens tilgang. Også her betragtes konstitueringen af fag, elev og samfund ud 

fra et konfliktperspektiv,11 men konceptionen af de mulige konfliktpunkter er imidlertid mere 

differentieret end blot klasseperspektivet.12 

 Hos Krogh 2003, Kaspersen 2005 og Elf 2008 er der til gengæld langt hen ad vejen 

overensstemmelse mellem forskningsperspektivet og de statslige, uddannelsespolitiske ideer om 

eleven og samfundet, og argumentationen går i stedet mere specifikt på at godtgøre et specifikt 

fagområdes (hhv. det sproglige, det litterære og det mediepædagogiske) nytteværdi i forhold 

hertil. Det gælder skriftlighed og ’modernitet’ (Krogh 2003:2), litteraturundervisning og ’det 

hyperkomplekse samfunds krav’13, og ’semiocy’ og ’vidensamfundets krav’ (Elf 2008:4,75,258). 

Ud over sammenfald mellem hhv. ideen om eleven og ideen om samfundet er det hos Slot 

2010 yderligere ikke hensigten at argumentere for et specifikt danskfagligt potentiale. Her fremstår 

faget umærkeligt, og fokus er i stedet på kompetencer, der overordnet defineres som ”elevens 

mulighed for at handle med et områdes eller et fags viden, kunnen eller gøren (Slot 2010:3). Dette 

definerer hun mere specifikt (med Dolin 2006:69) som  

                                                           
11 Som Lindø skriver: ”Uddannelsessystemets sprogpædagogiske curriculum betragtes dog her kun som et aspekt af en 
mere omfattende diskursiv orden, der nok har en specifik form i den uddannelsesmæssige kontekst, men som er 
genkendelig fra og dialektisk bestemt af andre, større sociale strukturer.” (Lindø 2000:2). 
12 Fx trækker Lindø på ’kernemodsætningsmodellen’, hvor klassemodsætningen blot er én blandt (mindst) otte andre. 
(Se Lindø 2000:133). 
13 Kaspersen skriver: ”Påstanden er at afhandlingen dokumenterer at en sådan litteraturundervisning er mulig og nyttig, 
måske endda nødvendig., fordi de kompetencer og den dannelse som udvikles, er i overensstemmelse med det 
hyperkomplekse samfunds krav: at man skal kunne navigere smidigt mellem en række forskellige refleksionsniveauer 
og iagttagelsespositioner.” (Kaspersen 2005:417). 
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det, der skal til for at kunne udføre en opgave, og bedømmes ved at demonstrere handlen i en 
række konkrete kontekster sammenholdt med det pågældende områdes standarder (Slot 
2010:3)14 

 

Fokus er således på læreprocessen samt på at optimere denne, og fagets indhold og mål tages mere 

eller mindre for givet. 

Sammenlignet med ovenstående positioneringer mellem tilgangen til samfundet, subjektet 

og faget ligger denne afhandling tættest på Hauberg Mortensen 1979 og Lindø 2000. I forhold til 

Hauberg Mortensen holdes ’sprækken’ mellem det, der er, og det, der kunne være, imidlertid mere 

åben og lukkes ikke med muligheden for en fx klassespecifik løsning. 

 

What Works? – danskfagets didaktik transformeret til læremiddelforskning 
Ovenstående skitsering af forskningen i danskfagets specifikke fagområder viser et danskfag, der 

gennem tiden både er blevet presset ’udefra’ i form af samfundsudviklingen, politiske 

konjunkturer mv., men også ’indefra’ i form af indre positionerings- og legitimeringskampe. Der 

er således indikationer på, at der er sket en forskydning i måden at forstå danskfagets didaktik på, 

at vægten har forskubbet sig fra at diskutere, problematisere og argumentere for fagets hvad og 

hvorfor til fokus på dets hvordan. Ad denne vej er det muligt at argumentere for et sammenfald 

mellem nutidens læremiddelforskning og så forskningen i danskfagets didaktik. 

Netop forskningen i læremidler har i Danmark taget til i omfang løbet af de sidste 10 år.  Der 

er blevet oprettet et nationalt forskningskonsortium15 og et nationalt videnscenter16 med særegent 

fokus på læremidler, og uddannelser har profileret sig på at have specifik ’læremiddel-toning’.17 

                                                           
14 Som Slot 2010 ligeledes skriver, er det hendes udgangspunkt, ”at læremidler i danskfaget bedst undersøges i forhold 
til faglige kompetencer, og mit fokus er tekstkompetener […]” (Slot 2010:3). 
15 DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) blev etableret i 2004 og ”har til 
formål at skabe videnskabelig basis for, og medvirke til, at udvikle nye læremidler på dansk til anvendelse i både 
formelle og uformelle læringssammenhænge” ( http://www.dream.dk/#/172495/, citeret 10.01.11). 
16 Det nationale videnscenter Læremiddel.dk blev etableret i 2007 med det formål at bidrage ”til at realisere regeringens 
vision om at skabe "verdens bedste skole" gennem en række nye tiltag og udviklingsprojekter, der involverer forlag, 
folkeskoler og andre aktører inden for området.” Et af centrets ”særlige indsatsområder er forholdet mellem lærebogen 
og de nye digitale læremidler.”( http://laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/om_laremiddeldk, citeret 10.01.11). 
17 Læreruddannelsen på Fyn kunne i 2009 kalde sig ’Danmarks første læremiddeltonede læreruddannelse’ (jf. 
http://www.ucl.dk/content/dk2/laremiddeldk/nyheder/nyheder_2009/danmarks_forste_laremiddeltonede_lareruddannels
e, citeret 10.01.11) og, som det fremgår af uddannelsens officielle hjemmeside, kan den lærerstuderende se frem til at 
blive ”skarp på læremidler”( http://www.ucl.dk/content/dk/grunduddannelse/larer/om_lareruddannelsen, citeret 
10.01.11). 

http://www.dream.dk/#/172495/
http://laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/om_laremiddeldk
http://www.ucl.dk/content/dk2/laremiddeldk/nyheder/nyheder_2009/danmarks_forste_laremiddeltonede_lareruddannelse
http://www.ucl.dk/content/dk2/laremiddeldk/nyheder/nyheder_2009/danmarks_forste_laremiddeltonede_lareruddannelse
http://www.ucl.dk/content/dk/grunduddannelse/larer/om_lareruddannelsen
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Men set i nordisk perspektiv er det imidlertid relativt sent, denne udvikling har taget fart. Allerede 

omkring 1990 blev der oprettet centre for lærebogsstudier i Sverige og Norge.18  

Denne mangel på udvikling var selve baggrunden for (den senere) Finn Hauberg 

Mortensens19 forsøg på at kortlægge læremiddelforskningen i dansk og nordisk regi og for hans 

opfordring til en fælles strategi for fremtidens læremiddelforskning ved hans oplæg til ’Seminar 

om Læremiddelforskning og –udvikling’ under det nationale, tværfaglige forskningskonsortium 

DREAM,20 22. september 2005.  

Med underoverskriften ”What Works” opfordrede Hauberg Mortensen til at spørge om, 

”hvad der i denne sammenhæng [læremiddelforskningens] bør kunne virke” samt til at undersøge 

”hvad der rent faktisk virker” (Mortensen 2005:2), og han appellerede afslutningsvis til, at man 

gennem ”systematisk vidensbearbejdning og inddragelse af internationale erfaringer” gjorde den 

’tavse viden’ om læremidler, der gennem tiden har ophobet sig hos gymnasieundervisere og i 

forlagenes medieredaktioner, synlig (Mortensen 2005:19). 

Ud over at det ’at virke’ gerne konnoterer noget positivt, er det imidlertid interessant at se 

på, hvad hhv. ’what’ og ’works’ mere specifikt betyder i denne sammenhæng. Spørgsmålet om, 

hvad der virker, må forudsætte en ide om, hvilket ’hvad’, det er interessant at få til at virke, samt 

nogle kriterier for, hvad det det overhovedet vil sige at ’virke’. Hauberg Mortensen udtrykte først 

og fremmest et ønske om at udvikle en anden forskning end en, der ”er forankret i studiet af 

tekster og kommunikation.” (Mortensen 2005:2). Ifølge Hauberg Mortensen kunne tekst- og 

kommunikationstilgangen nok udpege nogle problemområder i forbindelse med de nye 

medieformer, men hermed stoppede denne forskningsretnings rækkevidde (5). Hauberg 

Mortensen fandt derfor manglen på projekter, der sammentænkte nye og traditionelle medier, 

bemærkelsesværdig (18), og spørgsmålet for ham blev, ”hvordan vi kommer videre, således at de 

nye typer af læremidler udvikles i samspil med de store pædagogiske reformbestræbelser, der 

foregår i disse år.” (Mortensen 2005:6). 

                                                           
18 Denne tidlige udvikling skyldes dog ikke mindst disse landes tradition for statslig indblanding i hhv. produktion og 
godkendelse af skolebøger (Mortensen 2005:1). Se også Selander 1991:43 for et større geografisk og historisk overblik 
over læremiddelforskningens tidlige udvikling. 
19 Finn Hauberg Mortensen var netop drivkraft bag, at der i år 2000 blev oprettet en læremiddelgruppe ved Dansk 
Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk Universitet, Odense (jf. Drotner 2006:7). 
20 Forskningskonsortiet DREAM, Læremiddel.dk og de ’tidlige’ tiltag under Dansk Gymnasiepædagogik har været 
centrale drivkræfter i at etablere og udvikle læremiddelforskning som videnskabeligt felt i Danmark. 
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I dette oplæg var der således fokus på samspil, og hans tidligere epistemologi med fokus på 

brydninger mellem statslige uddannelsesstrategier, elevens (klassemæssige) behov og fagets 

metoder og indhold syntes ikke at være altuel længere. Den virkelighed, hvor noget skal virke, 

forudsættes, og der kan med ’den tidlige’ Hauberg Mortensen således spørges til, om der spilles 

med ‘skjult makker’ (jf. Mortensen-citatet s. 17). 

 

Andethedens dannelse af anden grad 
I lighed med Hauberg Mortensen pegede Kirsten Drotner21 på de tidligere strategiers 

utilstrækkelige indholdsfokus inden for læremiddelforskningen – og dette med specifikt fokus på 

betydningen af udviklingen inden for det medieteknologiske område. 1970ernes litterære 

ideologikritik var ifølge Drotner knyttet til bogmediet – og nærmere bestemt til at ”afnaturalisere 

bogens indhold” (Drotner 2006:5) - og ligeledes medførte de audiovisuelle medier pædagogiske 

diskussioner om mediernes indhold. Man stillede i forskningen kritiske, indholdsbetonede 

spørgsmål som 

  

hvilken betydning har de nye genrer som tv-serier og rockmusik på børns og unges 
identitetsdannelse og kulturelle horisont? Og hvorledes skal danskfaget som det primære 
dannelsesfag forholde sig til fritidens populærkultur – det vil primært sige brugen af 
audiovisuelle medier? (Drotner 2006:4f) 

 

Med udviklingen af IKT fra midten af 1990erne skete der ifølge Drotner et brud. Der indtrådte en 

ny epoke og dermed en situation, hvor vi i det danske samfund ikke længere kunne opretholde os 

ved traditionel materiel industriproduktion, men i stedet måtte udvikle nye erhverv inden for fx 

vidensorganisering, oplevelsesøkonomi og servicebranchen (5). Men med de nye immatrielle 

brancher skiftede også samfundets krav til borgerens (arbejderens, elevens) kompetencer, og, som 

Drotner andetsteds uddyber, 

 

i et mere og mere globaliseret samfund skifter de krav ikke blot lokalt, de konkurrerer ofte 
internationalt […]. Vi lever i et medialiseret samfund, der er grundlæggende for stigningen i 
immateriel produktion. (Drotner 2007:15f)  

  

                                                           
21 Kirsten Drotner har siden 2004 været leder af det nationale forskningskonsortium DREAM. 
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På baggrund af disse samfundsmæssige perspektiver var der et grundlæggende problem i det 

danske skolesystem, idet skolen kun i ringe omfang udruster eleverne til at klare sig i det nye 

samfund. Børnene får ikke opøvet den ”’andethedens dannelse af anden grad’, der ifølge Drotner 

er afgørende for, at de kan begå sig i vidensamfundet.” (Drotner 2006:8). 

Denne ’andethedens dannelse af anden grad’ sammenstillede Drotner med de tidligere, 

borgerlige dannelsesidealer. Hvor den borgerlige dannelsestænkning var knyttet sammen med 

bogmediet og evnerne til fordybelse, refleksion og abstraktion (2006:4), så karakteriseres ’andethedens 

dannelse af anden grad’ ved elevernes evne til selv at kunne ”omskabe en overflod af information 

til oplevelser, viden og indsigter, de vil og kan stole på” (2006:6). Som Drotner andetsteds 

summerede op, så har befolkningen mere end nogensinde ”brug for at kunne skabe, tolke og 

udveksle medieformidlede tegn, der indgår i stadig mere komplekse vekselspil.” (Drotner 

2007:24).22  

Med dette nye dannelsesideal, samt de tilknyttede kompetencer, får vi fra Drotner således et 

overordnet bud på, hvad der bør kunne virke i dag, og vi får yderligere præciseret læremidlets rolle i 

denne sammenhæng: 

 

Kravene til, hvad man samfundsmæssigt mener, elever skal lære, ændrer sig altså i disse år ikke 
blot kvantitativt […] men også kvalitativt. Det er didaktikkens væsentlige og vanskelige opgave 
at transformere disse overordnede krav til faglig praksis i skolen. Et af de vigtigste midler til at 
foretage denne transformation er det, man ofte kalder læremidler. (Drotner 2007:16)23 

 

Hermed bliver læremiddelforskningen indskrevet i en specifik kontekst, hvor der sluttes fra et 

globaliseret (viden)samfund og så til en konkurrencesituation, hvor læremidlet indtager en absolut 

nøglerolle. Det virkningsfulde læremiddel er således det, der effektivt kan implementere 

vidensamfundets kompetence-krav, og virkningen kan bl.a. måles ved hjælp af økonomiske 

parametre.24 

                                                           
22 Drotner kalder også disse ønskede egenskaber for ’digitale kompetencer’ og ’ ’multimodale kompetencer’ (Drotner 
2007:24). 
23 Det er her i det hele taget værd at bemærke den rørmetaforik, der anvendes i forbindelse med definitionen af didaktik. 
Mens metaforen vægter overførsel, og dermed åbner op for spørgsmål om effektivitet og kvantum, dækker den for at 
stille spørgsmål til hvad der overføres, hvem der gør det og hvorfor? Her kan man samtidigt spørge til, hvis krav der er 
tale om, hvem ’man’ er, hvad ’faglig praksis’ er etc. 
24 I DREAM-projektet ’Læring 2.0. Digitale læreprocesser og innovation’ er det overordnede formål ”at optimere 
innovative læreprocesser for hermed at understøtte udviklingen af vidensamfundet.” Her er fokus på forskning i 
”produkter inden for områder af central samfundsmæssig og økonomisk betydning […]” og det med formålet at 
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Men hvad vil det i det hele taget sige ’at kunne begå sig i vidensamfundet’? Og hvad er 

vidensamfundet i det hele taget for en størrelse? For at tage det sidste spørgsmål først fremtræder 

vidensamfundet i denne sammenhæng som en fast størrelse (’vidensamfundet’), hvis krav vi må 

gøre os kompetente til at efterleve. Præmissen synes således at være en deterministisk historie- og 

samfundsopfattelse: historien som en uafvendelig proces af, bl.a., teknologiske revolutioner og 

medfølgende nye, latente, men faste krav, som vi må få øjnene op for, og som vi må efterleve. Med 

den nye teknologi bør der således også følge nye dannelses- og/eller kompetence-idealer. 

 

Muligheden for en anden andethed(?) 
Samfundsmæssige problemer og krav fremspringer imidlertid ikke objektivt af situationen – de 

skal ytres. Spørgsmålet er, om ovenstående slutning fra forekomsten af et globaliseret og 

medialiseret vidensamfund og så til de specifikke nye dannelseskrav er evident? Kan der fx siges 

at være nogle skelsættende faktorer i denne udvikling, der godtgør, at et fokus på indholdet samt 

det forgangne borgerlige dannelsesideals fokus på fordybelse, refleksion og abstraktion ikke 

kunne komme med ind i det nye årtusindes dannelsesideal? Og er det ikke muligt at forestille sig 

nogle helt tredje (eller primære) kompetencer, som denne ’andethedens dannelse af anden grad’ 

kunne opprioritere netop på baggrund scenariet om et globaliseret medialiseret vidensamfund? 

Ud fra nærværende afhandlings optik er hverken forskningen i danskfagets didaktik eller 

læremiddelforskningen samlede felter med naturlige grænser, fælles fokus og formål og fælles 

teoretiske og metodiske tilgange. Det er tværtimod felter, hvor der er mange værdier på spil, en 

kampplads for forskellige dannelses- og lærings-, videns-, samfunds- og menneskesyn – om dette 

er ekspliciteret eller ej, bevidst eller ubevidst. Hermed fremstår en central tese for denne 

afhandling, nemlig: at enhver forskning – og herunder enhver tekst om undervisning – er del af en større 

konfiguration af værdier og strategier, og at disse viser sig i samspillet mellem institutioner, praksisformer 

og diskurser.  

 Af ovenstående redegørelse følger deslige, at Drotners anerkendte definition på læremidler 

som ”ethvert medium, der indgår i en systematisk læringssammenhæng, hvis mål er kendt og 

                                                                                                                                                                                                 
”bidrage til at styrke Danmarks konkurrenceevne i oplevelsesøkonomien […].”(citeret fra 
http//www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/dream/kino.aspx, 04.08.2008, mine understregninger). 
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anerkendt af dem, der anvender den” (Drotner 2007:17) bliver for ’eksklusiv’, idet den fx ikke 

reflekterer, at ’de overordnede samfundsmæssige krav’ næppe er bevidste for den lærende og 

måske kun i mindre grad for læreren.25 

  

I dansk regi synes kampene om et fag som sæde for særlige indholdsområder og særlige 

kompetencer således at blive nedtonet, når det bliver belyst gennem læremiddelforskningen, trods 

det, at forskningen alligevel implicit tager udgangspunkt i et specifikt indhold og nogle specifikke 

mål. Læremidler (og pædagogiske tekster i det hele taget) kan imidlertid netop være stedet for at 

undersøge disse didaktiske rammer over tid, og nedenfor vil det blive beskrevet, hvilke 

traditioner, denne afhandlings tilgang deler strategier og værdier med. 

 

Læremiddelforskningen i et diskursanalytisk perspektiv 
En hyppigt anvendt måde at opdele læremiddelforskningen på er at skelne mellem tre kategorier, 

hhv. proces-, anvendelses- og produkt-orienteret læremiddelforskning.26 Hvor den procesorienterede 

læremiddelforskning fokuserer på læremidlets produktion og distribution, og hvor den 

anvendelsesorienterede forskning retter sig mod, hvordan læremidlet anvendes i undervisningen 

(herunder fx spørgsmål om tilgængelighed og effektivitet), da retter den produktorienterede 

forskning sig mere specifikt mod indholdet (fx dets formål).27 

Ud fra disse distinktioner placerer tilgangen i denne afhandling sig først og fremmest i den 

produktorienterede del af læremiddelforskningen. Og med afhandlingens indledende 

problemspørgsmål, undersøgelsens historiske karakter samt ovenstående skitsering af den 

toneangivende læremiddelforskning i Danmark in mente placerer jeg mig i en specifik del af den 

produktorienterede læremiddelforskning, nemlig den (kritisk) diskursanalytiske del.28  

                                                           
25 Hvis vi definerer didaktikken i dets brede forstand, som omhandlende et undervisningsområdes hvad (indhold), 
hvordan (metoder) og hvorfor (mål), så forholder den sidste del af forskningen sig primært til den anden størrelse, 
metodeaspektet. 
26 Denne opdeling laver først og fremmest Johnson 1993 og senere fx også Svensson 2000, Olsen 2005 og Drotner 
2006. Drotner kritiserer imidlertid denne opdeling for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til de digitale læremidler 
(2006:7). 
27 Opdelingen er analytisk, og det enkelte forskningsprojekt kan følgelig brede sig ud over alle kategorierne. 
28 Der er ikke tale om én specifik tradition, og det er ikke muligt at lave en klar afgrænsning mellem forskningstilgange, 
da læremiddelforskningen som udgangspunkt ikke har været tilknyttet en bestemt teori eller metode. Der er i stedet tale 
om et tværvidenskabeligt forskningsfelt. Den (kritisk) diskursanalytiske del har familieligheder med fx kulturanalytiske 
og postkolonialistiske tilgange.  
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Dette felt er ikke det, der satses på her og nu i dansk regi, men det er repræsenteret i både 

svensk og norsk regi samt i anglo-amerikansk forskning. For at skitsere feltet vil en række af de 

arbejder, der ligger tættest på denne afhandlings teoretiske og metodiske fremgangsmåde, og som 

har inspireret undervejs i konstruktionen af en teoretisk og metodisk basis, blive behandlet 

nedenfor. Det gælder først og fremmest tre personers arbejde:  

 

Steffan Selander har i Norden været en drivkraft for at udvikle forskningen i pædagogiske 

tekster som videnskabeligt felt, og en del af især hans tidligere arbejde bærer præg af en 

produktorienteret, ’diskursanalytisk’ tilgangsvinkel og udviser et blik for, at læremidlet 

(tekstbogen) er et dominerende massemedium på linje med fx tv, aviser, radio og film og 

med særegen konstruktion af viden, iboende værdier og skjulte antagelser (Selander 

1991:36). Selander reflekterer her læremidlerne som udtryk for større ikke blot sociale, men 

også paradigmatiske mønstre (Selander 1991:42), og der argumenteres hos Selander for 

vigtigheden af, at såvel undervisere som elever tilegner sig (meta)viden om, hvordan 

læremidlerne udvælger og strukturerer viden.29 Til dette arbejde med at analysere 

læremidler har han udviklet en række greb, som både omhandler institutionsanalyse, men 

også mere konkret lærebogens emner, argumentation samt sprogets stil (Selander 1991:70f; 

1988:27ff). 

 

Susanne Knudsen har arbejdet med pædagogiske tekster ud fra flere poststrukturalistiske 

tilgange og bl.a. kigget på konstruktionen af køn, nationalitet og etnicitet og faggrænser.  

En eksplicit Foucault-inspireret diskursanalyse findes bl.a. i artiklen ”Lærebogen i 

modvind – nogle teoretiske og metodologiske indspil til studiet i norsk lærebogshistorie” 

(2008). Her udvikles Foucaults diskurs- og magtbegreb i forhold til analysen af læremidler, 

og der genereres tre generelle diskurser (den pædagogiske, den faglige og den teknologiske 

diskurs) ud fra historiske analyser af læremidler. Andre steder fokuseres der specifikt på, 

hvordan det er muligt at arbejde med eksklusionsregler (jf. Foucault 1971) for at forstå 

læremidlernes specifikke indhold (jf. fx Knudsen 2007). 

 

                                                           
29 Se fx Selander 1991:37, 80; Selander 1999:9. 
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Også Bente Aamotsbakken har bidraget til den teoretiske og metodiske udvikling af en 

diskursanalytisk tilgang til læremiddelanalysen. I artiklen ”Pedagogiske intertekster. 

Intertekstualitet som teoretisk og praktisk begrep” (2007) betragtes læremidlet som en 

teksttype, der pr definition er fragmenteret, idet den primære opgave er at formidle en 

(anden) viden i en pædagogisk form. Tekststykker fra andre genrer og medier bliver 

således bundet sammen i fx lærebogen til brug i en pædagogisk sammenhæng, og 

Aamotsbakken søger bl.a. med baggrund i M.M. Bakhtin og Julia Kristeva netop at give ord 

til de forskellige typer af ’sammenfletninger’ og brud. Endelig indebærer hendes tilgang en 

kritisk opmærksomhed omkring kanonisering og institutionalisering af særlige 

tekststykker og fremgangsmåder i og med læremidlerne. 

 

Der er ligeledes en række konkrete analyser af fagkonstruktioner, der har inspireret min tilgang: 

 

Med Vagn Oluf Nielsens Hvad vil vi med historie i skolen? (2002) har vi en dansk tilgang, der 

med baggrund i lærebøger og læreplaner til historieundervisningen i folkeskolen laver en 

historisk analyse af de forskellige måder, man til forskellige tidspunkter har forstået 

’historien’ i historieundervisningen på. En væsentlig pointe er her sammenhængen og 

foranderligheden i forholdet mellem historiefaget og opfattelsen af dannelsesbegrebet. 

I svensk sammenhæng skal doktorafhandlingen ”De Andra”. Afrikaner i svenska 

pedagogiska texter 1768-1965) (2000) af Luis Ajagán-Lester nævnes. Her undersøges 

læremidler til faget geografi med henblik på at analysere konstruktionen af det (svenske) 

mentale landkort over Afrika gennem ca. 200 år. Læremidlerne undersøges både mht. 

sociale kontekster og intertekstuelle relationer, og der trækkes i denne forbindelse 

(sporadisk) på M.M. Bakhtins dialogistiske sprogteori. 

Svensk baggrund har også Boel Englunds Skolans tal om littteratur. Om gymnasieskolans 

litteraturstudium och dess plats i et kulturellt åter-skapande (1997). I afhandlingen undersøges 

den sociale kontrols rolle i etableringen af litteraturen som objektet (hvad der gælder for at 

være den rette litteratur, samt hvordan man bør læse den) i litteraturundervisningen i 

gymnasieskolen i hhv. Frankrig og Sverige i 1920 og 1980. Det teoretiske udgangspunkt er 
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et magtkritisk, diskursanalytisk perspektiv, bl.a. byggende på Michel Foucault, Pierre 

Bourdieu og Ulf P. Lundgren. 

Endelig skal også svenskeren Moira von Wright nævnes. I bogen Genus och text. När 

kan man tale om jämställdhet i fysikläromedel? (1999) retter hun et kritisk blik på 

konstruktionen af køn i lærebøger og læreplaner til fysikfaget. Rent metodisk udfordrer 

hun kønsdiskurserne ud fra en række eksplicitte parametre i form af en række spørgsmål 

til bl.a. kønsrelationer, teksternes sprogbrug, metaforer, værdier og identitetsmuligheder, 

og rækken af spørgsmål skabes i en rekursiv proces med undersøgelsens empiri. 

I norsk regi har Erik Knain med Naturfagets tavse stemme – diskursanalyse av lærebøker for 

Natur- og Miljøfag i et allmenn-dannelsesperspektiv (1999) med en diskursanalytisk metode og 

et ideologikritisk perspektiv analyseret forholdet mellem naturvidenskab og 

almendannelse i læremidler til den norske folkeskole. 

En ideologikritisk indgangsvinkel til læremiddelforskningen præger også artiklerne i 

den amerikanske antologi The Politics of the Textbook (Apple; Christian-Schmidt 1991). Det 

empiriske felt spænder bredt med analyser af såvel indholdsmæssige problematikker (køn, 

race, klasse) som distributionslogikker og skjulte kanon-logikker i det samlede curriculum.  

 

Forskning i uddannelsesinstitutioner, officielle dokumenter – bekendtgørelser, læreplaner mv. 
For at skærpe fokus på institutionelle logikker, bekendtgørelser, læreplaner og lignende officielle 

tekster er afhandlingen ligeledes blevet inspireret af en række tilgange, der til forskellig grad både 

anlægger et historisk perspektiv og har forholdet mellem viden og magt i fokus. 

 

Først og fremmest har sociologen Basil Bernstein bidraget med redskaber til at forstå en 

uddannelsesinstitutions logikker og herunder forholdet mellem pædagogik og viden. 

Bernsteins udlægning af den pædagogiske anordning står centralt i denne afhandling og vil 

blive gennemgået nøjere senere. 

Med Stefan Hermanns Magt og oplysning. Folkeskolen 1950-2006 (2007) får vi - med 

udgangspunkt i Foucaults senere studier i regeringskunstens historie og med baggrund 

officielle tekster som love, reformer og læreplaner - en historisk-genealogisk analyse af 

folkeskolens forbindelse mellem pædagogik og politik. I lighed med nærværende 
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afhandling sættes der hos Hermann fokus på forholdet mellem magt, viden og subjektivitet, 

men der er imidlertid ikke fokus på læremidler, og der er ikke gjort forsøg på at redegøre 

for mulighederne for at lave en tekstorienteret Foucault-inspireret analyse. 

Thomas Englunds forfatterskab har med baggrund i læreplaner til den svenske 

folkeskole forsket i forholdet mellem uddannelse og demokrati og har i den forbindelse 

skitseret forskellige perioders (idealtypiske) svar på den rette skoleelev og medborger 

(Englund 1986). 

Endelig skal Pål Augestadts kritisk-genealogiske analyse af konstruktionen af 

idrætsfaget i den norske folkeskole nævnes.  Her inddrages en mangfoldig gruppe tekster, 

herunder læreplaner, indberetninger, billeder mv. i arbejdet med at skitsere idrætsfagets 

brogede ophav (Augestadt 2003). 

 

Der er i den ovenstående litteratur mange ligheder til denne afhandlings tilgang, men også en 

række forskelle. Først og fremmest følger denne afhandling samme teoretiske spor som Knudsen 

2008. Endvidere følger den med opstillingen af en række ’tekstanalytiske’ greb samme metodiske 

spor som Selander 1988;1991 og Aamotsbakken 2007.  

 

Samlet set beskæftiger denne afhandling sig med forskning i danskfagets didaktik med særligt 

fokus på mediedimensionen og med inspiration fra den læremiddelforskning, der er vokset frem 

inden for feltet de senere år. Men som beskrevet er hverken forskningen i læremidler eller i 

danskfagets didaktik afgrænsede felter med fælles fokus og formål eller fælles teoretiske og 

metodiske tilgange. Det, jeg vil præsentere i det følgende, er derfor en nærmere afgrænsning af 

denne afhandlings teoretiske og metodiske fokus og en nærmere eksplicitering af den 

konfiguration af værdier og strategier, der ligger til grund for afhandlingens indgang til at 

beskæftige sig med danskfagets didaktik. 
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Kapitel 2. Teori og metode 
Intangibles are often more influential than tangibles. If you can’t see 
it, that doesn’t mean it isn’t there. If you can’t count it, that doesn’t 

mean it doesn’t count.30 
 
 

 

 

 

Det sværeste at se er det, der ikke er der. Vi er indfældet i vores verden, og den fremstår således 

umærkelig. Dette er som sådan ikke mærkeligt. Bolden, der kastes til mig, griber jeg. Eller jeg 

dukker mig måske. Men jeg overvejer ikke, hvad bolden ellers kunne have været, eller at den slet 

og ret ikke er der (det samme gælder, hvis jeg vil over vejen og ser en bus komme imod mig). 

Bolden er imidlertid ikke betingelsesløs. Den har for det første en række anvendelsesmuligheder 

(’affordances’, jf. Gibson 1977), og dens udformning, herunder materialevalg mv., er et resultat af 

en lang række erfaringer og arbejdsprocedurer. For det andet er omgangen med bolden betinget af 

en række socialt definerede regler. Kastet kunne være en del af en håndboldkamp: Jeg må højest 

tage tre skridt med bolden, ikke sparke til den mv.; kastet kunne være en del af en leg: Hvis jeg 

ikke griber efter den, opgiver min datter på et eller andet tidspunkt legen eller (eufemistisk 

udtrykt) tilkendegiver utilfredshed. 

 I håndboldkampen og legen er reglerne relativt håndgribelige og bliver særligt synlige, når 

de overtrædes. Ligeledes bliver bolden synlig som ’håndbold’, hvis jeg sparker til den; 

begrebsliggørelsen af den er således helt konkret betinget af dens anvendelse. Men gælder det 

mere komplekse forhold, er det straks vanskeligere at sætte ord på relationerne samt reglerne for 

disse, herunder hvordan disse relationer og regler er med til at betinge begrebsliggørelsen af både 

de artefakter og de mere abstrakte fænomener, vi beskæftiger os med. 

At indfældningen i verden er betinget, er således et aksiomatisk udgangspunkt for denne 

afhandling, og ad denne vej knyttes der an til den forståelse af magtbegrebet, der fremtræder af 

                                                           
30 Lier 1996:2. 
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Michel Foucaults og Basil Bernsteins (især sene) forfatterskaber: magt som noget, der altid er på 

spil, et uundgåeligt mellem-værende. Her udtrykt med Fogh Jensen 2005:  

 

Magt lader sig ikke bestemme uden om alle de relationer, som den altid er del af, og som aldrig 
er blotte magtrelationer. Magt er ikke en ting, men mellem ting. En væsentlig del af Foucaults 
anstrengelser med dette begreb går derfor ud på at vise, hvad der er ’magtinvolveret’, og ikke 
hvad magten er.31 

 

Med dette udgangspunkt skal der i dette kapitel gøres en anstrengelse for at svare på 

videnskabens ur-spørgsmål32: Hvordan synliggøre det umiddelbart u-synlige og dermed skabe 

viden? 

 

Fortiden som nutidens spejl 
I analyserne af de forskellige måder at forstå mediedimensionen i gymnasiets danskfag på vil to 

overordnede analysestrategiske temperamenter dominere; et synkront og et diakront rettet blik, der 

med Foucaults terminologi kan betegnes hhv. arkæologisk og genealogisk. Disse strategier vil udfolde 

sig på flere niveauer, og på det mest omfangsrige niveau, makro-niveauet, viser de sig hos Foucault 

som måder, hvorpå vi kan forstå nutiden i lyset af fortiden.  

Foucaults forfatterskab indebærer en overordnet kritik af den traditionelle historievidenskab 

og dens implicitte tro på historien som en fortsat, kumulativ udvikling af ånden. Som Foucault 

skriver om historien i Vidensarkæologien: 

 

Hvis nemlig historien stadig kunne være forbindelsen mellem ubrudte kontinuiteter, hvis den 
stadig udspandt årsagskæder, som ingen konkret analyse kunne opløse, hvis den hyllede 
menneskene, deres ord og handlinger, i dunkle synteser, der stadig kun var lige på nippet til at 
træde frem, da ville den udgøre en privilegeret krog for bevidstheden […]. (148) 

 

I den tidligere del af Foucaults forfatterskab viser historiekritikken sig ved en metode, hvor 

historiens kronologi suspenderes til fordel for opregningen og sammenstillingen af en række 

                                                           
31 Som jeg kommer til senere, er lighederne til den sene Bernsteins ideologibegreb stor, idet han definerer ideologi som: 
”a way in which relationships are made an realized” (Bernstein 1990:51). 
32 Netop evnen til at besvare dette spørgsmål er helt fundamentalt for videnskabens selvforståelse som ’ikke-religion’. 
Imidlertid følges svaret altid også af en metafysik; helt klassisk er Descartes, der i Om metoden (1637/1967) med Guds 
legitimation blev bevidst om, at verden og dens fænomener ikke blot analytisk lod sig opdele, men allerede ontologisk 
set var (præ)opdelte. 
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(synkrone) tidsrum (’diskurser’, ’epistemes’). Ved at give afkald på at se historien som en 

kumulativ proces, men i stedet betragte den med et horisontalt blik - som opbrudt i forskellige, 

afgrænsede enheder - opstår muligheden for at objektivere (indfældetheden i) nutiden. Ad denne 

vej kan sammenhængende måder at forstå fænomener i nutiden på blive oplyst vha. spejlingen i 

tidligere tiders/tidsrums forståelsesformer.33 Dette komparative greb vil i denne afhandling blive 

brugt på et mindre skalaforhold. Fremfor perioder på flere hundrede år vil der blive arbejdet med 

tidsrum på 10-15 år.  

Med den genealogiske analysestrategi lægges vægten imidlertid ikke på at skitsere afgrænsede 

enheder i historien, men på at analysere diskursernes heterogene konstitution og på at følge de 

forskellige diskursfragmenter tilbage til deres tidligere sammenhænge og funktioner. Den periode 

eller institution, der umiddelbart fremstår som et sammenhængende felt (fx gymnasiets danskfag 

og herunder mediedimensionen inden for dette) vil ud fra dette blik opløse sig i forskellige, 

umiddelbart uhomogene ideer og praksisser. Som Foucault ytrer om denne fremgangsmåde i 

interviewet Strukturalisme og poststrukturalisme (1975): 

 

Ud fra den genealogiske analysestrategi og dermed med det dynamiske og heterogene 
perspektiv folder historie- og samtidskritikken sig lidt anderledes ud: [...] rekursen til historien 
[...] er meningsfuld i den udstrækning, at historien tjener til at vise, hvordan det-som-er, ikke 
altid har været; dvs. at tingene, som ser mest evidente ud for os, altid er formet under 
indflydelse af sammenstød, kampe og tilfældigheder i løbet af en usikker og skrøbelig historie 
(Foucault 1975/1985:43) 

 

Den genealogiske strategi kan således beskrives som et ’splittelsens blik’, der, i forhold til den 

arkæologiske strategis fokus på relativt afgrænsede konfigurationer (fx i form af epistemer), tager 

udgangspunkt i det sammensatte og fragmenterede og prøver at følge fragmenternes spor tilbage 

til deres tvetydige og utydelige ophav. Og i forhold til den traditionelle genealogiske analyses 

forsøg på at finde de forskellige grenes fælles (slægt)stamme, vender Foucault i nietzscheansk ånd 

sit blik fra stammen og ud mod røddernes vilde forgreninger. 

                                                           
33Foucault skriver: ”Erfaring har lært mig at forskellige rationalitetsformers historie nogle gange er et mere effektivt 
middel til at rokke ved vores visheder end abstrakt kritik er.” (Citeret fra Karlsen 2008:31). 
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De overordnede analysestrategier kan således 

hhv. beskrives som forsøget på at finde det 

ensartede i det uensartede (’arkæologisk’) og det 

uensartede i det ensartede (’genealogisk’) (Jensen 

2005:87f). Her illustreret med Andersens (1999) 

enkle model34:  

Foucault pointerer imidlertid, at de to analysestrategier, den arkæologiske og den 

genealogiske, er intimt forbundne,35 hvilket jeg vender tilbage til med udlægningen af Basil 

Bernsteins rekontekstualiserings-begreb. 

 

Ud over dette historiefilosofiske analyseplan kommer de to analysestrategiske temperamenter til 

udtryk på ’meso-niveau’ med Bernsteins teori om den pædagogiske anordning – og de skal siden 

genoptages på ’mikro-niveau’ i forbindelse med redegørelsen for tekstorienterede 

analysestrategier. Først skal Basil Bernstein skal nu inddrages for at svare på, ”hvordan en særlig 

institutionel kontekst sætter en særlig social relation i kraft.” (Chouliaraki 2001:47).36 

 

Basil Bernstein og anordnet viden  
Med den sene Basil Bernsteins fokus på den pædagogiske diskurs er det muligt at trække 

Foucaults mere overordnede principper for analyse ned på en mindre skala og mere konkret 

spørge til, hvordan man til forskellige tidspunkter har forestillet sig mediedimensionen som del af 

gymnasiets danskfag, samt hvilke forskydninger, der har været mellem de forskellige perioder. Derfor vil 

teorien om det, Bernstein kalder den pædagogiske anordning, blive udførligt behandlet på de 

kommende sider, og den vil derefter blive operationaliseret i forhold til denne afhandlings fokus. 

Det teoretiske udgangspunkt for tilgangen til det pædagogiske felt i Bernsteins senere 

arbejde kendetegnes netop af et fokus på magtens udtryk som ’grænsedragende linjer’ (Bernstein 
                                                           
34 Andersen begrebsliggør her hhv. den genealogiske og den arkæologiske analysestrategi ud fra distinktionerne 
kontinuitet/diskontituitet og regularitet/spredning (Andersen 1999:63,162). 
35 Om dette skriver Foucault: ”Forskellen mellem det kritiske og det genealogiske forehavende ligger ikke så meget i 
genstand eller område, men i angrebspunkt, perspektiv og afgrænsning.” (1970:41) samt ”Sandt at sige er de to opgaver 
aldrig fuldstændig adskilte […].” (1970:41). 
36 Ifølge Lilie Chouliaraki opererer Foucault ”på abstraktionsniveauer (episteme, diskursiv formation, regime, 
disposition) eller på detailniveauer (krops-politik, bio-magt), som leder uden om et afgørende knudepunkt: 
kommunikationens specifitet; eller udtrykt på Bernsteins måde: hvordan en særlig institutionel kontekst sætter en særlig 
social relation i kraft. (Chouliaraki 2001:47).  

Figur 1 (Andersen 1999:63) 
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2000:xiii)37 og i det hele taget af et fokus på sammenhængene mellem diskurs, magt, viden og 

(pædagogisk) identitetsdannelse. Der er her tydelige tråde til Foucaults forfatterskab,38 og Bernstein 

tilkendegiver også flere steder sin inspiration netop fra Foucault.39 

 I tråd med Foucault er der ifølge Bernstein på det enkelte tidspunkt altid en række (ikke-

synlige) begrænsninger på vores tale, tænkning og handlen. Der er i ethvert samfund, til enhver 

tid, et ’meaning system’, der forbinder samfundets hhv. simple og materielt forankrede del og så 

den mere komplekse og transcendentale del (Bernstein 1990:29f). I og med at disse to verdner 

netop er to verdner, er der også hele tiden mulighed for, at det diskursive system viser sig 

utilstrækkeligt i forsøget på at lukke hullet (’the gab’) mellem dem, og der er dermed hele tiden 

mulighed for, at et nyt rum for ny viden kan opstå.40 Stedet, hvor dette diskursive system skabes 

og opretholdes, er netop uddannelsessystemet. Her er der en række mere eller mindre stabile 

regler og hierarkier, der skal tjene til at vogte det diskursive systems stabilitet, og det er netop 

reglerne for dette ’pædagogiske vidensrum’ og – igen med Foucaults terminologi – 

uddannelsessystemets diskursive praksisser, Bernstein mere specifikt spørger til. 

 

Den pædagogiske anordning 
Bernstein sætter sig således for at forstå reglerne for det diskursive system samt for 

vidensproduktionen inden for den pædagogiske praksis og stiller med dette udgangspunkt 

spørgsmålet:   

 

[A]re there any general principles underlying the transformation of knowledge into pedagogic 
communication, whether the knowledge is intellectual, practical, expressive, or official 
knowledge or local knowledge? (Bernstein 1990:25) 

                                                           
37 Lilie Chouliaraki ser netop den sene Bernsteins fokus på grænse-metaforen som et tegn på hans inspiration fra den 
franske post-strukturalistiske tænkning (Chouliaraki 2001:7f,45f). 
38 Dette gælder især lighederne mellem Talens forfatning (1971) og så udformningen af den pædagogiske anordning. 
Denne kan læses som en overføring og videreudvikling af Foucaults udredning af de forudsatte og ’umærkelige’ 
betingelser for talefrembringelsen.  
39 Bernstein adskiller sig imidlertid først og fremmest fra Foucault i vægtningen af den kontekstnære analyse: ”I am 
concerned that a theory of cultural reproduction has to be able, in the same theory, to translate micro into macro, and 
macro into micro, with the same concepts.” (Bernstein 1990:170). Vedrørende Bernsteins forhold til Foucault se også 
Bernstein 1990:164; Bernstein 2000: 172, 205f. For en mere omfattende sammenligning se Atkinson 1985, der i øvrigt 
indikerer, at inspirationen også er gået den anden vej (177ff). 
40 Som Bernstein skriver: ”This gab is the meeting point of order and disorder, of coherence and incoherence. It is the 
crucial site of the yet to be thought.” (Bernstein 1990:30). Der er her store ligheder med Foucaults forståelse af 
forholdet mellem diskursivt og ikke-diskursivt. Som hos Foucault arbejder Bernstein med en materiel verden, der giver 
diskursen modstand samtidigt med, at den materielle verdens bevidste (begrebslige) tilsynekomst sker via diskursen. 



36 
 

 

Det retoriske spørgsmål bliver stillet, idet den ellers omfangsrige ideologikritiske forskning inden 

for det pædagogiske felt ifølge Bernstein hidtil 

havde haft et ensidigt fokus og dermed 

forsømt et vigtigt perspektiv. Undersøgelserne 

havde tidligere hovedsageligt fokuseret på, 

hvad der bliver kommunikeret (’relayed’) frem 

for forudsætningerne for det, der bliver 

kommunikeret (’relay’) (Bernstein 1990:ibid.). 

Ifølge Bernstein er der dog god grund til at 

flytte fokus, og med henblik på at bestemme 

såvel de hidtil ikke-italesatte regler for den 

pædagogiske diskurs som de specialiserede 

agenter, der opererer inden for dette felt, 

fremsætter han teorien om den pædagogiske 

anordning.  

 

Bernstein opstiller som udgangspunkt tesen, 

at mødet mellem magt, viden og 

bevidsthedsmodaliteter altid bliver etableret og kontrolleret af en pædagogisk anordning 

(Bernstein 1990:204). Den defineres som bestående af ”the distributive, recontextualizing, and 

evaluative rules for specializing forms of consciousness” (Bernstein 1990:181), og forholdet mellem 

disse regler er hierarkisk, da de evaluative regler er udledt af rekontekstualiseringsreglerne og 

rekontekstualiseringsreglerne udledt af de distributive regler.  

Det hierarkiske forhold skyldes først og fremmest de distributive reglers gatekeeper-

funktion.41 Disse regler vogter som udgangspunkt det til det specifikke tidspunkt dominerende 

diskursive system ved at afgøre grænsen mellem den til det enkelte tidspunkt hhv. ’tænkelige’ og 

dermed tilgængelige viden og så den ’u-tænkelige’ og dermed ikke-tilgængelige viden. Via denne 

                                                           
41 Disse regler korrelerer med og differentierer Foucaults udelukkelsesfunktioner. Jf. Foucaults opregning af disse i 
Talens forfatning (Foucault 1971/2001:17ff). 

Figur 2: Den pædagogiske anordning (Bernstein 1990:197) 
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kontrol over de forskellige potentielle diskursive systemers distribution reguleres forholdet mellem 

magt, sociale grupperinger og bevidsthedsformer samtidigt med at selvsamme størrelser formes 

(Bernstein 1990:28). 

Udøvelsen af denne kontrolfunktion har først og fremmest sæde i den øverste del af 

uddannelsessystemet. Det er fx på universiteterne, at den nye viden produceres, mens selve 

brugen (re-produktionen) af ’den tænkelige viden’, groft skitseret, sker på de lavere niveauer i 

uddannelsessystemet:42 

 
In modern society today (this is indeed a very brutal simplification which I will develop later), 
the control for the unthinkable lies essentially, but not wholly, in the upper reaches of the 
educational system. This does not mean that the unthinkable cannot take place outside the 
educational system, but the major control and management of the unthinkable is carried out by 
the higher agencies of education. On the other hand, the thinkable in modern complex societies 
is managed by secondary and primary school systems. This is, however, a very rough and very 
crude simplification. (Bernstein 1990:29) 

 

Niveauet for håndteringen af ‘den tænkelige viden’ reguleres af en række rekontekstualiserings-

regler. Disse regler afgør måden, den viden, der får adgang til det enkelte reproduktionsfelt, 

udformes på, og reglerne danner således grundlaget for de specifikke pædagogiske diskurser. 

 Den pædagogiske diskurs i sig selv defineres af Bernstein som den regel ”which leads to the 

embedding of one discourse in another, to create one text, to create one discourse” (Bernstein 

1990:32). Bernstein skelner her mellem hhv. undervisningsdiskurs (’instructional discourse’), der 

angår de forskellige færdigheder, og regulativ diskurs (’regulative discourse’), der har rod i det 

overordnede diskursive system og den sociale orden, denne implicerer. Den regulative diskurs 

bidrager til at skabe identitet, relationer og ordner, og i lighed med Foucaults påpegning af det 

umulige i at adskille viden og magt understreger Bernstein, at den regulative diskurs indlejrer 

undervisningsdiskursen i sig (Bernstein 1990:183). Således skal den pædagogiske diskurs nærmere 

betragtes som et princip end som en ’diskurs’: Den pædagogiske diskurs er bærer af principper for 

transformationsprocesser, idet den så at sige ’skærer’ undervisningsdiskurser til, så de passer i en 

ny, pædagogisk sammenhæng.43 Transfer medfører transformation. 

                                                           
42 Ifølge Bernstein har universiteternes centrale institutionelle position næsten 1000 år gamle rødder (Bernstein 
1990:181f). I nyeste tid har staten spillet en stadig stigende rolle i forbindelse med kontrollen af feltet for 
vidensproduktion (Bernstein 1990:31). 
43 Som Chouliaraki 2001 bemærker, skal man være opmærksom på, at diskurs-begrebet hos Bernstein i hvert fald har to 
prægnanser. Hun skelner mellem det foucaultske begreb om diskurser, fx undervisningsdiskurs: ”[H]er refererer han 
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 I rekontekstualiseringsprocesserne skelner Bernstein mellem diskursens primære kontekst og 

så dens nye, sekundære kontekst (heraf rekontekstualiserings-termen). Han betegner afstanden 

mellem de to kontekster som ideologiens spillerum (Bernstein 1990:32).44  Nye relationer konstrueres, 

og der dannes hermed imaginære genstande, herunder ’imaginære subjekter’45, da fx subjekt-

rollen abstraheres fra dens konkrete ophav og den praksis, rollen blev udviklet af (Bernstein 

1990:38).46  

Det er ifølge Bernstein vigtigt at skelne mellem to typer transformationsprocesser. Den første 

er ”the transformation of the text within the recontextualizing field” og den anden gælder “the 

transformation of the transformed text in the pedagogic process as it becomes active in the process 

of the reproduction of acquires.” (Bernstein 1990:193). Førstnævnte type af 

transformationsprocesser vil være i fokus i denne afhandling og vil blive behandlet mere 

indgående nedenfor. De sidstnævnte processer, som er koblet til den sidste kategori af regler, de 

evaluative, angår den konkrete undervisningspraksis. Her mødes alle niveauer fra den 

pædagogiske anordning: “Evaluation condenses the meaning of the whole device.” (Bernstein 

1990:36). Dette aspekt af den pædagogiske anordning er ikke i fokus i denne afhandling og vil 

derfor ikke blive behandlet yderligere. 

Endelig er denne række af indre regler i den pædagogiske anordning tæt koblet til bestemte 

felter samt til en række konstituenter og herunder nogle formelle aktører; det gælder hhv. den 

primære kontekst og distributionsreglerne, rekontekstualiseringskonteksten og 

rekontekstualiseringsreglerne og den sekundære kontekst og evalueringsreglerne (Bernstein 

1990:193). 

                                                                                                                                                                                                 
specifikt til betydningsområder, vidensformationer eller de emner, vi taler eller lærer om”, og så fx pædagogisk diskurs, 
hvor Bernstein taler om ”selve praksissen med hensyn til dens specifikke produktive virksomhed for skabelsen af 
betydningsområder, for konstitueringen af vidensformationer, for strukturering og ordning af emner.” (Chouliaraki 
2001:62). 
44 I Bernsteins senere forfatterskab defineres ideologi som ”a way in which relationships are made and realized.” 
(Bernstein 1996:30f) og altså ikke som et specifikt indhold. Ideologibegrebet vil blive behandlet mere indgående senere. 
45 Termen ’imaginær’ skal forstås i forlængelse af ideologibegrebet og dermed ikke som et spørgsmål om indhold 
(imaginært over for virkeligt). Ifølge Chouliaraki 2001 er hensigten hos Bernstein ”snarere at gøre opmærksom på, 
hvordan regulativ diskurs (kodemodaliteten) konstruerer praksisser og subjekter som ”naturlige”. Det vil sige at disse 
konstruktioner sker på måder, som mystificerer vilkårligheden i inddelinger af dem ved at tilsløre 
klassifikationsprincippet og den specifikke logik i den rekontekstualiseringspraksis, som udvirker disse inddelinger.” 
(62). 
46 Bernstein tilbyder ikke så mange konkrete metodiske greb til at analysere denne ’ideologi-produktion’. Her kan 
Foucaults ytringsfilosofi og ligeledes John Lyons udlægning af semantik supplere, hvilket jeg vender tilbage til 
nedenfor. 
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Således betragtet fremstår Bernsteins begreb om rekontekstualisering ikke blot som 

betegnelse for et specifikt felt, men også som et generelt princip for betydningsdannelse, der på én 

og samme tid inkluderer de to foucaultske analysetemperamenter, arkæologisk og genealogisk 

analysestrategi, i et greb. Disse regler korrelerer først og fremmest med Foucaults genealogiske 

strategi (”hvorledes er talerækker blevet udformet, på tværs af, til trods for eller med støtte i disse 

tvangssystemer” (Foucault 1971/2001:38)) samt med den dynamiske del af Foucaults arkæologiske 

strategi, kommentaren som udtyndningsprincip, hvor der tages stilling til det ”forskudte forhold 

mellem primærtekst og sekundær tekst” (Foucault 1971/2001:20). Bernsteins begreb om 

rekontekstualisering sammenfatter således både arkæologiske og genealogiske analysestrategi i et 

greb og operationalisere dem til at virke på analysens mikronivau. 

Ad denne vej indebærer rekontekstualiseringsanalyserne (i) en (arkæologisk) bestemmelse af 

en primær diskurs’ formationsregler og kontekstuelle forankring, (ii) en (genealogisk) 

bestemmelse af diskursens transformationsregler samt hvilke forskelligartede diskursfragmenter, 

der kommer til at bestemme den nye, sekundære (og relativt mere hybride) diskurs. (iii) Denne 

sekundære diskurs kan så igen bestemmes på samme vis som den primære diskurs, ect.47 

 
 

Rekontekstualisering af Bernsteins teori til denne afhandlings brug 
Som udgangspunkt er teorien om den pædagogiske anordning ikke eksklusivt designet til at 

analysere pædagogiske tekster, og det er derfor nødvendigt at lave til- og fravalg, modifikationer 

og præciseringer for at få hans begrebsapparat til at passe med min specifikke undersøgelse. 

 Fokus for Bernsteins redegørelse er modellens indre grammatik, som den udkrystalliseres 

gennem den pædagogiske diskurs fx i klasserumsdialogen (Bernstein 1990:183). Det er imidlertid 

muligt at anlægge et fokus højere oppe i ’hierarkiet’, hvilket Bernstein også selv giver eksempel på 

(Bernstein 1990:195ff). I det følgende vil fokus rette sig mod de to øverste niveauer i modellen, 

rekontekstualiserings- og distributionsniveauet. 

Først og fremmest skal vægten lægges på rekontekstualiseringsfeltet (og den tidligere 

omtalte ’første transformationsproces’) samt forholdet mellem disse og den primære konteksts 

produktionsfelt. I dette perspektiv vil den officielle pædagogiske diskurs indtage en hovedrolle, da 

                                                           
47 Betegnelserne ’primær’ og ’sekundær’ er funktionelle og således ikke iboende egenskaber ved diskurserne. 
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denne, hovedsageligt i form af konkrete pædagogiske tekster, vil være indgangsvinklen til at 

analysere, hvordan man til forskellige tidspunkter har forstået mediedimensionen af gymnasiets 

danskfag. 

 

Den officielle pædagogiske diskurs 
Ser vi på den ’indvendige’ side af den officielle pædagogiske diskurs, er det, som med den 

pædagogiske diskurs (UD/RD), en indlejret diskurs, vi har med at gøre. Den viser sig i mødet 

mellem to specificerede diskurser, hhv. undervisningsdiskurs og regulativ diskurs, og den består 

ifølge Bernstein af  

 

[o]fficial rules regulating the production, distribution, reproduction, interrelation, and change 
of legitimate pedagogic texts (discourse), their social relations of transmission and acquisition 
(practice), and the organization of their contexts (organization). (Bernstein 1990:193) 

 

Flytter vi blikket til den officielle pædagogiske diskurs’ ’udvendige’ side, så konstitueres den i 

krydsfeltet mellem hhv. officielt rekontekstualiseringsfelt (ORF) og pædagogisk rekontekstualiseringsfelt 

(PRF). Det officielle rekontekstualiseringsfelt er statens domæne og er bærer af en række 

dominerende principper, der sætter rammerne for orden, relationer og identitet. Disse principper 

afspejler magtforholdet mellem forskellige politiske partier og interessegrupper, og de effektueres via 

ministerier, herunder embedsmænd, konsulenter mv. fra officielle pædagogiske statsagenturer, fra det 

økonomiske felt og fra feltet for symbolsk kontrol (Bernstein 1990:196).  

Det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt består af undervisere fx inden for gymnasiet og 

folkeskolen samt af fagtidsskrifter, private fonde og foreninger (Bernstein 1990:33). De to felter, hhv. 

det officielle og det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, vil sjældent have helt 

overensstemmende dagsordner. 

 

Princippernes princip 
Således er den officielle pædagogiske diskurs som udgangspunkt et afkom af det officielle 

rekontekstualiseringsfelt og det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, og den kommer på denne 

måde til at regulere både produktions-, distributions- og reproduktionsreglerne, relationerne 

mellem formidling og tilegnelse samt organisering af deres kontekster. Den officielle pædagogiske 
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diskurs spiller således en central rolle i den pædagogiske anordnings overordnede formål, nemlig 

at tilvejebringe ”a symbolic ruler for consciousness.” (Bernstein 2000:36).  

Spørgsmålet er nu, om der over tid viser sig visse særegne, relativt stabile (ideelle) 

pædagogiske subjekter og vidensfelter, og dermed om den pædagogiske diskurs over tid udviser 

relativ konstans i forholdet til produktions-, distributions- og reproduktionsprocesserne. Ifølge 

Bernstein er der til enhver tid et princip, som ”regulates the range of alternative principles 

available for selection”, og dette princip ”varies according to the dominant principles of a given 

society” (Bernstein 1990:184).48  

Med dette udgangspunkt er det således muligt at undersøge de særlige, om end 

tidsbegrænsede, principper,49 der ligger til grund for formningen af objekter, subjekt-roller og 

relationerne mellem dem,50 og sætte dem i forhold til større tendenser på samfundsniveau.  

Bernsteins pædagogiske anordning danner udgangspunkt for, at vi kan se danskfaget og 

herunder mediedimensionen som scene for forskellige principper og, i forlængelse heraf, 

forskellige diskurser, som nu og da ekskluderer hinanden og nu og da smelter sammen. Vi kan 

med udgangspunkt i en række forskelligartede tekster således stille følgende spørgsmål og have 

disse in mente i de kommende analyser: Hvilke agenturer har til bestemte tidspunkter defineret, hvad 

medieområdet skulle indeholde og ikke indeholde? Hvordan er mediedelen blevet klassificeret og defineret i 

forhold til danskfaget? Hvilke argumentationsfigurer har legitimeret de specifikke medieteorier? Hvilke 

privilegerede tekster og modeller har der været på spil? Hvilke begreber og praksisformer har baggrund i 

andre dele af danskfaget, og hvilke er hentet ’ude fra’? Hvilken oprindelse havde disse nye teorier og 

metoder? 
                                                           
48 Bernstein gør flere steder opmærksom på anordningens begrænsninger. For det første er det aldrig muligt at forudsige 
den unikke kommunikationssituation i klasseværelset (Bernstein 2000:143). For det andet, og i denne sammenhæng 
mere interessant, peger Bernstein på, at ”[t]he distribution of power which speaks through the device itself creates 
potential sites for challenge and opposition to its principle and legitimacy. Thus the device may well become, and 
usually is, a crucial arena of struggle for control, as it is a condition for the productions/reproductions of culture and of 
their interrelations” (Bernstein 1990:189). 
49 Ifølge Bernstein er anordningens principper relativt stabile: “I will suggest that part of the reason why the rules of this 
device are stable is that this gap will always be regulated. Any distribution of power will regulate the potential of this 
gap in its own interest, because the gap itself has the possibility of an alternative order, an alternative society, and an 
alternative power relation.” (30). Bernsteins udlægning af denne ’vilje til regulering’ ligger i tråd med Foucault 
1971/2001:12, hvor han taler om ”en uro med hensyn til, hvad diskursen, som udtalt eller skrevet ting, er i sin materiale 
realitet […]” og beskriver i denne sammenhæng institutionen som den instans, der kan ’afvæbne’ den ellers 
ukontrollerbare diskurs. Se fx også Foucault 1969/2005:34,250f. 
50 Om den pædagogiske diskurs fundamentale rolle for formningen af subjekter, objekter og deres relationer, skriver 
Bernstein: “Therefore, pedagogic discourse specializes meanings to time and space. This discourse may construct very 
fundamental category relations with implications for the deepest cultural consequence. This level of specialization of 
time, text and space marks us cognitively, socially and culturally.” (Bernstein 1990:35). 
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Bernstein og pædagogiske tekster 
Selv om Bernsteins teori om den pædagogiske anordning som nævnt ikke er et specifikt redskab til 

analyse af pædagogiske tekster, men i mere overordnet grad angår hhv. ’grammatikken’ for den 

pædagogiske diskurs og dens rolle for den kulturelle reproduktion og hhv. fokus på 

udmøntningen af reglerne i den konkrete pædagogiske praksis, giver Bernstein eksempler på 

konstruktionen af den pædagogiske diskurs i en lærebog. Med fysik som eksempel belyser 

Bernstein forskellen mellem fysik som aktivitet i produktionsfeltet og så fysik i 

rekontekstualiseringsfeltet, som officiel pædagogisk diskurs.51  

For det første kastes der et blik på den rolle forfatteren af læremidlet har. Forfatteren er som 

udgangspunkt ikke oplært inden for det felt, hun eller han skriver om. Hun eller han er fx ikke 

fysiker, men en erfaren underviser inden for fysik (Bernstein 1990:34). For det andet må forfatteren 

i lærebogen samtidigt stå for at sammenstille det måske praktiske, men alligevel brede og 

uhåndgribelige felt (med mange fremgangsmåder, processer, erfaringer og mere eller mindre tavs 

viden mv.) til et håndgribeligt felt. Herunder implicitte og/eller eksplicitte holdninger til feltets 

formål, værdi i større uddannelsesmæssig og samfundsmæssig sammenhæng mv. Således 

kommer det primære felt som udgangspunkt til at fremstå mere klart og sammenhængende end 

dens komplekse baggrund ellers umiddelbart tillader. Det konkretiseres bl.a. ved at blive givet et 

formål og en relevans, og der kan i forlængelse heraf gives eksempler på og metoder til, hvordan 

den enkelte elev selv kan praktisere mv. På denne måde er læremidlet som udgangspunkt 

resultatet af en række tilskæringer og nye synteser: 

 

Irrespective of the intrinsic logic which constitutes the specialised discourse and activities called 
physics, the recontextualising agents will select from the totality of practices which is called 
physics in the field of production of physics. There is selection. (Bernstein 1990:34) 

 

Disse regler for selektion og transmission er socialt betingede og er underlagt den regulerende 

diskurs, der, som nævnt, skaber identitet, relationer og ordner: 

 

The recontextualizing rules regulate not only selection, sequence, pace, and relations with other 
subjects, but also the theory of instruction from which the transmission rules are derived […]. 

                                                           
51 Bernstein bruger her termen ’pædagogisk diskurs’ og ikke ’officiel pædagogisk diskurs’, trods det at det er 
rekontekstualiseringsfeltet, han beskæftiger sig med (Jf. Bernstein 1990:34). 
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The strength of the classification and framing of recontextualized physics is itself ultimately a 
feature of regulative discourse. (Bernstein 1990:185) 

 

Ovennævnte lærebogsforfatter er som nævnt ikke fysiker, og det samme gælder for hhv. 

underviser og elev. Med læremidlets regulative diskurs følger der således en række forud-

sætninger, ”[it] contains within itself a model of the learner and of the teacher and of the relation” 

(Bernstein 1990:35), og, kan det tilføjes, en model af vidensområdet og dets objekter. På denne 

måde kan den pædagogiske tekst anskues som et rum for dannelse af både imaginære subjekter og objekter 

samt relationerne imellem disse, hvor dannelsesreglerne er betinget af den samfundsmæssige kontekst og 

herunder forholdet mellem de forskellige institutionelle kontekster. 

 

Ad denne vej kan teorien om den pædagogiske anordning hjælpe til at forklare forholdet mellem 

et samfunds viden, magt og pædagogik med specifik vægtning af, hvordan det diskursive systems 

magtrelationer transformeres (rekontekstualiseres) til pædagogiske diskurser, der igen påvirker og 

kontrollerer pædagogisk praksis. Den pædagogiske anordning kan således betragtes som en 

’symbolsk rettesnor’ for hhv. kulturens produktion og reproduktion samt for konstruktion og 

distribution af bevidsthedsmodaliteter (Bernstein 1990:205). 

Man kan imidlertid spørge til, hvordan vi med Bernstein mere specifikt kan analysere 

reglerne for dannelsen af (imaginære) subjekter, objekter og relationer i et tekstbaseret materiale: 

Hvordan går vi overhovedet til analysen af teksten? Og hvad er en tekst i det hele taget?  

 

Hvad og hvordan er tekst? 
Bernstein berører i en anden sammenhæng selv, hvordan også den videnskabelige tekst bliver 

’skåret til’ og dermed kommer til at antage en ’imaginær’ karakter: 

 

A text in this field is expected to be original to have the highest renown. Ideally, it should be the 
first text of its kind and be the product of a single mind or a single dominating mind or joint 
minds […]. This text endeavors to proclaim its uniqueness and may contain strategies which 
mask, blur or differently position its antecedents. In this way inter-textuality is transformed into 
intra-textuality in the process of constructing unique authorship. (Bernstein 1990:39)  
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I citatet trækker Bernstein på intertekstualitets-begrebet som et greb til at forklare teksters 

(historiske) sammenhæng med andre tekster. Hvad intertekstualitet imidlertid betyder, og – mere 

fundamentalt – hvordan vi skal forstå tekstens væsen (ontologisk), samt hvordan vi skal gå til den 

(epistemologisk), forbliver dog mere uklart hos Bernstein.  

 Som udgangspunkt opererer Bernstein imidlertid med et ’inklusivt’ tekstbegreb. Om den 

’privilegerede tekst’ skriver Bernstein:  

 

It is important to understand that we are here using ‘text’ both in a literal and in an extended 
sense. It can refer to the dominant curriculum, dominant pedagogic practice, but also to any 
pedagogic representation, spoken, written, visual, postural, sartorial, spatial. 
 It is important to broaden the concept of a privileging ‘text’ to include privileging spatial 
features. […] Thus the concept of a ‘privileging text’ includes the rules whereby the material 
context is created. (Bernstein 1990:175) 

 

Bernsteins tekstbegreb dækker således over flere semiotiske modaliteter, og hvilke teksttyper, man 

skal inddrage i sin analyse, må afhænge af de specifikke undersøgelsesspørgsmål. Men spørger 

man nu til, hvordan man skal gå til tekstanalysen, er svaret ikke helt klart.  

Bernstein trækker ganske vist på M.A.K. Halliday’s og især R. Hasan’s Halliday-inspirerede 

lingvistiske arbejde for at etablere en kontekstspecifik, lingvistisk teori, der muliggør en kobling til 

det sociale felts betydningsdannelser (Bernstein 2000:128,146).52 Ifølge Chouliaraki og Fairclough 

(1999) er der imidlertid alligevel en begrænsning i Bernsteins teori:  

 

[…] there remains a gap in the theorisation of the connection between the linguistic and the 
sociological, and in available languages of description for sociologically relevant analysis of 
language […]. (99) 

 

Bernsteins teori formår således ikke helt at gribe tekstens dynamiske egenskaber samt dens 

indlejrethed i en social praksis, og Chouliaraki og Fairclough tilføjer andetsteds, at den ligeledes 

ikke formår at fange kommunikationens, og herunder tekstens, hybride karakter (150).53 

                                                           
52 Som Bernstein ytrer det: ”[…] the Halliday/Hasan contribution to my development is incalculable.” (Bernstein 
2000:146). 
53 Chouliaraki og Fairclough fremhæver i denne forbindelse, at CDA netop kan ’lappe disse huller’ i Bernsteins teori 
(Chouliaraki; Fairclough 1999:99). Med hensyn til forbindelsen mellem det sproglige og det sociologiske niveau kan 
der, som jeg vil vende tilbage til, imidlertid også stilles spørgsmålstegn ved Chouliaraki og Faircloughs løsning. Som 
Lindø 2000 skriver om Faircloughs tredimensionelle kommunikationsmodel, er dens svageste led ”relationen mellem 
tekst/intertekst og konteksten, der prætenderer at vise, hvordan en given diskursiv praksis indgår i forhandlingerne om 
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Bernsteins pædagogiske anordning forudsætter således en sprogteori, der (i) kan fange 

kommunikationens dynamiske egenskaber og herunder (ii) tekstens hybride karakter, og endelig 

(iii) reflektere sprogets dobbelte væsen som både en referentiel og en relationel størrelse. Med 

udgangspunkt i M. Foucault og derefter dele af John Lyons semantiske studier vil jeg i det 

følgende opregne nogle sprogteoretiske principper, der opfylder ovenstående kriterier, som kan 

udmøntes i en analysemetode, og som kan udbygge rekontekstualiseringsanalysen. I denne 

forbindelse skal selve tekst-metaforen udfoldes som et metodisk greb. Endelig vil jeg med 

inddragelsen af Staffan Selanders tidlige læremiddelforskning belyse en række genrespecifikke 

analysegreb.  

 

Michel Foucaults diskursanalyse og ytringsfilosofi 
Først skal der banes vej til det omstridte diskursbegreb. Diskursbegrebet og diskursanalysen i det 

hele taget har været et ombejlet, men også ombrust felt i de sidste 30 år. Fra den mere kritiske side 

er diskursanalysen – her med nedslag i den danske diskussion – blevet betegnet som 

’postmodernistisk farvet’ (Harder 2007:303) og som en ’syntetiserende position’ indeholdende bl.a. 

radikal konstruktivistisk teori (Collin 2002:194f). Ligeledes er den blevet beskrevet som ’umoden’, 

’teen-age-vrængende’ og ’offerdyrkende’,54 og den er også blevet beskrevet som et elastisk ’mode- 

og kodeord’ der er tæt knyttet sammen med ’postmodernismen’ (Bredsdorff 2002:9f). 

Ser man samlet på en række af udgivelser omkring, for og imod diskursanalysen, er der 

imidlertid en række genkomne nøglepunkter, som har været genstand for diskussion: (i) 

diskursbegrebets uklarhed (hvad griber begrebet over?), (ii) diskursanalysens metode (induktiv 

og/eller deduktiv og/eller…?) og (iii) diskursens væsen som (kun) sprog. Alle de tre 

problemområder er yderst relevante for den, der beskæftiger sig med Foucaults diskursanalyse, og 

                                                                                                                                                                                                 
at definere virkeligheden og positioneringen inden for det sociale felt, idet denne relation aldrig etableres lingvistisk hos 
Fairclough. Selv om det er sprogbrugens deiktiske træk, der udgør hele forudsætningen for den kontekstuelle 
forankring, gøres der ingen steder systematiske (men dog spredte) iagttagelser af sådanne træk, ligesom deiksisbegrebet 
kun i Language and Power og da kun sporadisk behandles som mulig analysekategori.” (118) Se fx også Jones 2007 for 
en kritik af Faircloughs brug af SFL: ”[T]he basic problem with critical discourse analysis is discourse analysis itself. 
Putting it more clearly, the problem is that the categories, elements and procedures involved in the various forms of 
‘discourse analysis’ based on conventional descriptive linguistics and pragmatics [...] do not and, indeed, cannot afford 
any critical purchase on communicative processes and actually get in the way of a proper appreciation of how we 
communicate in real life situations.” (Jones 2007:338). 
54 Denne tilgang bærer hos Larsen og Pedersen 2002:15ff den lettere vrængende betegnelse ’DATT: DiskursAnalyse for 
Teenagere og Tabere’. 
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kritikpunkterne vil være dialogpartnere i den kommende udlægning af hans diskurs- og 

ytringsteori.  

Michel Foucaults forfatterskab er ikke er for fastholdere. Set fra én vinkel var såvel hans 

fokusområde som hans ’metode’ og specifikke begrebsbrug i konstant bevægelse, hvilket måske 

netop afspejler sig i store dele af receptionen af ham som et behov for at ’holde ham fast’, for at 

klassificere forfatterskabets dele og for at opstille generelle fremgangsmåder. Hans forfatterskab er 

blevet betragtet som adskilt i faser - herunder som et strukturalistisk projekt, et arkæologisk projekt, 

et genealogisk projekt og et selvæstetikkens projekt - det er blevet udlagt som en funktion af Foucaults 

seksuelle tilbøjeligheder, men det er også blevet læst med fokus på sammenhængen mellem 

faserne og med Foucaults særlige blik og samfundsdiagnostiske tilgang som rød tråd. 

Min læsning samt anvendelse af Foucault kan ikke sætte sig ud over at indgå i kampen om 

udlægningen af ham, og min udlægning vil følgelig ske via nogle allierede inden for Foucault-

receptionen, og den vil samtidigt udgrænse andre tilgange. Min tilgang til Foucault abonnerer på 

den tilgang, der forstår værket som sammenhængende og samfundsdiagnostisk - og min læsning 

er skredet frem som en rekursiv proces mellem hhv. Foucaults værk (bøger, artikler og interviews) 

og nogle bøger om hans værk. Her har især Raffnsøe 2008, Jensen 2005; Kristensen; Schmidt 1985 

og Schaanning 2000 fungeret som vejvisere. 

 

To teser  
Foucaults diskursbegreb er vanskeligt definerbart. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på 

to forhold vedrørende diskursbegrebet, der ofte bliver underspillet eller direkte, bevidst eller 

ubevidst, bliver klippet fra, når Foucaults tanker udlægges og udvikles i en ny sammenhæng.55 For 

det første, at det man plejer at kalde ’diskursanalyse’, hviler på en filosofi om ytringen. I forlængelse 

heraf skal ytringen – for netop at være en ytring – altid indeholde en række grundlæggende 

aspekter samt altid være del af et større anvendelsesfelt. 

                                                           
55 Der har inden for de danske udlægninger af diskursanalysen møntet på undervisning ikke været tradition for en mere 
dybdegående læsning af Foucaults forfatterskab og dermed en mere differentieret udredning af diskursbegrebs-
problematikken. ’Diskursanalyse’ har i den danske reception overvejende trukket på Foucaults Vidensarkæologien 
(1969) uden at se bogen som en refleksion over fremgangsmåden i de tidligere bøger, især Ordene og tingene (1966) og 
Klinikkens fødsel (1963) og dermed som uadskillelig fra disse). I dansk kontekst findes dette dog hos Hansen 2005 
(forord til Vidensarkæologien) og hos Raffnsøe 2008. 



47 
 

For det andet, at der ikke er belæg for at adskille Foucaults analyser af diskursive forhold fra 

analyser af ikke-diskursive forhold. En ofte hørt anklage mod Foucaults diskursanalyse er, at 

tilgangen skulle indebære, at ’alt er diskursivt’.56 Dette er imidlertid ikke pointen i Foucaults 

analyser. I løbet af hans forfatterskab kan man se fokus skifte mellem at vægte hhv. på de 

materielle rammebetingelser og så de sproglige. I forbindelsen med udgivelsen af Ordene og tingene 

udtalte Foucault således, at det kun havde  

 

interesse at beskrive dette diskursernes autonome lag i det omfang hvor man kan sætte det i 
forbindelse med andre lag, praksisformer, institutioner, sociale og politiske relationer, ect. [...] 
Vi står altså over for to vinkelrette beskrivelsesakser: den der beskæftiger sig med teoretiske 
modeller der er fælles for flere diskurser, [og] den der beskæftiger sig med relationer mellem 
det diskursive felt og det ikke-diskursive felt. I Les mots et les choses gennemløb jeg den 
horisontale akse i figuren, i Histoire de la folie den vertikale” (”Sur le facons d’écrire l’histoire”, 
DE I: 590, citeret fra Raffnsøe 2008:182n) 

 

Således var det sproglige fokus betinget af samtidens intense fokus på – netop - sproget, og 

sproget indtog en mere tilbagetrukken rolle i værkerne før og efter Ordene og tingene (1966), 

Vidensarkæologien (1969) og Talens forfatning (1971).57 

Med ovenstående teser in mente vil jeg se nærmere på Foucaults diskursanalyse for – med en 

ufoucault’sk term – at operationalisere den og lade dem indgå i en større teoretisk konstruktion. 

Her skal vi først kigge på den arkæologiske analysestrategi og derefter den genealogiske. 

 

Arkæologisk analysestrategi  
At Foucaults arkæologiske undersøgelser helliger sig diskurser som undersøgelsesområde, men 

netop ikke tager diskursen for at være altomfavnende, fremgår af hans teoretiske værk 

Vidensarkæologien. Som Foucault skriver, ville han  

 

                                                           
56 Denne tilgang til Foucaults forfatterskab kendetegner fx Norman Faircloughs læsning. Følgende citat er en 
kommentar til Foucaults diskursanalyse: ”My final reservation about Foucault relates to his valuable insights into the 
constitutive properties of discourse. While I accept that both ’objects’ and social subjects are shaped by discursive 
practices, I would wish to insist that these practices are constrained by the fact that they inevitably take place within a 
constituted, material reality, with preconstituted ‘objects’ and preconstituted social subjects.” (Fairclough 1992:60). 
57 Det er, som behandlet ovenfor, imidlertid ikke umiddelbart muligt at udlede én stringent metode til ’diskursanalyse’ 
ud fra Vidensarkæologien og Ordene og tingene. Foucault begav sig ikke af med at skrive almengyldige 
forskningsmetodologier, men med at lave konkrete analyser (fx Ordene og tingene) samt specifikke kommentarer til 
den metodiske fremfærd i de konkrete analyser (fx Vidensarkæologien). 
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gerne vise med nogle præcise eksempler, at man ved at analysere selve diskurserne ser det 
tilsyneladende så stærke greb mellem ordene og tingene løsne sig og afgive en helhed af regler, 
som er særlige for den diskursive praksis. (1969/2005:95)  

 

Det er således ”selve diskurserne”, der er udvalgt som særegent objekt for undersøgelsen, og vejen 

til at finde disse går gennem et grundlæggende opgør med en realistisk sprogfilosofi. Hvilke regler 

og relationer, der også er på spil, viser Foucault ved - på vanlig indirekte måde – at negere en 

række traditionelle analysestrategier og antagelser, bl.a. det at betragte hhv. sætningen, bogen, 

værket, forfatteren, bevidst- eller ubevidstheden eller en underliggende struktur som mål og afgrænsende 

enhed for analysen (Foucault 1970:152f; 1969/2005:69). Som Foucault bemærker om bogen, er dens 

 

konturer aldrig klart og stringent afstukne: ingen bog kan eksistere af egen kraft; den består 
altid i sit betingende og betingede forhold til andre bøger; den er et punkt i et net; den bærer på 
et system af henvisninger – eksplicit eller ikke – til andre bøger, andre tekster eller andre 
sætninger […].” (Foucault 1970:152)58 

 

Endvidere gør Foucault op med fristelsen til at lade analysen af enten ytringens objekter, dens 

fremsigelsestyper, dens begreber eller dens tematiske valg være strategien for den arkæologiske 

analyse (1969/2005:75-82). 

Med suspenderingen af de traditionelle analysekategorier ”står et helt nyt felt befriet” 

(Foucault 1970:155), og det er ifølge Foucault således muligt at analysere de enkelte udsagn i deres 

positivitet: Der bliver ad denne vej tale om  

 

[et] udstrakt, men definerbart felt: det består af samlingen af alle faktiske udsagn (talte eller 
skrevne) i deres historiske adspredthed og deres specifikke øjebliksværdi. Før vi har med en 
videnskab, eller romaner, politiske taler, et forfatterskab eller en bog, består det materiale, som 
vi må gribe i dets primære neutralitet, af en samling begivenheder i det generelle diskursive 
rum. Således opstår muligheden af en ren beskrivelse af diskursive kendsgerninger. (Foucault 
1968/1970:155) 

 

På denne måde åbner denne ’af-formatering’ af en række af traditionelle analysekategorier op for 

to tilgange. For det første for at tale om empirien ud fra en empiristisk diskurs og for det andet for 

                                                           
58 Foucault skriver lignende herom i Vidensarkæologien: ”Det er fordi en bogs grænser aldrig er tydelige eller skarpt 
aftegnede: Hinsides titlen, de førte linier og det sidste punktum, hinsides dens interne konfiguration og den form, som 
gør den autonom, er den fanget i et system af henvisninger til andre bøger, tekster, sætninger: en knude i et netværk. 
[…] Så snart man undersøger den [bogen] nærmere, bliver den mindre indlysende; den angiver ikke sig selv, den 
bygges kun op ud fra et komplekst diskursfelt.” (Foucault 1969/2005:66). 
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at iagttage (nye) relationer og konfigurationer på tværs af disse traditionelle analysekategorier.59 

Disse konfigurationer betegner Foucault diskursive formationer, og de viser sig som en 

regelmæssighed mellem både ytringernes objekter, dens fremsigelsestyper, dens begreber og dens 

tematiske valg – her med et hyppigt citeret uddrag fra Vidensarkæologien: 

 

I det tilfælde, hvor man mellem et vist antal ytringer kunne beskrive et sådant 
spredningssystem; i det tilfælde, hvor man mellem objekterne, fremsigelsestyperne, begreberne, 
de tematiske valg, kunne definere en regelmæssighed (en orden, nogle korrelationer, nogle 
positioner og funktioner, nogle transformationer), vil man som en vedtagelse sige, at man har at 
gøre med en diskursiv formation [...]. Man vil kalde de betingelser, som elementerne i denne 
fordeling (objekter, modalitet for fremsigelse, begreber, tematiske valg) er underlagt, for 
formationsregler. (Foucault 1969/2005:83) 

 

Ifølge Foucault er ytringen den arkæologiske analyses mindste enhed,60 og den konstitueres af og 

er konstituerende for hhv. objekter, fremsigelsestyper, begreber og tematiske valg. Ytringens 

grundlæggende konstituenter betinger således hinanden relationelt, og for at der kan være tale om 

en diskurs, skal der være en regelmæssighed mellem et vist antal ytringer. 

 

Med ovenstående udlægning af vejen frem til diskursen61 samt analysen af denne mangler vi 

imidlertid stadig at redegøre for en anden del af Foucaults ’ytringsfilosofi’, der er et ofte 

underbelyst aspekt ved – men dog en vigtig forudsætning for – Foucaults diskursanalyse.  

 

Ytringen – diskursanalysens mindste enhed 
Som Foucault fastslår, indebærer ytringen helt fundamentalt en ’eksistensfunktion’ (140,163).62 Når 

sætningen overgår fra blot at være en samling bogstaver og så til at være en ytring, tilknyttes den 

                                                           
59 Det er en paradoksal dobbelthed over Foucaults definition af ytringen. På den ene side skal den analyseres ’i sin 
positivitet’ og på den anden side kendetegnes ytringen ved at være ”udstyret med en vis foranderlig tyngde; […] en 
temporal permanens, som ikke har et simpelt spors inerti og som ikke sover på sin egen fortid.” (Foucault 
1969/2005:161). Med denne definition og med udlægningen af ’ytringsfeltet’ i det hele taget, synes Foucault igen at 
forlade den ’empiristiske diskurs’.  
60 Jf. Foucault 1969/2005:140,172f. Ytringen skal dog ikke forstås som ”det betydningsladede ”atom”, det minimum, 
hvorudfra der er mening”, men som det ”som lokaliserer disse betydningsladede enheder i et rum, hvor de 
mangfoldiggør og akkumulerer sig.” (Foucault 1969/2005:155). 
61 Den diskursive formation er også det, Foucault (og andre) omtaler som (en) diskurs (fx jf. Foucault 1969:175). 
62 Som Foucault bemærker: ”Men det, vi har beskrevet i form af en diskursiv formation, er i streng forstand nogle 
grupper af ytringer [...]” (Foucault 1969/2005:172f). 
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et anvendelsesfelt (160). Først her får sætningen en kontekst og et nærmere angivet repræsentativt 

indhold.63 Dette felt udgør en ’kompleks kæde’, der består af fire underliggende funktioner:  

 

[i] Det består først og fremmest af serien af andre formuleringer, hvori ytringen indskriver sig 
og udgør et element […].  
[ii] Det består også af alle de formuleringer, hvortil ytringen henviser (implicit eller ej), enten for 
at gentage dem eller for at ændre eller tilpasse dem, eller for at modsætte sig dem, eller for sit 
vedkommende at tale om dem; der er ikke nogen ytring, som ikke på den ene eller den anden 
måde reaktiverer nogle andre […].  
[iii] Det består yderligere af alle de formuleringer, hvis senere mulighed ytringen bereder, og 
som kan komme efter den som dens konsekvens eller naturlige følge, eller som svaret på den 
[…].  
[iv] Den består endelig af alle de formuleringer, som har samme status som den pågældende 
ytring, hvoriblandt den indtager sin plads, uden nogen overvejelser af lineær art; med hvilke 
den forsvinder eller med hvilke den derimod vil blive valoriseret, bevaret, helliggjort og være 
givet som et muligt objekt for fremtidig diskurs (en ytring kan ikke adskilles fra den status, den 
kan få som ”litteratur” eller som en uvæsentlig bemærkning, der lige netop dur til at blive 
glemt, eller som en videnskabelig sandhed, der er indvundet for altid, eller som profetisk tale, 
etc.). (Foucault 1969/2005:153f) 

 

 

I forhold til den grammatiske analyses enhed, sætningen, indgår ytringen i et netværk, der strækker 

sig over både diakrone og synkrone akser. Den diakrone (’syntagmatiske’) akse har i Foucaults 

udlægning to niveauer. For det første den konkrete ytrings forhold til de omgivende ytringer først 

og fremmest i samme tekst, og for det andet danner ytringen på et mere overordnet plan 

forudsætninger for kommende ytringer. På den synkrone (’paradigmatiske’) akse er kronologien 

som strukturerende princip faldet i baggrunden til fordel for tematisk fællesskab. Det gælder 

ytringens reaktivering af tidligere ytringer , samt mere abstrakt ytringens fællesskab med en række 

overordnede ytringer.  

Med anvendelsesfeltet følger ligeledes nogle anvendelsesregler, der har rod i tidligere tekster 

og tidligere situationer: Ytringen ”indgår i nogle netværk; placerer sig i nogle brugsfelter; byder 

sig til for nogle mulige overførsler og modifikationer […]” (161), og således påtvinges ytringen en 

række betingelser og grænser, bl.a. af de ytringer, den optræder blandt, og af det domæne, hvori 

den anvendes. Ad denne vej kan Foucault opsummerende skrive:  

 
                                                           
63 Som Foucault udtrykker det: ”Generelt kan man sige, at en sekvens af lingvistiske elementer kun er en ytring, hvis 
den er nedsænket i et ytringsmæssigt felt, hvor den da optræder som et enkelt element.” (Foucault 1969/2005:153f). 
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Der er ikke nogen ytring rent generelt, en fri ytring, neutral og uafhængig; men altid en ytring, 
der er del af en serie eller en helhed, idet den spiller en rolle blandt de andre, idet den støtter sig 
på dem og adskiller sig fra dem: den integrerer sig altid i et ytringsmæssigt spil, hvori den har 
sin andel, hvor ringe eller ubetydelig den måtte være. […]. Der er ikke nogen ytring, som ikke 
forudsætter andre; der er ikke en eneste, som ikke omkring sig har et felt af sameksistenser, 
virkninger i form af seriedannelse og rækkefølger, en fordeling af funktioner og roller. (154f)64 

 

Det er således først muligt at tale om ’diskurser’ (i Foucaults forstand), hvis det sker på grundlag af 

’ytringsfilosofien’, og det er først på baggrund af udredningen af ytringens eksistensform, at 

Foucault tøvende (re)definerer diskursbegrebet:  

 

Hvad angår udtrykket diskurs, som vi har brugt og misbrugt i flere ret forskellige betydninger, 
kan man nu forstå grunden til dets flertydighed. […] [Diskursen består af] en helhed af 
sekvenser af tegn, for så vidt som de er nogle ytringer; det vil sige for så vidt som man kan 
tildele dem nogle særlige modaliteter for eksistens. (163, min understregning) 

 

Foucault skriver i forlængelse heraf, og med reference til sine tidligere værker, at der fx kunne 

være tale om ”den kliniske, økonomiske, naturhistoriske og psykiatriske diskurs.” (164).65  

Vil man da bedrive diskursanalyse, udpeger Foucault en række opmærksomhedsfelter ved 

hver af de fire føromtalte ytringsmæssige konstituenter, objekter, ytringsmodaliteter, begreber og 

strategier; opmærksomhedsfelter, som bl.a. netop angår diskursernes kontekstuelle forankringer. 

 

Opmærksomhedsfelter ved diskursanalysen 
Med undersøgelsen af objekternes dannelse undersøges netop ”diskursobjekternes 

frembrudsoverflader” (86), og forholdt til Bernsteins model af den pædagogiske anordning kan 

Foucaults diskursanalytiske ’indefra-ud-blik’ netop hjælpe til at undersøge forholdet mellem 

diskurs(ivering) og institutionelt ophav. Ved frembrudsoverfladerne kan man først og fremmest 

                                                           
64 Lighederne med M.M. Bakhtin kan ikke undervurderes. At forstå ytringen som konstitueret af tidligere (og 
fremtidige) ytringer var netop Bakhtins ’teoretiske fordom’ – her beskrevet ud fra bibelske termer: “The speaker is not 
the biblical Adam, dealing only with virgin and still unnamed objects, giving them names for the first time.” (Bakhtin 
1992:93). og, som Foucault, forklarer han flere steder disse relationer ved hjælp af en kæde-metaforik: [A]n utterance is 
a link in the chain of speech communication, and it cannot be broken off from the preceding links that determine it both 
from within and from without, giving rise within it to unmediated responsive reactions and dialogic reverberations.” 
(Bakhtin 1992:94). 
65 Diskurs definerer Foucault andetsteds som ”en helhed af anonyme og historiske regler, som altid er bestemt i tid og 
rum, og som for en given periode og for et givet socialt, økonomisk, geografisk eller lingvistisk område har defineret 
betingelserne for den ytringsmæssige funktions virke” (175), og – skarpt trukket op – kan diskurs hos Foucault (ofte) 
forstås som ytringens regler. 



52 
 

undersøge omfanget og betydningen af en række fremspirende, nye termer samt de sociale sfærer 

og institutioner, de nye diskursobjekter fremtræder i (fx familien, arbejdsverdenen, det religiøse 

samfund). Med baggrund i Klinikkens fødsel (1962) eksemplificerer Foucault her med termerne 

’sygdom’, ’afsind’, ’anomali’, ’demens’, ’neurose’, ’psykose’, ’degenerering’ (86).  

Undersøgelsen af objekterne er en trefaset fremfærd, og efter beskrivelsen af 

frembrudsfladerne foreslår Foucault, at man kigger på hhv. diskursobjekternes 

afgrænsningsinstanser og deres specifikationsnøgler. Som eksempel på en samfundsmæssig 

betydningsfuld afgrænsningsinstans, som har været med til at konstituere (’adskille, betegne, 

benævne og indstifte’) galskaben som diskursivt objekt, nævner Foucault først og fremmest 

lægevidenskaben. Men også andre instanser har spillet ind i arbejdet med objektets diskursivering, 

fx retsvæsenet, den religiøse myndighed og den kunstneriske og litterære kritik (Foucault 1969:87). 

Endelig kigger man med analysen af specifikationsnøglerne på det system af beslægtede termer, der 

er med til at differentiere diskursobjektet. Med udgangspunkt i førnævnte eksempel, vil det dreje 

sig om at analysere, hvordan ”forskellige ’galskaber’ i egenskab for den psykiatriske diskurs 

adskilles fra hinanden, modstilles, gøres beslægtede med hinanden, omgrupperes” mv. (87).   

Foucault præciserer imidlertid, at diskursobjektet ikke er et direkte resultat af en enkelt 

institution. Det opstår i stedet på baggrund af en række relationer mellem ”nogle institutioner, 

økonomiske og sociale processer, adfærdsnormer, normsystemer, teknikker, klassifikationstyper 

og karakteriseringsmåder” (91), der betinger dets mulighed for at bryde frem. 

 

I undersøgelsen af ytringernes modalitet undersøger man, hvilke subjekt-roller, der fremstår af 

materialet, og man kan her stille spørgsmål til tre niveauer: (i) Hvem har overhovedet lov til at 

tale, og hvilke kompetencer skal den talende være i besiddelse af? (ii) Hvad karakteriserer de 

institutionelle indplaceringer, hvori talen fremføres, og hvorfra får den sin legitimation? (iii) 

Hvilke mere specifikke positioner er det muligt at indtage inden for institutionen? (97). 

 

Et felts begreber viser sig ikke som et logisk system, men de kan beskrives som (i) en række 

successsionsformer med indbyrdes afhængigheder og kombinationsformer (fx retoriske skemaer 

som stringente slutningskæder, rumlig struktur, beretningens struktur); (ii) ud fra nogle former for 

sameksistens, herunder et tilstedeværelsesfelt, et samtidighedsfelt og et hukommelsesområde. 
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Tilstedeværelsesfeltet består af de tidligere formulerede ytringer, der bygges på eller opponeres 

imod. Samtidighedsfeltet angår en række synkrone relationer til en række helt andre vidensfelter, og 

hukommelsesområdet angår de ytringer, der ikke længere accepteres som gyldige. (iii) Endelig kan et 

felts begreber beskrives som en række interventionsprocedurer (herunder omskrivningsteknikker, 

transskriptionsmetoder, oversættelsesmåder). 

I og med et felts begreber til forskellige tidspunkter indgår i forskellige forbindelser, skal 

man som udgangspunkt skelne mellem ’term’ og ’begreb’. Fx kan termen ’struktur’ godt gå igen i 

flere perioder, mens begrebsindholdet vil forskyde sig bl.a. i forhold til de på det enkelte tidspunkt 

tilknyttede begreber. 

 

Endelig danner ytringerne over tid nogle teorier eller temaer; som eksempel teorien om et 

oprindeligt sprog i det 18. århundredes grammatik og en teori om slægtskab mellem alle de 

indoeuropæiske sprog i det 19. århundredes filologi (114). 

 

Via analysen af disse ytringskonstituenter samt relationerne mellem dem er det muligt at arbejde 

sig frem til mere generelle udsagn om en kulturs regler. I Vidensarkæologien gælder det i sidste ende 

om at beskrive arkivet, som Foucault omtaler også som ’det diskursive system’ (190)66 og som ”det 

regelsæt, som i en kultur bestemmer udsagnenes optræden og forsvinden […]” (Foucault 

1969:159).67 Frem for ’arkiv’ og ’diskursivt system’ foretrækker jeg i det følgende at trække på 

Norman Faircloughs analytiske term ’diskursorden’, der både griber over mikro-,  meso- og makro 

niveau og implicerer, at der inden for og/eller mellem diskursordener kan være kamp om 

hegemoni.68 

 

De fire ytringskonstituenter kan imidlertid modificeres. Med baggrund i Halliday og med skelen 

til Foucault opregner Norman Fairclough netop tre aspekter af diskursens konstruktivistiske 
                                                           
66 På fransk: ”systéme de la discursivité” (Foucault 1969:70). 
67 Den mest overordnede kategori er epistemet, som Foucault defineres som ”alle de relationer, man for en given 
periode kan opdage mellem videnskaberne, når man analyserer dem på de diskursive regelmæssigheders niveau.” 
(Foucault 1969/2005:261). 
68 Fairclough definerer diskursorden på følgende vis: “ In addition to the order of discourse of a social institution, which 
structures constituent discourses in a particular way, we can refer to the order of discourse of the society as a whole, 
which structures the orders of discourse of the various social institutions in a particular way. How discourses are 
structured in a given order of discourse, and how structuring change over time, are determined by changing 
relationships of power at the level of the social institution or of the society.”  (Fairclough 1989:25). 
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effekter: den diskursive konstruktion af (i) ”social identities”, (ii) ”social relationships between 

people” og (iii) ”systems of knowledge and belief” (Fairclough 1992:64), og disse tre effekter 

korresponderer hos Fairclough med tre helt grundlæggende sprogfunktioner og 

meningsdimensioner som sameksisterer og interagerer i enhver diskurs.69 Disse funktioner 

betegner Fairclough hhv. ’identity’, ‘relational’ og ‘ideational’ (Fairclough 1992:64), og han 

definerer i forlængelse heraf identity som den funktion, der forholder sig til de måder, sociale 

subjekter italesættes, den relationelle funktion som måden hvorpå de sociale relationer mellem 

diskursens subjekter fremstår, og den ideationelle funktion som måden hvorpå verden og dens 

processer, relationer og enheder begrebsliggøres i teksten. (64)70   

 

Tegn på deiksis, modalitet og metafor 
Norman Faircloughs tre sprogfunktioner reflekterer også som udgangspunkt forholdet mellem 

sprog og kontekst, og herunder hvordan situationens personer, objekter og relationer etableres i 

sproget. I teksten bliver der således på den ene side peget ud mod situationen, og på den anden 

side bliver der peget på en specifik måde. Disse fundamentale sproglige funktioner kan med 

baggrund i Johns Lyons betegnes med de lingvistiske termer deiksis, modalitet og metafor. 

 Inden for den traditionelle lingvistik bliver termerne ’deiksis’, ’modalitet’ og ’metafor’ gerne 

betragtet som betegnelser for specifikke kategorier af ord.71 Med Lyons 1977 er det imidlertid 

muligt at udfordre denne ’eksklusive’ tilgang til termerne og i stedet se dem som helt 

grundlæggende tegnfunktioner. I sit værk Semantics I-II (1977) tilslutter Lyons sig indledende en 

gængs definition af semantik som ”the study of meaning” (Lyons 1977:1). For Lyons er det 

semantiske studie ikke begrænset af ordet, sætningen eller teksten, men af en bredere kontekst.72 

Beskæftigelsen med betydning og betydningsdannelse må da nødvendigvis inddrage analysen af 

ytringens deiktiske ’zero-point’:  

                                                           
69 Faircloughs tredeling af diskursens konstitutive effekter er en videreudvikling af Hallidays (1978) to funktioner, 
’ideational’ og ’interpersonal’. Hos Fairclough bliver ’interpersonal’ til både ’identity’ og ’relational’. 
70 Se også Fairclough 1992:238;1995:5. 
71 Se fx Cramer mfl. 1996:31, Crystal 2003:295 og Jørgensen 1996:189.  
72 Som Lyons skriver: “But the fact remains that the meaning of words and sentences is learned and maintained by the 
use to which language is put in communicative situations. The notion of communication […] presupposes the notions of 
significance and intention; and what the words and sentences of a language mean is, in the last resort, both theoretically 
inexplicable and empirically unverifiable except in terms of what the speakers of that language mean by their use of 
these words and sentences.” (4);  “Languages are learned and used in contexts which are in part determined by the 
variable assumptions and presuppositions of the people who use them” (Lyons 1977:849). 
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Every utterance establishes its own spatiotemporal point of reference – the zero-point of the 
deictic system – in relation to which the entities, events and states–of-affairs referred to by the 
speaker may be identified […]. (810) 

 

Vil man undersøge det spatio-temporale udgangspunkt, vil man som udgangspunkt fokusere på 

ytringens deiksis. Termen ’deiksis’, der etymologisk trækker på betydningen ’at pege’, definerer 

Lyons andetsteds som 

 

activities being talked about, or referred to, in relation to the spatiotemporal context created and 
sustained by the act of utterance and the participation in it, typically, of a single speaker and at 
least on addressee. (637) 

 

Dette deiktiske zero-point relaterer sig således til (dele af) en omgivende verden, men kan 

imidlertid ikke sættes lig med denne, idet henvisningen altid implicerer en måde at henvise på. 

Som Lyons udlægger det: 

 

We will here neglect all but the temporal component of the zero-point of reference; and we will 
symbolize it as t0 (“time-zero”). This temporal point of reference can now be used to identify 
one of the possible world-states, w0, to which the speaker can refer in the utterance and to 
which he can relate other world-states by means of tense and modality. W0 is the state of the 
world (as it is conceived by the speaker) at t0: it is the present state of the actual world. (Lyons 
1977:810) 

 

Ud over at henvise er ytringen således også altid en funktion af den ytrendes måde at begribe 

verden på. Har man da modalitet i fokus, vil man prøve at undersøge indikationer på udsagnets 

virkelighedsstatus. Denne vil fx fremstå relativt tydeligt ved brug af modalverber, men – igen i 

modsætning til den mere traditionelle lingvistik - angår modalitet ikke kun en ordkategori, men 

går på tværs af ord og sætninger.73 En måde at analysere frem-stillingen af verden på er at se på 

sammenhængen mellem modalitet og tid (“tense”). Som Lyons skriver:  

 

It is often implied, if not actually asserted, that the distinction of past, present and future is 
essential to the notion of tense and that the future is like the past, except that it follows, rather 

                                                           
73 Jf. fx Crystals definition af modalitet: ”A term used in grammatical and semantic analysis to refer to contrasts in 
mood signalled by the verb and associated categories. In English, modal contrasts are primarily expressed by a subclass 
of auxiliaries […]” (2003:295). I modsætning til den traditionelle lingvistisk arbejder fx også Hodge; Kress 1988 samt 
Halliday 1985 med en udvidet forståelse af modalitet. 
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than precedes, the present in the infinitely extensible unidimensional continuum of time. But 
the future is not like the past from the point of view of our experience and conceptualization of 
time. Futurity is never a purely temporal concept; it necessarily includes an element of 
prediction or some related modal notion. (Lyons 1977:677) 

 

Med inspiration fra Fairclough 1992 vil jeg supplere modalitetsanalyserne med begreberne affinitet 

samt objektiv og subjektiv modalitet. Med affinitet undersøges graden af tilknytning til en fremsat 

proposition, og denne kan fremsættes med eksplicit markering af subjektet bag ytringen (subjektiv 

modalitet) eller med et implicit subjekt (objektiv modalitet) (Fairclough 1992:158ff). 

Lyons beskæftiger sig også med et andet fundamentalt aspekt ved det deiktiske zero-point, 

der ligeledes angår måden, forholdet mellem sprog og verden etableres, nemlig at sproget – helt 

banalt – udgår fra og mellem mennesker: 

 

Looked at from one point of view, man is merely a middle-sized physical object. But in man’s 
world – the world as man sees it and describes it in everyday language – he is, in the most 
literal sense, the measure of all things. Anthropocentrism and anthropomorphism are woven 
into the very fabric of his language: it reflects his biological make-up, his natural terrestrial 
habitat, his mode of locomotion, and even the shape of properties of his body. 
We live and move, normally, on the surface of the earth (rather than in water or in air); and we 
do so, again normally, in an upright position. This gives us the means of identifying one of the 
dimensions in a three-dimensional space; it also gives us a fixed zero-point at ground-level. 
(Lyons 1977:690) 

 

Tanken om at ytringen ikke blot refererer direkte til verden, men etableres gennem en ’målestok’ 

er siden blevet udviklet inden for kognitiv metaforteori. Udgangspunktet er her, at sproget i sit 

væsen er metaforisk, og at metaforerne helt grundlæggende er begrebsmæssige størrelser (og først 

i anden omgang sproglige), der hjælper til at give abstrakte fænomener konkret form.74 Som Jensen 

2000 skriver:  

 

[K]ategoriseringen er en væsentlig faktor i den menneskelige erkendelse og fornuft. Dette 
begrundes med, at den er den proces, hvorved grænser trækkes, inden for hvilke nogle forskelle 
gøres til ligheder, mens andre forskelle bevares som forskelle. (Jensen 2002:41) 

 

                                                           
74 Som Lakoff og Johnson opsummerende slår fast i det nye efterskrift til deres banebrydende bog Metaphors we live 
by”: ”Metaphors are fundamentally conceptual in nature; metaforical language is secondary.” (Lakoff; Johnson 
2003:272). 
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Inden for kognitiv metaforteori har især kropslige metaforer og orienteringsmetaforer fået megen 

opmærksomhed.  

 De tre basale tegnmæssige funktioner indgår således i et dialektisk forhold og skal hjælpe til 

at belyse tekstens konstituering af objekter, subjekter og relationer.75 

 

Tekst-metaforen som metodisk omdrejningspunkt  
Undervejs er der overvejende blevet talt om ’ytringen’ og ’diskursen’, og nu skal der redegøres for, 

hvordan tekst-begrebet forholder sig til disse termer. Med udgangspunkt i Foucaults (og også 

Bakhtins) ytringsfilosofi kan der skelnes mellem to grundlæggende forståelser af teksten. På den 

ene side tekst som lingvistens materiale og dermed en opfattelse af tekst som bestående af 

afgrænsede enheder i form af ord og sætninger. På den anden side kan teksten forstås som et 

produkt af en omfangsrig, diskursiv proces, hvor teksten netop bliver tegn på denne proces.76 Det 

er denne sidste forståelse, der her bygges på, og som med Norman Fairclough kan udlægges på 

følgende vis: 

 

A text is a product rather than a process – product of the process of text production. But I shall 
use the term discourse to refer to the whole process of social interaction of which a text is just a 
part. […] The formal properties of a text can be regarded from the perspective of discourse 
analysis on the one hand as traces of the productive process, and on the other hand as cues in 
the process of interpretation. (Fairclough 1989:20) 

 

Teksten forstås således i denne afhandling som potentielle spor, hvormed man kan opspore nogle 

af den diskursive proces’ mange og mangeartede relationer til andre tekster og kontekster. Der 

er imidlertid ligeledes en række heuristiske gevinster ved at holde fast i tekst-metaforen som 

metodisk omdrejningspunkt for tekstanalyserne. ’Tekst’ kommer af det latinske textus, der betyder 

’vævning’ og ’sammenføjning’77, og metaforen begrebsliggør således både sammenhænge på tværs 

                                                           
75 Se også Bang 2001 for en lignende udlægning af deiksis, metafor og modalitet: ”Basalt hviler sprog på tre aspekter af 
fælles interesse: nemlig a) deixis, b) metafor og c) modalitet. De tre aspekter hænger uløseligt sammen […].” (20). 
76 Denne tilgang til lingvistikken medfører, at man rent fænomenologisk kan identificere et vist antal bogstaver og ord, 
mens det med dialogens, ytringens, tekstens, ordets mv. indbyrdes indlejrethed i såvel hinanden som i en række 
kontekster ikke giver (ontologisk, men højest epistemologisk) mening at arbejde med mindste betydningsadskillende 
eller –bærende enheder.   
77 Fletværks-metaforen korrelerer med den kædemetaforik, både Foucault og Bakhtin anvendte for at beskrive ytringens 
sammenhæng med andre ytringer, men indebærer desuden muligheden af at tænke i knudepunkter og mønstre.  
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af enheden og sammensathed inden for den relative enhed. Nedenfor skal dimensionerne inter-, 

intra- og ekstra-tekstualitet uddybes. 

J. Kristeva arbejdede netop med tekst-metaforen fra sidst i 1960’erne, da hun - med rod i 

Bakhtins tanke om, at vores ytringer skal ses som del af en kæde af tidligere ytringer - 

introducerede intertekstualitets-begrebet som litterært analysegreb. Med intertekstualitet var “each 

word (text) […] an intersection of words (texts) where at least one other word (text) can be read” 

og, som hun videre skrev, “ [...] any text is the absorption and transformation of another.” 

(Kristeva 1986:37). Intertekstualitet gælder da relationer mellem forskellige tekster.78  

Som tidligere nævnt har Aamotsbakken 2007 inden for læremiddelforskningen ligeledes 

arbejdet med tekst-metaforen som metodisk greb. Inspireret af både Bakhtin og Kristeva var 

udgangspunktet, at læremidler pr. definition er særligt sammensatte tekster. Ifølge Aamotsbakken 

kan tekst-metaforikken således hjælpe til at forstå genrens (overleverede) konventioner samt 

relationerne til den specifikke institution: 

 

Ved å studere assymetrien i for eksempel en lærebok kan vi ane også en implisitt maktdiskurs. 
Denne diskursen ses blant annet i tekstenes henvendelsesform. Det intertekstuelle representerer 
blant annet gjenklagen fra tidligere tiders læreboklitteratur, og tradisjoner og konvensjoner fra 
tidligere læremidler følger med over i skrivningen og produksjonen av nye. (43) 
 

Ud over intertekstualitets-begrebet har Aamotsbakken også arbejdet med et begreb om intra-

tekstualitet, der gælder relationerne mellem tekstelementerne inden for det samme værk: 

 

Begge begreper, intratekstualitet og intertekstualitet, er høyst adekvate i en skolekontekst og 
kanskje spesielt i forbindelse med læremiddeltekster, enten det handler om hele verkpakker 
eller enkeltelementer. (Aamotsbakken 2007:31) 

 

Endelig kan tekst-metaforen med inspiration fra Jørgen Chr. Bang og Jørgen Døørs dialektiske 

sprogteori udbygges yderligere. Ud over inter- og intratekstualitets-begreberne arbejder Bang og 

Døør også med et ekstratekstualitets-begreb som reference-kategori (Bang; Døør 1990).79 

                                                           
78 Som den danske Bakhtin-forsker Nina Møller Andersen bemærker, skal man netop være opmærksom på, at 
intertekstualitets-begrebet er en fortolkning – og også ifølge hende en udmærket fortolkning - men altså ikke Bakhtins 
opfindelse (Andersen 2002:72). 
79 Dette ekstratekstualitets-begreb skal ikke forveksles med Aamotsbakkens term ’ekstra-tekster’, der er betegnelsen for 
en tekst, der er skabt i den enkelte læsers bevidsthed, og som indeholder læserens erfaringer med tidligere tekster samt 
inspiration fra dialogpartnere (Se Aamotsbakken 2006; Knudsen; Aamotsbakken 2010:22). 
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Ektratekstualitets-begrebet angår tekstens kontekstuelle80 referencer, og hos Bang 2001 fremstilles 

de tre referencetyper som helt fundamentale for den enkelte ytring og det enkelte tegn.81 

Referencetyperne modsvares af hver sin lingvistiske referencedimension: en deiktisk (pragmatik), 

en leksikalsk (semantik) og en anaforisk (syntaks), og her er ’deiksis’ en nøglekategori.82  

Således kan enhver tekst betragtes som et flerdimensionelt fletværk af inter- intra- og 

extratekstuelle tråde, der kan opspores afhængigt af undersøgelsens formål. Tekst-metaforen 

åbner i kombination med navigationsmetaforikken (intra-, inter-, ekstra-) op for at forstå tekst-

enheder som både sammenhængende og sammensatte, og sammen med den tredelte 

tegnforståelse er det samtidigt muligt at spørge til, hvordan der skabes sammenhæng. Disse 

metodiske greb kan anvendes på rekontekstualiseringsanalysens mikroniveau og korrelerer såvel 

med den arkæologiske analyses fokus på formationer som med den genealogiske analyses fokus 

på transformation. 

 

De metodiske greb skal betragtes som heuristik frem for ’grammatik’; de skal åbne for analysen og 

frem for alt modvirke, at analysen blot bliver et spørgsmål om at få det empiriske materiale til at 

passe i nye kategorier.83 Som en sidste tilføjelse skal denne heuristik suppleres med nogle mere 

genrespecifikke greb. 

                                                           
80 Med videre udbygning af metaforikken kan kontekst-begrebet (kon af latin ’med’) da forstås som den (materielle) 
omverden, teksterne er ’flettet’ sammen med. 
81 Som Bang og Døør skriver: ”In a way intra-textual as well as inter-textual reference could be seen as some defined 
subclasses of contextual reference, i.e. references to specific parts of the context, resp. a text and a set of texts. 
Contextual reference could then be defined as all references other than intra- and inter-textual ones. However, to make a 
more material definition of contextual reference we have treated the constituents of verbal communication […].” (Bang; 
Døør 1990:14). 
82 Bang definerer i lighed med Lyons ’deiksis’ som ”sproglige udtryk for, eller indikationer af, realforholdet mellem 
dialogens deltagere og situationens øvrige konstituenter” (55). Ud over den mere traditionelle lingvistiks inddeling i fx 
person-, tids og stedsdeiksis, inddrager Bang og Døør fx også logos-deiksis (så, hvis-så) som eksplicit deiksis-kategori, 
men også helt grundlæggende adskiller Bang og Døør sig fra en traditionel forståelse af deiksis som forbeholdt en 
specifik lingvistisk kategori og ser i stedet deiksis som en dimension i ethvert tegn. 
83 Her er jeg på linje med Peter E. Jones’ kritik af Norman Faircloughs brug af SFL: ”[T]he basic problem with critical 
discourse analysis is discourse analysis itself. Putting it more clearly, the problem is that the categories, elements and 
procedures involved in the various forms of ‘discourse analysis’ based on conventional descriptive linguistics and 
pragmatics [...] do not and, indeed, cannot afford any critical purchase on communicative processes and actually get in 
the way of a proper appreciation of how we communicate in real life situations.” (Jones 2007:338). 
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Genrespecifikke analysegreb  
Staffan Selander, der er en pioner inden for læremiddelforskningen,84 arbejdede i den tidlige del af 

sit forfatterskab med en forståelsesramme, der havde mange ligheder med Bernsteins. I lighed 

med Bernstein så Selander lærebogen som betinget af de institutioner, den var indlejret i,85 og 

Selander arbejdede yderligere med et greb, der til forveksling lignede Bernsteins 

rekontekstualiseringsbegreb. Som Selander skrev i bernsteinsk ånd: 

 

The basic idea with the text-book is [...] not to pretend new knowledge per se, but to reproduce 
already known knowledge. From this follows the problem of transformation (Selander 1991:56, 
hans egne understregninger)86 

 

I modsætning til Bernstein er Selanders fremgangsmåde imidlertid mere induktivt orienteret, og 

udgangspunktet for analyserne af transformationsprocesserne var netop læremidlet.87 Af denne 

grund arbejdede Selander med en udbygget, tværvidenskabelig begrebsramme af tekstorienterede 

analysegreb.88  

Følgende oplistning af analysegreb vil primært referere til Staffan Selanders tidlige værker, 

da analysetilgangene her udmærker sig ved både at være ekspliciterede og at være kompatible 

med såvel Michel Foucaults som Basil Bernsteins teoridannelser.89 Grebene er her ordnet efter 

hvilken dimension af teksten den angår:90 

                                                           
84 I Selander 1991 blev der, bl.a. med indirekte henvisning til Bernsteins arbejder, peget på, at analysen af selve 
lærebogen hidtil havde været et forsømt område inden for skole og curriculum-forskning – trods det faktum, at 
lærebogen var et af de mest uomgængelige massemedier i samfundet: ”Most studies of schools are made on the written 
curriculum (the prescription), the praxis in the classroom or the relation between the school and the rest of society (the 
relation to economic, political, social, ethnical etc. elements). It is time, we believe, not only to further develop these 
areas of research but also to study the factual representation of knowledge in schools through the texts, in other words, 
not only to study what is thought about school or the social etc. rituals of schooling but to analyze the content aspect. 
The school textbooks and other kinds of pedagogic resource material could very well be studied as textual 
representations not only of societal interests but also of underlying paradigmatic patterns, the underlying mode of 
thinking, the mentality.” (41f). 
85 Selander karakteriserede således tekstbogen som “a socially determined style of writing, institutionally and textually 
framed. The purpose and function of the textbook is to fit into the institution “education”.” (Selander 1991:56). 
86 Selander valgte følgende at kalde denne form for transformation for ‘traduction’ (med de etymologiske betydninger 
‘transfer’ ’course’ og ’development’), og inddelte denne traduktions-proces i tre led: a) afgrænsning, b) selektion og c) 
reformulering af viden. 
87 Vigtigheden af at forholde sig til et makro- og mesoplan - hhv. det overordnede sociale, politiske og økonomiske 
system, som skolen og lærebøgerne er indlejret i, og den produktionssituation, lærebogen har været del af fx i form af 
krav fra forlag, bindinger til bekendtgørelser mv. - blev dog også berørt, men ikke uddybet i videre grad (59). 
88 Selander pointerede, at tilgangen til dette (nye) forskningsfelt skulle være tværvidenskabelig og bl.a. trække på såvel 
lingvistik som filosofi og litteratur og herunder disse fags særegne analyse- og fortolkningsstrategier (fx hermeneutik, 
dekonstruktion, lingvistiske analyser og diskursanalyse (42)). 
89 For Selander var adgangen til at få indsigt i lærebogens kundskabssyn på foucaultsk vis først og fremmest betinget af 
evnen til at ’af-naturalisere’. Dette ud fra tanken, at hvis lærebogens viden som udgangspunkt er betinget af samfundets 
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• Struktureringen af indholdet (1988:43) 

o Instruktion til lærebogen (Selander 1988:30) 

o Opgaver undervejs i lærebogen 

o Eksemplificeringer  

o Brugen af billeder og deres placering 

• Bogens, kapitlernes, afsnittenes etc. plotstruktur (1991:64) 

• Stil (Selander 1988:70), herunder 

o Fortællerstemme (fx flydende og fortællende, objektiv og abrupt mv.) 

o Henvendelsesformer (du, I, vi, jeg etc.) 

o Henvisningsformer (Selander taler her om ’realreference’, Selander 1991:37) hvad 

henvises der til og hvordan? 

• Fokus på det specifikke ordvalg (fx ekspertudtryk vs. hverdagsterminologi)  

 

Disse analysegreb vil ligeledes blive anvendt heuristisk og ikke systematisk og skal bidrage til at 

operationalisere rekontekstualiseringsanalysen på et mere tekstnært plan. Med Selanders tilgang 

kan lærebogen fremstå som en seismograf for ændringer i synet på viden og eleven, og 

lærebogsanalysen kan da antage samfundsdiagnostisk karakter.91 På denne måde kan Selander 

bidrage til at operationalisere det bredere blik, Bernstein havde på den pædagogiske anordning, 

samt det (endnu) bredere blik, Foucault anlagde på en række større historiske tidsrum.  

 

                                                                                                                                                                                                 
holdning til, hvad viden er og bør være, vil den i samtiden fremstå umærkelig – den vil blot bekræfte det, vi er bekendt 
med og dermed spejle vores (for)forståelse.  Derfor blev sammenligningen af læremidler en helt primær metode for 
Selander til at åbne lærebogsanalysen (51ff). Ligheden med Foucaults tænkning er også slående. Fx taler Selander om, 
at ”[e]tt specielt raster läggs över emnet […]” (Selander 1988:33). 
90 Denne liste af analysegreb kan selvfølgelig udvides og nuanceres i det uendelige. I denne sammenhæng skal den 
imidlertid blot fungere som en heuristik, og dermed som (kreativ) øjenåbner i forhold til 
(rekontekstualiserings)analyserne samt være kompatibel med den mere overordnede ’tekst-filosofi’, jeg fremlagde 
tidligere. 
91 Som Selander konkluderer omkring sine analyser af lærebøger til historiefaget: ”The conclusion must be that 
textbooks in history not only refer to an ancient time, but also to the contemporary time. The ways textbooks are written 
can be a clue to understand the age in which the textbooks were written.” (Selander 1988:71f) 
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Opsamlende trådudredningsarbejde 
I min redegørelse for afhandlingens teori og metode sammenbringer jeg en række teorier, der har 

mange afgørende overlaps, men også en række forskelligheder. Ligeledes indebærer nogle af 

teorierne videnskabsteoretiske idealer, som jeg ikke kan indfri.  

For det første kan man stille spørgsmålet: Hvordan er det overhovedet muligt at udlede 

overordnede forståelsesrammer, når der kun findes en masse enkelttilfælde? Foucaults 

omfangsrige forudsætninger for at tale om ’diskurser’, ’arkiver’ og ’epistemes’ var som nævnt (i) at 

give afkald på en række konventionelle analysestrategier for dermed at kunne betragte ytringerne 

i deres ’positivitet’ og (ii) dernæst ’læse alt’.92 I en afhandling som denne vil det være et ideal at ’få 

det hele med’ samt at analysere dette fordomsfrit, men i praksis er det næppe muligt. Der skal 

vælges til og fra, og valgene vil altid til en vis grad være betingede af en teoretisk ramme (bl.a. de 

analysestrategier, jeg har udformet netop på baggrund af Foucaults værk, samt Bernsteins ramme 

for den pædagogiske anordning).93 

Den pragmatiske udformning af den metodiske tilgang i denne afhandling kan derfor forstås 

i lyset af C.S. Peirce’s abduktive metode. En abduktiv proces kendetegnes ved, at den udspringer af 

kvalificerede gæt. I praksis må skitseringen af forskellige diskurser, deres sammenhænge og 

modsætningsforhold, indledningsvis udspringe af nogle antagelser – og antagelserne bero på 

instinkt.94 Den videnskabelige undersøgelse åbnes således ved at slutte til den umiddelbart bedste 

forklaring på baggrund af en række indledende iagttagelser, der bl.a. udspringer af de heuristiske 

modeller - den er således kreativ frem for streng logisk gyldig.95 

                                                           
92 Ifølge Foucault var ikke blot alle teksttyper relevante, han anbefalede kort og godt at alt skulle læses (jf. Foucault 
1968/1970:156) 
93 Man kan da spørge, hvad der giver diskursanalytikeren denne ’eksklusive’ adgang til at give kritik af traditionel 
(historie)videnskab og opregne nye sammenhænge, når netop tanken om det privilegerede subjekt og den privilegerede 
videnskab er kritikkens fokus? Et eksplicit og afklarende svar får vi desværre ikke med Foucault. Som Foucault måske 
ydmygt, måske drillende spørger (sig selv?) i Vidensarkæologiens afsluttende (fiktive) dialog: ”Hvad er da berettigelsen 
af Deres diskurs? Hvoraf kommer den, og hvorfra kan den have sin ret til at tale? Hvordan kunne den legitimere sig? 
[…] Jeg indrømmer, at dette spørgsmål mere end Deres indvendinger for lidt siden bringer mig i forlegenhed.” 
(Foucault 1969/2005:274). Og sammesteds bemærker Foucault om bogens status: ”Denne bog er kun skrevet for at 
fjerne nogle præliminære vanskeligheder.” (274). 
94 Peirce anvender termen ’instinkt’ frem for fx ’intuition’, idet han skelner mellem den ikke-tegnbaserede intuition og 
så det tegnbaserede instinkt. Ifølge Peirce tager erkendelse slet og ret sit udgangspunkt i tegn. 
95 En analysestrategi som bl.a. læremiddelforskeren Moira von Wright foreslår i von Wright 1999. En lignende strategi 
findes hos Quenerstedt 2006, og i Selander 1991:69f. trækkes der direkte på Peirce’s abduktionsbegreb i forbindelse 
med åbningen af læremiddelanalysen. Se også Ragin 1994, kap. 3. for en mere uddybende forklaring på ”how the 
dialogue of ideas and evidence is structured and how it is conducted – how ideas shape the understanding of evidence 
and how evidence affects ideas.” (Ragin 1994:55f). 
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Denne pragmatiske, men nødvendige gendrivelse i forhold til den (induktive og 

positivistiske) metodiske fremfærd som Foucault efter eget udsagn bedrev, virker tilbage på mine 

fund: De mønstre, jeg finder i form af ’diskurser’, vil opstå på baggrund af en abduktiv proces. De 

vil som udgangspunkt have idealtypisk karakter og er i sidste ende udtryk for ’conceptual patterns’, 

subsumeringer af de mest karakteristiske egenskaber. Med Max Webers udlægning får mønstrene 

således en ’hyper-virkelig’ natur: ”In its conceptual purity, this mental construct (Gedankenbild) 

cannot be found empirically anywhere in reality. It is a utopia.” (Weber 2007:211). Det er dog 

Webers tese, at vejen til objektivitet netop er brolagt med disse ’tanke-billeder’ (ibid.). 

 På denne baggrund skal ’en diskurs’ som udgangspunkt ikke betragtes som en ontologisk 

størrelse, men som en påstand, der skal undersøges og godtgøres; Sagt med Hastrup 1999, så 

handler det om at undgå, at ”et epistemisk forhold, det vil sige en måde at erkende verden på, 

bliver transformeret til et ontologisk forhold, det vil sige et objektivt eksisterende forhold, hvis 

natur man må opklare” (Hastrup 1999:168).96 

 

Magt og ideologi og dialektik 
Med inddragelsen af Foucault, Bernstein og også Fairclough er det vigtigt at skelne mellem to 

forståelser af hhv. magt og ideologi. For det første forståelsen af ideologi som et slør, der har lagt 

sig imellem mennesket og virkeligheden og som via de rette ideologikritiske greb kan afsløres. For 

det andet, ideologi som selve måden at skabe virkelighed på. Den første tilgang kan uddybes med 

Fairclough, der i sit magtbegreb trækker på John B. Thompsons ideologidefinition: ”meaning in 

the service of power”. Her er magten som udgangspunkt skjult, men ideologiens slør kan afsløres 

ved at stille en række ophavsspørgsmål (”The question are (a) what are the social origins of this 

option? […]”, Fairclough 1995:14f). Magten kan således opspores gennem lokaliserbare 

(klasse)interesser. Den anden tilgang, kan skitseres med den sene Bernstein samt den sene 

Foucault. Bernstein definerer ideologi, som noget, der aktiveres, når der er 

rekonstekstualiseringsprocesser på spil, og dermed som ”a way in which relationships are made 

and realized” (Bernstein 1990:51).97 Ideologi bliver således et spørgsmål om processer og (dannelse 

                                                           
96 Som Jesper Hoffmeyer udtrykker det i bogen Naturen i hovedet så ”falder [stenen] ikke til jorden på grund af 
tyngdeloven, men på grund af det, som tyngdeloven beskriver (1984:27). 
97 Se yderligere Bernsteins (selv)kritik af det tidligere paradigme, han var en del af, hvor magten kunne bestemmes via 
analyse af klasserelationer (Bernstein 2001:137) samt (Chouliaraki 2001:63). 
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af nye) relationer, og i modsætning til afslørings-metaforikken kan relationerne ikke forsvinde, 

højest transformeres. 

Med Foucault kan denne tilgang til ideologi og magt uddybes. Som Foucault skriver i Viljen 

til viden:  

 

Den analyse, der foretages ud fra magtbegreber, bør ikke forudsætte oprindeligt givne 
størrelser som statens suverænitet, lovens form eller et herredømmes globale enhed; disse 
former er snarere blot magtens endepunkter. Ved magt forekommer det mig, at man først og 
fremmest må forstå den mangfoldighed af styrkeforhold, som er immanente i det område, hvor 
de udøves, og hvis organisation de konstituerer […] (Foucault (1976/1994:98;)98 

 

Med denne forståelse af ideologi- og magtbegrebet skal man næppe gøre sig håb om at sætte sig 

’uden for’ magten, men højest ’mellem’ forskellige (magt)konfigurationer. Som Foucault 

andetsteds anfører sit bud på et nutidigt filosofisk etos, så gælder det om at være i stand til at 

indtage en ’grænseholdning’ (Foucault: 1984/1987:99), og præmisserne for at kunne indtage et 

samtidsdiagnostisk og –kritisk blik bliver da, paradoksalt nok, at ’viljen til kritik’ stækkes. 

Udgangspunktet kan ikke være en traditionel magtkritik, der med udgangspunkt i 

’repressionshypoteser’ vil sætte sig ud over magten, for at tage ”en lille bid af fremtiden på 

forskud” (Foucault 1976/1994:19). Kritikken hos Foucault skal således ikke defineres ud fra et på 

forhånd artikuleret mål. Den får i stedet ord på grænserne mellem forskellige diskurser.99 

 

Indledningsvis omtalte jeg mit sprogsyn som dialektisk og knyttede her tentativt an til Norman 

Faircloughs formulering af sproget som konstitueret af og konstituerende for den bredere socio-

kulturelle praksis. Denne tilgang korrelerer umiddelbart med Bernsteins sprogsyn. Som han fx 

skriver om forholdet mellem den pædagogiske anordning, diskurs og magt: 

 
                                                           
98 Som Foucault skriver andetsteds: ”magt er ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er heller ikke en bestemt 
kraft, som visse udvalgte skulle være begavet med: det er et navn, man giver en kompliceret strategisk situation i et 
givet samfund.” (Foucault 1976/1994:99). Således skal man, som Jensen 2005 skriver, være varsom med at stirre sig 
blind på Foucaults magtbegreb: ”Det betyder videre, at den der ville insistere på at læse Foucaults filosofi som en teori 
om magten, ville risikere kun at komme hjem med et par ubrugeligt brede definitioner. Det giver et magert udbytte at 
starte med at høste Foucaults frugter ved at bede om hans magtbegreb.” (Jensen 2005:41). 
99 Med dette udgangspunkt synes kritikken af Foucault som (ekstrem) relativist at være forfejlet. Denne tilgang til 
Foucault kendetegner fx Norman Faircloughs:”Yet Foucault himself is resistant to the concept of ideology, and resistant 
also to the idea of analysis as form of ideological critique. The positions arise from Foucault’s relativism: truth is 
relative to particular discursive formations, particular systems of power/knowledge, which are therefore not open to 
critique from positions outside or above them.” (Fairclough 1992:60). 
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The pedagogic device is essentially a device for translating power relations into discourses of 
symbolic control and for translating discourses of symbolic control into power relations. 
(Bernstein 1990:205) 

 

Endelig var det også en pointe for min gennemgang af Foucault, at hans tænkning ikke indebærer, 

at alt er diskursivt, men at den diskursive praksis også er konstitueret af en række ikke-diskursive 

størrelser. Som han skriver om ’formationssystemet’:  

 
Vi har set […] at når man taler om et formationssystem, så forstår man ikke kun sidestillingen, 
sameksistensen eller interaktionen mellem nogle heterogene elementer (institutioner, teknikker, 
sociale grupper, perceptive organiseringer, relationer mellem forskellige diskurser), men også 
deres relatering – og under en ganske bestemt form – i kraft af den diskursive praksis. (124)100  

 
Det er imidlertid værd at bemærke, at Foucault i citatet arbejder med to lag, hhv. ”de heterogene 

elementer” og så deres diskursive relatering. De ikke-diskursive fænomener har således betydning 

for betydningsdannelsen, men adgangen til disse fænomeners betydning er (også) betinget af 

diskursen. Hvor denne grænse mellem diskurs og ikke-diskurs skal trækkes, findes der ikke noget 

entydigt svar på hos Foucault eller for den sags skyld andre teorier, der opererer med et dialektisk 

forhold mellem sproglige og ikke sproglige forhold.101  

 Dialektik-begrebet hænger således sammen med magt-begrebet og ideologi-begrebet. Bliver 

sproget betragtet som en også konstituerende faktor, er der ingen lige vej ’tilbage’ til de stensikre 

(substantielle) definitioner af magt, ideologi samt andre (ikke-)sproglige forhold. Ethvert blik skal 

da være et dobbeltblik. 

 

Afhandlingens analyser vil finde sted på de tre niveauer, der er blevet præsenterede i dette afsnit. 

På mikroniveau vil Lyons lingvistiske termer, Foucaults ytringsfilosofi og de genrespecifikke 

redskaber til brug for tekstanalysen danne mere eller mindre implicit udgangspunkt for 

tekstanalyserne. På mesoniveau danner Bernsteins teori om den pædagogiske anordning baggrund 

                                                           
100 Foucault skriver lignende andetsteds: ”Man skal også beskrive de institutionelle indplaceringer, hvori lægen 
fremfører sin diskurs, og hvori den sidstnævnte finder sin legitime oprindelse og anvendelsestidspunkt (sine specifikke 
objekter og verifikationsinstrumenter)”. 
101 Denne problematik peger Jørgensen og Phillips netop på i forbindelse med Norman Faircloughs diskursanalyse: ”Det 
største problem i hans tilgang er nogle uklarheder om konsekvenserne af skellet mellem det diskursive og det ikke-
diskursive.” (1999:101). Et modsvar kan dog lyde, at problemet ikke nødvendigvis ligger hos Fairclough, men i højere 
grad skyldes, at dette forhold er kompliceret og ikke lader sig løse via en ’enten-eller-teori’ (hhv. radikal ’realisme’ 
eller ’konstruktivisme’). 
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for at se, hvilke ytringer og stemmer, der er i spil, og dermed medreflektere institutionelle og 

diskursive praksisser i analysen. Og på makroniveau udgør Foucaults overordnede 

analysestrategier i form af hhv. det arkæologiske og det genealogiske blik de greb, der muliggør 

den analytiske opdeling i tidsspecifikke formationer samt analysen af deres sammensatte væsen.
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Kapitel 3: Afgrænsning af empirien 
Den empiri, der danner baggrund for denne afhandling, kan betegnes pædagogiske tekster. Begrebet, 

der oprindeligt blev anført af Steffan Selander, var i første omgang intimt koblet til 

undervisningssituationen i uddannelsesinstitutionen (Selander 1988:17). Såvel definitionerne af 

uddannelsesinstitutionens potentielle tekster som de pædagogiske sammenhænge er imidlertid 

blevet udvidet ganske betragteligt med tiden.  Nok kræver en pædagogiske tekst – for netop at 

være pædagogisk tekst – at den er knyttet til intentionen om at lære noget, men ud over denne 

betingelse er der i princippet ingen grænser for, hvad der kan indgå i undervisningssituationen 

som ’tekst’. Sammenhængende hermed er afgrænsningen af ’pædagogiske situationer’ – 

situationer, hvori der opstår læring – stadig sværere at foretage, ikke mindst på grund af elevens 

stigende anvendelse af og dygtiggørelse i at bruge IKT. Læring er således ikke eksklusivt knyttet 

til uddannelsesinstitutioner, hvorfor begrebet ’pædagogisk tekst’ er blevet udvidet til også at 

gælde tekster rettet mod oplysning og læring i andre sammenhænge (fx instruktionsbøger, 

vejskilte og sundhedskampagner) (Knudsen; Aamotsbakken 2010:14).   

På denne baggrund har Selander siden nuanceret begrebet om pædagogiske tekster, og han 

skelner i den forbindelse mellem to typer af pædagogiske tekster: Type 1 er tekster, der vedrører 

afgrænsede, veldefinerede og kontrollerede undervisnings- og læringssituationer, mens type 2 

vedrører oplysning og læring i andre sammenhænge (Selander 203:75).  Denne afhandlings empiri 

er pædagogiske tekster af type 1 og kan nærmere betegnes som tekster, der taler om 

mediedimensionen i gymnasiets danskfag.  

I Selander 2003 skelnes der yderligere mellem tre tekstkategorier inden for det pædagogiske 

felt; tekster om, for og i undervisningen: 

 

1. texter om pedagogik/undervisning: till denna kategori kan vi föra vetenskapliga och 
populärvetenskabliga texter om pedagogik och undervisning, journalistiska artiklar, den 
skrivna läroplanen etc. 
2. texter för pedagogik/undervisning: a) juridiska anvisningar, läroplanssupplement som 
föreskriver eller föreslår olika moment, lärarhandledningar, reglementen m.m. och b) pedagogisk 
tekst, läroboken, övningsboken, läseboken samt filmer, ljudband m.m som är framställda för ett 
visst pedagogiskt syfte 
3. texter i undervisning: härunder faller alla texter som kan användas i en undervisningssituation. 
(Selander 2003:223) 
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For at afstemme Selanders terminologiske distinktioner i forhold til denne afhandling vælger jeg at 

skelne mellem fire tekstkategorier: (i) tekster for danskfagets undervisning, (ii) tekster om 

danskfagets undervisning, (iii) tekster uden for danskfagets undervisning og (iv) tekster i 

danskfagets undervisning. Disse tekstkategorier definerer jeg på følgende vis: 

 

(i) Tekster for danskfagets undervisning: Disse tekster hører alle under det pædagogiske 

rekontekstualiseringsfelt og er alle produceret med henblik på undervisningssituationer. 

Det er disse tekster, der i denne afhandling betegnes læremidler102 med den præcisering, 

at læremiddelbegrebet her anvendes om læremidler, der har en tiltænkt didaktisk 

funktion.103 Der skelnes i denne kategori yderligere mellem lærebøger og digitale 

læremidler, hvoraf denne afhandlings empiri primært vil angå førstnævnte gruppe.  

(ii) Tekster om danskfagets undervisning: I modsætning til Selanders definition vælger jeg at 

lade bekendtgørelser, læreplaner, specifikke arbejdsudvalgs udgivelser o.l. sortere 

under tekster om fagets undervisning, da de i mere overordnet grad er tekster, der 

handler om, hvilke rammer undervisningen bør forholde sig til. En anden teksttype fra 

min empiri, der hører under denne kategori, er indlæg i tidsskriftartikler, men hvor de 

førstnævnte teksttyper er produceret inden for det officielle rekontekstualiseringsfelt, er 

den sidste teksttype produceret inden for det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt.  

(iii) Tekster uden for danskfagets undervisning: I denne kategori indgår en række tekster, der 

ikke direkte er produceret med henblik på undervisningen inden for medieområdet af 

                                                           
102 Definitionen af læremidler har gennem tiden optaget megen spalteplads inden for læremiddelsforskningen, da selve 
definitionen også er bestemt af såvel den teknologiske udvikling som de pædagogiske strømninger og de overordnede 
statslige satsningsområder. Tidligere, og det vil i hvert fald sige før 1970, var ’læremiddel’ nærmest synonymt med 
’lærebog’, men da det med tiden både blev teknologisk og økonomisk muligt at udvikle læremidler inden for andre 
medier end bogen, fx CD-rom, DVD, internetbaserede materialer (og tidligere også MC, LP og videomateriale), blev 
det nødvendigt med en terminologi, der kunne indlemme disse nye områder. Ad denne vej kom bl.a. termerne 
’pædagogisk tekst’, ’pædagogisk medium’, ’undervisningsmateriale’ og ’læremidler’ i spil (Selander 1990; Skyum-
Nielsen 1995).  
De mange termer vidner om et felt i rivende udvikling, men også om en række ’destabile’ begreber (Olsen 2007:6; 
Knudsen; Aamotsbakken 2010:13). Af den grund bliver det i brugen af dem bliver ekstra vigtigt at definere deres 
specifikke prægnans. 
103 Betegnelsen er hentet hos Hansen (2007), der skelner mellem didaktiske og kontekstuelle læremidler, hvor de 
kontekstuelle læremidler er de, der ikke har en tiltænkt didaktiske intention, mens de didaktiske læremidler netop er 
udviklet med henblik på undervisning i et bestemt indhold (Hansen 2007:29). I denne afhandling henviser betegnelsen 
læremidler altså udelukkende til didaktiske læremidler. Jf. også forrige note. 
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gymnasiets danskfag, men som alligevel på forskellig vis har haft indflydelse på, givet 

med- eller modspil til danskfagets pædagogiske tekster. Det gælder i denne afhandling 

fx tekster inden for universiteternes danskfag samt medievidenskab. 

(iv) Tekster i danskfagets undervisning: Denne kategori angår alle de tekster, som rent faktisk 

bliver og er blevet anvendt inden for undervisningen. Da det ikke ligger inden for 

denne afhandlings rækkevidde at afdække den konkrete brug af materialer, men 

afdække hvordan man har forstået mediedimensionen i de pædagogiske tekster, vil 

denne kategori ikke blive uddybet yderligere. 

 

Således er teksterne om og uden for danskfagets undervisning vigtige co-tekster for undersøgelsen 

af teksterne for danskfagets undervisning (de pædagogiske tekster). 

Denne skelnen imellem de fire kategorier af tekster er analytisk, og, som det vil vise sig i 

analyserne, er der ikke vandtætte skot mellem dem. 

 

Tekster for undervisningen104 

Lærebogen 
Lærebogsgenren kan betragtes som en institution i sig selv i den forstand, at den foretrækker og 

understøtter visse normer og adfærdsformer frem for andre og på denne måde bygger på visse 

fælles forståelseshorisonter for både forfattere og læsere (Selander, Åkerfeldt; Engström 2007:24). 

Som Selander 1995 anfører:  

 

The reader is not any reader, but one who is role-defined: a pupil, a student, a client, a patient, a 
citizen etc. To understand a pedagogic text does not only imply understanding its content: more 
importantly, it means understanding its social function and its relations to ‘institutional 
common sense’ and the stratification of power in society. (Selander 1995:152)  

 

Således understøtter lærebogen en helt bestemt didaktik via sine kodificerede arbejdsformer, 

herunder prioritering af bestemte interaktionsformer mellem lærer og elev, bestemte kundskaber 

og lærerens didaktiske beslutninger i det hele taget (Hansen 2007:28). 

                                                           
104 Se bilag 1 for en samlet, kronologisk liste over teksterne. 
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Endelig er et væsentligt kendetegn ved genren, og dermed genreforventningerne, dens 

enhedspræg: Processen med de mange til- og fravalg, fremhævninger og nedprioriteringer er 

blevet skubbet i baggrunden til fordel for en sammenhængende og umiddelbart indlysende 

fremadskridende tekst. Nok kan der stilles spørgsmål inden for denne genre, men som 

udgangspunkt vil det være didaktiske greb og ikke en stillen spørgsmål til lødigheden af 

læremidlets egen viden og horisont (Selander, Åkerfeldt; Engström 2007:24). 

 

Digitale læremidler 
Med de digitale læremidler bliver de institutionelt sikrede genreforventninger imidlertid udfordret 

af en tolkningsåbenhed (Uggla 2002). Med Selander, Åkerfeldt og Engströms formulering: 

 

I en interaktiv, digital miljö bryts mängder med röster mot varandra, och många olika 
ståndpunkter artikuleras. Det blir svårt att sluta texten, att sätta en difinitiv punkt. (Selander, 
Åkerfeldt; Engström 2007:24)  

 

Man kan, som Selander, Åkerfeldt og Engström gør det (2007:25), således stille spørgsmålet, om 

der med de digitale medier er tale om væsentlige forandringer i den symbolske orden i og med 

skellet mellem medier og genrer udfordres og klasserummets hierarkisk strukturerede viden 

bliver bredt ud.  

Som nævnt i afhandlingens indledning vil de digitale læremidler kun spille en sekundær 

rolle i analyserne, da de trods den kraftige fremvækst i både nye læremidler og forskning stadig 

spiller en underordnet rolle i forhold til tekstbogen.105 Endvidere vil min tilgang til de digitale 

læremidler ikke være disses muligheder og begrænsninger for læringen i gymnasiet, hvor aktuelt 

dette spørgsmål end måtte være.106 Mit blik retter sig mod de forståelser af mediedimensionen 

samt af eleven, viden mv., der ligger til grund for den pædagogiske tekst. Med denne optik er 

tilgangen til analysen af digitale læremidler ikke kvalitativt forskellig fra analysen af lærebogen. 

 

 

                                                           
105 Trods forskningens stigende fokus på digitale læremidler og herunder en lang række forsøg med at arbejde med 
digitale læremidler i undervisningen, viser en række undersøgelser at lærebogen har stået stærk også op gennem det 20. 
århundrede (se fx Drotner 2006, Rambøll 2005, Olsen 2005). 
106 Om forandringerne i klasserumsdiskurser se fx Drotner 1999, Drotner og Klitgaard Povlsen 1997, Holm Sørensen 
2001, Selander 2003, Aamotsbakken 2007. 
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Strategier for søgning og udvælgelse af læremidler: 
Følgende principper for udvælgelse lærebøgerne har været taget i brug: 

• Strukturerede søgninger på forskellige bibliotekers kataloger, herunder fx Syddansk 

Universitetsbibliotek og Bibliotek.dk. 

• Undersøgelse af forskellige bibliotekers konkrete hylder med læremidler, herunder fx 

materialesamlingen på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, SDU, Odense. 

• Kontakt til flere Centre for Undervisningsmidler for at få adgang til databaser og arkiver. 

• Indekssøgninger efter anmeldelser og anden omtale af (nye) lærebøger i forskellige 

tidsskrifter (fx Dansk Noter, Gymnasieskolen og Uddannelse).  

• Opsporing af pædagogiske tekster via henvisninger fra forskningsartikler. 

 

Mit udvalg af lærebøger tager i første omgang udgangspunkt i, hvad der er blevet udgivet inden 

for området, og jeg kan på denne baggrund konkludere ud fra, hvad man har fundet økonomisk 

og/eller ideologisk lukrativt at udgive på de forskellige tidspunkter.  

Da min undersøgelse i første omgang er kvalitativ og angår spørgsmålet om, hvordan man i 

de udgivne læremidler – og også andre tekster – har forstået mediedimensionen, har jeg ikke lavet 

specifikke kvantitative undersøgelser (fx undersøgt oplagstal for alle lærebøgerne eller opsporet 

pensumopgivelser for de sidste 40 år på en række udvalgte gymnasier). 

 

Tekster om undervisningen107  
Teksterne om undervisningen udgør en mere uhomogen gruppe af tekster, hvoraf nogle har rod i 

det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, mens andre udspringer af det officielle 

rekontekstualiseringsfelt. 

Teksterne om undervisningen fra det officielle rekontekstualiseringsfelt udgøres bl.a. af: 

• love, uddannelsesbekendtgørelser108og betænkninger109 

• vejledninger og læreplaner til fagene 

• arbejdsgruppers udgivelser som fx Fremtidens danskfag (2003)110 

                                                           
107 Se bilag XX for en samlet liste over materialerne. 
108 Bekendtgørelsen har samme status som loven, men giver en mere detaljeret udformning af denne. 
109 Bl.a. udvalgt via struktureret søgning efter ’Skolelove’ på Danmarks Pædagogiske Bibliotek (URL: 
http://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=333). 
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• enkelte tidsskrifter, fx Uddannelse, der var et tidsskrift Undervisningsministeriet, der udkom 

til og med 2006 

 

Herudover er der en række tidsskrifter med rod i det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, 

hvoraf de mest betydningsfulde i denne undersøgelse har været: 

 

• Meddelelser fra dansklærerforeningen. Tidsskrift, der udkom under Dansklærerforeningen til og 

med 1980 

• Dansk Noter, tidsskrift under Dansklærerforeningen for undervisere på det almene 

gymnasium og HF 

• Gymnasieskolen. Tidsskrift under Gymnasieskolernes Lærerforening. 

 

Af ovenstående tekster vil især de bekendtgørelser, der i forhold til de forudgående udtrykker 

kvalitative og kvantitative forandringer for danskfaget, blive analyseret nøje.111 Det samme gælder 

vejledninger og læreplaner til faget samt en række tidsskriftsartikler, der findes særligt signifikante 

for de enkelte perioder. 

 

Tekster uden for undervisningen 
Denne række af tekster er endnu sværere at afgrænse end ovenstående kategorier, og 

nedenstående eksempler er udtryk for nogle af de mest betydningsfulde i denne afhandlings 

sammenhæng: 

 

• Oversigtsværker som fx Denis McQuails Mass Communication Theory (2010), Medie- og 

kommunikationsleksikon (Agger 2009) 

• Tidsskrifter som fx Mediekultur (SMID) og kulturtidsskriftet Kritik  
                                                                                                                                                                                                 
110 Denne udgivelse placerer sig i krydsfeltet mellem det officielle og det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, idet 
arbejdsgruppen er ministerielt nedsat, mens dets medlemmer har rod i (primært den københavnske) universitetsverden. 
111 De politisk-pædagogiske programtekster, bekendtgørelser mv., er interessante og nødvendige co-tekster for analysen 
af mediediskurser inden for gymnasiets danskfag. Som udgangspunkt vil de dog fremstå som relativt åbne udsagn, ikke 
mindst, da de ofte vil være resultat af politiske kompromisser, og de vil i en eller anden grad være bundet af de tidligere 
bekendtgørelser. Heroverfor vil de enkelte læremidler som udgangspunkt være mindre politisk bundne udsagn og vil 
således være i stand til at reagere på nye teoretiske og/eller didaktiske strømninger. Over tid er der imidlertid stor 
forskel på de forskellige reformers og læreplaners direkte synlighed i læremidlerne, og det er således ikke muligt at lave 
et endegyldigt hierarki. 
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• Kanoniske værker som fx Jürgen Habermas’ Borgerlig offentlighed (1962) og J.-F. Lyotards 

Viden og det postmoderne samfund (1979).  

 

Denne tekstgruppes funktion vil først og fremmest være at danne (implicit) baggrund for 

analyserne. Dog vil nogle af teksterne blive behandlet mere indgående. Samlet set udgør de et 

bredt og nuanceret fundament, der gør det muligt at analysere mødet mellem statslige interesser 

og videnstrategier, historisk overleverede (dannelses)idealer, undervisere og private konsulenter 

fra det pædagogiske felt, markedsøkonomiske strategier samt (historiske) genrekonventioner og 

tidstypiske tendenser indenfor bl.a. pædagogik og didaktik. 

 

I analysearbejdet med de pædagogiske tekster  og herunder læremidlerne har der undervejs vist 

sig en række overordnede, tidsafhængige mønstre i tilgangen til og forståelsen af 

mediedimensionen af danskfaget, og jeg har på denne baggrund opdelt analyserne i en række 

perioder. Til hver periode jeg udvalgt en række pædagogiske tekster, som jeg har fundet særlig 

kendetegnende for tidens forståelse af mediedimensionen, og afhængigt af perioden er én eller 

flere af disse blevet gjort til genstand for nærmere analyse. 
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Kapitel 4: Frem mod reformen 1971 
Med ’den lille reform’ i 1971 indgik ”andre kommunikationsformer som film og TV” for første 

gang i danskfagets bekendtgørelse, og hvor de tidligere bekendtgørelser holdt sig til distinktioner 

mellem hovedområdet (dansk) litteratur, og som redskabsfag hertil ”sproglære” og ”mundtlig og 

skriftlig fremstilling”, var hierarkiet nu blevet omstødt. Nu var ”tekstlæsning” og 

”kommunikation” den store fællesmængde, og ”fiktiv” og ”ikke-fiktiv” litteratur figurerede som 

delmængder heraf (Bekendtgørelse 1971, § 4). Denne på papiret store og nye forening af 

danskfagets fagområder var imidlertid kun den foreløbige kulmination på i hvert fald 10 års 

intensiveret kamp såvel inden for danskfaget som uden for faget i den politisk-økonomiske kontekst.  

Som en optakt til analyserne af de forskellige forståelser af mediedimensionen inden for 

danskfaget inden for de sidste ca. 40 år skal der indledningsvis ses på en række nøglepunkter for 

denne midlertidige ’sejr’ for den faglige enhedstanke samt, i forlængelse heraf, på 

forudsætningerne for mediedimensionens frembrud som del af danskfaget. I dette arbejde vil der 

blive skitseret en række faglige positioner inden for hhv. det litterære og det sproglige og 

kommunikative område. Disse positioner, samt diskussionerne mellem dem, vil få ekstra fokus, da 

de kommer til at få grundliggende betydning for den kommende mediedimensions 

etableringsmuligheder, og et knudepunkt i undersøgelsen vil bl.a. være forståelsen af begrebet 

’kommunikation’. 

 

Et historisk rids 
Danskfaget har en lang og mangefacetteret historie, og stiller man præcise spørgsmål, som hvor 

(og hvornår) danskfaget egentlig opstod, hvad det har indeholdt gennem tiderne, og hvornår 

mediedimensionens indtog helt konkret muliggjordes, vil svarene næppe blive lige så klare. Den 

umiddelbart mest håndgribelige model for forholdet mellem danskfaget som helhed og den 

relativt nye mediedimension vil være at se danskfaget som en relativ stabil enhed fra reformen i 

1903 og frem til reformen i 1971 (fx jf. Hauberg 1979; Lützen 2002); en enhed bundet sammen af 

litteraturens dannelsesmæssige funktion. Modellens bekvemmelighed vil dog blive udfordret, når 



78 
 

afhandlingens emneområder belyses nærmere: Brudflader og nye sammenhænge, der trækker 

tråde tilbage og også frem i historien, vil vise sig. 

 

Opbrud 
Helt op til 1960erne hvilede danskfaget i den historisk-nationale fagkonstruktion, det fik med 

reformen fra 1903. Med Vilhelm Andersens indflydelse forskød danskfaget sin faglige vægt fra den 

klassiske græske kultur og til den nationale kultur, og det med litteraturen som vigtigste 

omdrejningspunkt for det nye nationale dannelsesideal. Grammatikken, der tidligere havde haft 

sin egen selvstændige berettigelse, fik dermed trangere kår og måtte langt hen ad vejen kende sin 

plads som (blot) en del af den filologiske metode. Med undtagelse af nogle mindre lovændringer i 

1937, 1953 og 1961 forblev danskfagets faglige konstruktion på papiret i det store hele uændret helt 

op til 1971-bekendtgørelsen.112 I samme periode var der imidlertid både tale om en markant 

samfundsmæssig udvikling uden for faget såvel som en teoretisk-metodisk udvikling i 

universitetsmiljøet, hvilket allerede fra først i 1950’erne og frem affødte en række markante forsøg 

på opgør med fagkonstruktionen i gymnasiet. 

I 1960 lød opfordringen i Betænkning 269 om ’Det nye gymnasium’ (også kaldt ’Den røde 

betænkning’), at det færdighedsorienterede gymnasium skulle opprioriteres til fordel for det 

almendannende og kundskabscentrerede. Tiden var ved at løbe fra gymnasiet som en 

dannelsesinstitution for det bedre borgerskab, idet optaget begyndte at blive bredere, og idet den 

offentlige sektor så småt begyndte at udvide sig og kalde på andre kompetencer end dem, der var i 

fokus i starten af århundredet. Men trods betænkningens eksplicitte anbefalinger om nye, 

tidssvarende kompetencer opererede den imidlertid med en traditionel forståelse af dansk som 

litteraturens fag og en litterær dannelsestænkning (Lindø 2000:32; Hauberg Mortensen 

1979:560f).113 

På det teoretisk-metodiske plan skete der med Johan Fjord Jensens introduktion af ’den ny 

kritik’114 et tilsvarende brud med tidligere praksis.115 Først og fremmest afveg man med autonomi-

                                                           
112 Jf. fx Hauberg Mortensen 1979; Lützen 2002. 
113 En tilstand Hauberg Mortensen 1979 kalder et ’kvalitativt vakuum’ (723). 
114 Johan Fjord Jensen bog af samme navn udkom første gang i 1962. 
115 Ifølge Lützen 2002 var indførelsen af ’den ny kritik’ selve bruddet med Vilhelm Andersens fagkonstruktion og 
således vigtigere end politiske initiativer eller ungdomsoprøret i 1968 for den sags skyld (12). Det er imidlertid 
vanskeligt at måle sådanne faktorer i forhold til hinanden, men det kan i hvert fald diskuteres, om ikke overgangen fra 
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begrebet fra det historiske og det biografiske perspektiv på litteraturanalysen, og med dette fulgte, 

at litteraturen ikke længere som udgangspunkt havde værdi som national størrelse, men i stedet 

som objektiv, almenmenneskelig enhed. Med nykritikkens indtog blev vejen ydermere banet for et 

fokus på samtidens tekster samt for en ny relation mellem tekst og læser og dermed – i hvert fald i 

teorien – mellem lærer og elev.116  

Således kan nykritikkens indtog i de danske uddannelsesinstitutioner for det første forstås 

som et grundlæggende opgør med danskfagets tidligere fagkonstruktion, for det andet som vigtig 

forudsætning for den sproglige dimensions opblomstring, men også, for det tredje, som 

ophavsmand til mange kommende års splittelse og forvirring. Som Lützen 2002 udlægger det: 

 

Da man forlader filologien som den metode, der skaber fagets enhed mellem sprog og litteratur, 
sker der noget helt afgørende i faget og dets selvforståelse, og vi ser stadig eftervirkningerne af 
dette vigtige historiske opgør i faget. (Lützen 2002:40) 

 

Dansk bliver mange ting  
I forlængelse af nykritikken spirede der således en række nye tanker frem. Fra og med første 

halvdel af 1960’erne begyndte danskfaget på universiteterne så småt at åbne sig for nye teorier, og 

der blev gjort flere forsøg på at forene den litterære analyse med fagets sproglige dimension for ad 

denne vej at revitalisere denne dimensions betydning inden for danskfaget. Med Erik Hansen, Erik 

Lilsig og Hans Jørgen Schiødts Litterære læseøvelser i 1964 fik det, der kom til at gå under navnene 

’den sproglige åbning’ og ’sproglig litteraturbetragtning’, sit synlige gennembrud.  

Af bogens indledning fremgik det, at grammatikken af sprogpædagogiske årsager havde 

opnået et dårligt ry og helt var blevet afkoblet den litteraturlæsning, som eleverne værdsatte. 

Forfatternes budskab var imidlertid, at grammatikken havde noget at bidrage litteraturen med. 

Man havde ”brug for en terminologi, som kan markere de finere bevægelser i det digteriske sprog 

uden [...] på forhånd at være fastlåset i æstetiske kategorier og vurderinger”, og det blev 

                                                                                                                                                                                                 
at tænke faglighed som almendannende og til at forstå den som færdighedsorienteret er en vigtig forskydning, hvis spor 
kun er blevet tydeligere med tiden. 
116 Som følge af det nykritiske autonomibegreb bar værket selv sin betydning, og adgangen til denne var som 
udgangspunkt ikke en omfangsrig historisk viden, men en (sproglig) omhyggelighed. Og i dette analysearbejde stod 
lærer og elev (næsten) lige. Ifølge Lützen 2002 var dette opgør netop muligt, da ”[d]en filologiske metode slet ikke var i 
stand til at beskrive det æstetisk og eksistentielt interessante ved de litterære tekster, den stod helt uforstående over for 
nyere litteratur, og dens pædagogiske form havde ofte karakter af helt ligegyldige sproghistoriske opregninger [...].” 
(40).  
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præciseret, at bogen var ”tænkt som en gennemprøvning af grammatikkens muligheder som 

hjælpedisciplin ved litteraturlæsning” (Hansen mfl. 1964:8). Bogen blev fulgt op af Askov-rapport 

(1965), der var et optryk af de forskellige indlæg på efteruddannelsesmødet på Askov 1963, og 

også Steffen Hejlskov Larsen (fx 1965; 1969) og Finn Brandt-Pedersen (fx 1965; 1966; 1967) bidrog i 

denne periode til forsøgene på at integrere de sproglige iagttagelser i analysen af den nyeste lyrik 

ud fra nye pædagogiske tiltag.  

Hvor de ovennævnte titler rettede sig ensidigt mod litteraturen, bredte bl.a. Erik Hansen og 

Harald Steensig med Dansk er mange ting (1968) perspektivet ud til også at gælde ikke-fiktive 

tekster. Dette illustrerede bogens omslag, der - på en konservativ, mørkegrøn baggrund - var 

prydet med et stort ’D’, inden i hvilket man kunne se fragmenter af forskellige teksttyper 

(tegneserier, telefonbogsuddrag, opskrifter, sportsjournalistik mv.). Og, som det fremgik af bogens 

forord, var det formålet at ”skærpe elevernes sprogbevidsthed og sætte dem i gang med at læse og 

karakterisere tekster af enhver art”. I dette arbejde blev grammatikken eksplicit underordnet den 

overordnede opgave; at beskrive ’sprog som kommunikation’: ”DMT forudsætter således ingen 

grammatiske kundskaber, skrev forfatterne, og ””Sprogets mekanisme” [en kortfattet grammatik, 

der hørte til bogen] er ikke noget nødvendigt supplement.” (9, forord).  

I arbejdet med at skærpe elevernes sprogbevidsthed var det således ikke farbart at arbejde 

inden for rammerne af den traditionelle grammatik og dennes beskrivelse af ’sprogets 

mekanisme’. Rammerne for analysen skulle nu udvides, og helt andre størrelser skulle inddrages:  

 

Det der bestemmer hvordan sproget i en tekst falder ud, er derfor AFSENDEREN (dvs. den der 
taler eller skriver), MODTAGEREN (dvs. den der hører eller læser), EMNET (dvs. hvad den handler 
om), og SITUATIONEN (dvs. hvor og hvornår teksten er blevet til, hvad den skal bruges til, hvad 
den koster at sende eller trykke osv.). (12) 

 

Imidlertid blev ’mekanisme-tankegangen’ ikke forladt, men forskudt til at gælde større forhold. 

Ifølge Hansen og Steensig mfl. var det ”ligesom der bag hver tekst er en bestemt mekanisme der 

bestemmer sproget helt ud i de mindste enkeltheder. Det er hensynet til afsender, modtager og 

situation på én gang. Man kunne måske kalde det tekstens holdning.” (20).117 

                                                           
117 Dette syn på sproget korrelerede med Erik Hansens opfattelse af sprogiagttagelsen: den var ikke en metode, men et 
værdifrit hjælpemiddel ”[...] som kan gøre det muligt at samtale om væsentlige træk i en tekst på et ret objektivt 
grundlag og i en terminologi, som ikke er kausalt og affektivt belastet.” (Hansen 1964:113). 
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Kommunikation og (total)situation 
På denne måde blev der banet vej for, at den sproglige tilgang ikke blot kunne bruges til åbning af 

den litterære tekst, men også alle mulige andre former for ikke-fiktive tekster, samtidigt med at 

grammatikkens tro på et endeligt sprogsystem forskød sig til en tro på 

kommunikationssituationen som system. Disse perspektiver blev i disse år udforsket yderligere, af 

bl.a. pragmatikerne Peter Harms Larsen, Mogens Løj og Niels Erik Wille, der alle tilhørte Roskilde 

Universitet. Hos Larsen, Løg og Wille blev det betonet, at det ikke blot handlede om at træde ind i 

teksten og åbne den med grammatikkens redskaber. Med pragmatikkens omfangsrige sprogsyn 

forudsattes vores sproglige og kommunikative væren i verden i stedet som et ontologisk grundlag, 

og det gjaldt som udgangspunkt netop om at bevidstgøre dette. Til at varetage dette 

bevidstgørelsesarbejde var ikke mindst danskfaget udset som et helt centralt omdrejningspunkt. 

Dette syn på kommunikationens helt essentielle rolle for danskfaget fremstod allerede med 

overskriften på Peter Harms Larsens indlæg ”Dansk – et middel til kommunikation” i Meddelelser 

fra Dansklærerforeningen 1970, nr. 1. Ifølge Harms Larsen var der en årsag til, at ’kommunikation’ 

var blevet et modeord: Det var netop var et ’problemkompleks’, der hidtil havde været forsømt 

inden for danskfaget og nu helt naturligt krævede sin ret. Som Harms Larsen udlagde det, havde 

man 

 

[...] hidtil først og fremmest interesseret sig for dets [sprogets] opbygning og indretning, så nu 
er man så småt begyndt også at interessere sig for dets funktion i det sociale samspil og dermed 
en række af de fundamentale faktorer som indgår i den totale kommunikationssituation. 
(Harms Larsen 1970:10) 

 

Sammenstillingen af termerne ’kommunikation’ og ’situation’ er således signifikant. Ifølge 

tankegangen indgår vi altid i en situation, der består af bestemte former for socialt sammenspil. 

Det sociale sammenspil kan beskrives ud fra ’de fundamentale faktorer’, som igen kan give 

grobund for at analysere den totale kommunikationssituation. Enhver situation er således 

kommunikation: Vi er ikke blot i os selv, vores væren er konstitueret, del af en situation, hvor der 

kommunikeres, og mere specifikt kan vores væren bestemmes via kommunikationsanalysen som 

enten ’afsender’ eller ’modtager’ og i forhold til fx ’kode’, ’emne’ mv. 

På denne baggrund blev evnen til at bestemme situationen og til at kommunikere 

hensigtsmæssigt i den et springende punkt i argumentationen for kommunikationsteoriens 
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relevans for danskfaget. Ifølge Harms Larsen burde danskfaget ”bl.a. være et sprogligt 

dannelsesfag hvis mål det var at udvikle og udvide elevernes sprogbevidsthed”(14).  

Med promoveringen af kommunikationsbegrebet lå samtidigt en kritik af den daværende 

danskundervisnings altoverskyggende litterære fokus, og ved at betragte danskundervisningen 

som ”indlæring af en række delkoder, tilordnet forskellige genrer til brug i forskellige 

kommunikationssituationer” kunne Harms Larsen konkludere, at ”[a]rbejdet for at opnå aktiv 

beherskelse [af danskfaget] er begrænset til én delkode og én genre, og den 

kommunikationssituation som genren skulle være indbefattet i, er af en ret særpræget 

karakter.”(14f). Det gjaldt kun ”passiv beherskelse” i beskæftigelsen med ”sprogets poetiske 

funktion”(14), og her negligeredes den produktive dimension af danskfaget, som ifølge Harms 

Larsen var selve forudsætningen for at opnå vellykkede118 kommunikationsforløb inden for 

forskellige kommunikationssituationer (12f).119  

 

Kommunikationsforestillinger 
Ud over at Harms Larsens kritik belyser en konkret historisk situation – det litterært og nationalt 

orienterede danskfag – peger den også ind mod både hans egen, men også mere overordnet mod 

en væsentlig del af samtidens, begrebsliggørelse af ’kommunikation’, der i denne udgave havde en 

række specifikke særpræg: For det første var der genlyd af talehandlingsteoriens fokus på, at tale – 

netop - er handling.120 I dette lys blev danskfagets privilegerede objekt, litteraturen, utilstrækkeligt, 

da omgangen med denne kommunikationsform gerne bliver ensidigt receptiv og kun 

kommenterende i form af stiløvelser, mens det næppe var muligt at indtage positionen som (aktiv) 

afsender.  

For det andet dominerede forestillingen om den vellykkede kommunikation som en 

forudsætning for selve analyserne. I forlængelse heraf fik vi, for det tredje, forestillingen om, at (et 
                                                           
118 I tråd med traditionen stod ’vellykkethedsbegrebet’ helt centralt hos Harms Larsen. I kommunikationsanalyserne 
gjaldt det muligheden for, at ”intentionen kan realiseres”, at ”meddelelsen faktisk kan nå frem til den intenderede 
modtager” (12), og lignende lød det, at”[e]n fundamental forudsætning for at kommunikationen kan lykkes, er at såvel 
afsender som modtager kender og anvender samme delkode ved ind- og afkodningen af teksten.” (12f). Også jf. s. 13. 
119 Argumentationen for kommunikationsteoriens centrale placering og dannelsesmæssige potentiale for danskfaget får 
også sit klare udtryk i Mogens Løj og Niels Erik Willes artikel ”Om faget dansk” fra Kritik nr. 13, 1970 (her med fokus 
på universitetets danskfag). Her udtrykkes ”en fornemmelse af at være placeret centralt i faget, eller [...] at arbejde med 
synspunkter der kunne samle og strukturere de forskellige aktiviteter inden for faget dansk på en meningsfuld måde.” 
(121). Ligeledes udtrykkes håbet om, ”at få en dialog i gang der kunne skabe den enighed og enhed man længe har 
savnet i faget” ud fra ”en bestemt filosofisk-videnskabelig orientering” (122).   
120 Her er ikke mindst John L. Austins How to do Things with Words (1962) en forudsætning. 
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antal) situationer kan subsumeres under en række specifikke koder, og at kendskabet til disse 

koder er helt centralt for at opnå et vellykket kommunikationsforløb.121 For det fjerde 

begrebsliggjordes kommunikationens deltagere samt det, der kommunikeres, og den kontekst 

hvori kommunikationen finder sted, på en helt specifik måde. Med Harms Larsens udlægning af 

kommunikationsprocessen, måtte man ”for det første regne med at der for afsenderens bevidsthed 

– før processen sættes i gang – foreligger et eller andet som skal kommunikeres, et bevidstheds- eller 

forestillingsindhold”. Og, som Harms Larsen videre skrev, måtte  

 

afsenderen [endvidere] have en hensigt eller intention med kommunikationen og han må have 
en forestilling om hvem han vil kommunikere til, adressaten; endelig må han være i besiddelse 
af en kode der ved indkodning kan transformere forestillingsindholdet til en tekst, og han må 
have adgang til et medium eller en kanal som kan overføre teksten til modtageren. For at 
intentionen kan realiseres må han vælge medium så meddelelsen faktisk kan nå frem til den 
intenderede modtager, og vælge kode der svarer til modtagerens så denne ved afkodning kan 
opfatte det indkodede indhold.” (11f, mine understregninger) 

 

En særegen metaforik dominerer denne begrebsliggørelse: substans- og transport-metaforik. 

Bevidsthedsindholdet får her status som præsocial substans som afsenderen via de rette valg af 

kode og medium kan transportere (intakt) til modtageren, og den primære agent er her intentionen 

(og personen bag). De uddannelsesmæssige initiativer skulle således rette sig mod at lære eleven 

at forvalte denne transport.122 

 I forlængelse heraf synes vellykkethedsbegrebet at forudsætte en vis lighed mellem 

afsenders og modtagers delkoder og referencerammer (15) og dermed at 

kommunikationssituationen kan begrebsliggøres som en situation. Der er her klare ligheder med 

kontekstforståelsen i Roman Jakobsons kanoniske forelæsning om ”Lingvistik og poetik” (1960), 

hvor termen ’kontekst’ henviser til afsenders og modtagers fælles objekt og ikke en mere 

overordnet situation, et samfund eller lignende.123 

                                                           
121 Om kodebegrebets centrale rolle skriver Løg og Wille lignende: ”Handlingen er regelstyret, den gøres netop på den 
eller den måde, ellers identificeres den ikke. Det er i denne sammenhæng kodebegrebet skal ses.” (124). 
122 Kommunikationsmodellen indskrev sig på denne måde i et newtonsk videnskabsideal, der bl.a. beror på hhv. 
isolation og idealisering af såvel modellens objekter som subjekter (Lindø 2002:33ff). 
123 Stemmerne er imidlertid flere og flertydige hos både Harm Larsen, Wille og Løj, jf. note XX. For mens formålet 
med den sproglige tilgang hos Erik Hansen mfl. renset for kampretorik, poppede der hos de tre pragmatikere af og til 
marxistisk-klingende formuleringer op midt i den mere traditionstro pragmatiske teori – som var de ”låst inde i 
anførselstegn” trods den talendes vilje (som Bakhtin 1925/2003 formulerer det (92)). 
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På denne baggrund kan denne udgave af kommunikations-begrebet mere overordnet forstås 

som en tilværelsesmodel: Alt blev kommunikation og dermed også potentielt set sprog. Netop af 

denne grund så pragmatikerne en oplagt forbindelse mellem danskfaget og 

kommunikationstænkningen og indtrådte ad denne vej i kampen om at være dannelsesbærende. 

 

Den fremstormende kommunikationsteori var således ikke blot et bud på et nyt emne eller fagligt 

område, der kunne være relevant for danskfaget. Den var del af en større værdikamp, og den 

medbragte selv et (nyt) dannelsesideal – herunder bud på formålet med såvel sproget som med 

uddannelsen og mennesket i det hele taget. Flere af pragmatikerne ville gerne ”nedbryde de 

skarpe grænser mellem de forskellige filosofiske og samfundsfaglige aktiviteter som ligger i 

universitets fagopdeling” og fandt det således ”frugtbart at forstå faget som et samfundsfag der 

dels sigter mod generelle samfundsproblemer, dels mod forståelse af de problemer der knytter sig 

til ”danskhed”: dansk sprog/danske samfundsnormer.” (Løg; Wille 1970). De allierede i denne 

kamp blev således fundet på tværs af fag- og også fakultetsgrænser i bl.a. psykologien, sociologien 

og sociopsykologien.124 

 

Kommunikation og kritik 
Trods åbningen mod generelle samfundsproblemer, og herunder de muligheder for kritisk 

analyse, som kommunikationstænkningen gav mulighed for, fremstod disse kritiske perspektiver 

imidlertid ikke som en integreret del af formålet med Harms Larsens, Løg og Willes brug af 

modellen - og heller ikke modellens tidligere nævnte ophav (Bühler, Jakobson, Austin mfl.) 

vægtede denne tilgang; vellykketheds-begrebet syntes at overlejre kampperspektivet.125  

Men for en række andre stemmer i tiden op til reformen 1971 blev kommunikationsanalyse 

mere naturligt knyttet sammen et eller flere af begreberne ’kritik’, ’bevidstgørelse’, ’demokrati’ og 

’diversitet’. For Pedersen 1970:150, der havde baggrund i folkeskolen, var det oplagt at indføre ”de 

fra H.F. kommunikationsbevidstliggørende stile” ud fra argumenterne, at eleverne var positivt 
                                                           
124 Både Harms Larsen og Wille og Løg trækker på Joachim Israels Socialpsykologi (1963) og herigennem på 
socialpsykologen George Herbert Mead. 
125 Mens formålet med den sproglige tilgang hos Erik Hansen mfl. var renset for kampretorik, poppede der hos de tre 
pragmatikere af og til revolutionære formuleringer op midt i den mere traditionstro pragmatiske teori. Dette gælder fx 
den sidste paragraf i deres programerklæring for faget Pragmatik og analyse (”20. Sprogforskeren må deltage i 
frigørelsen af folket” (Larsen; Wille 1970:68)), der fremstår som var den ”låst inde i anførselstegn” trods den talendes 
vilje (som M.M. Bakhtin formulerer det (2003:92)). 
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indstillede over for dem, samtidigt med at fokus rettedes ”mod et centralt problem.” (150). Ifølge 

Pedersen var denne bevidstliggørelse blevet hindret på grund af litteraturundervisningens 

teoretiske og fiktive verden: ”I praksis får eleven ikke mulighed for at eksperimentere og føle 

problemet på egen krop. Dertil er de gængse stilemner ofte ubrugelige.” (149). Som eksempler på 

brugelige og ’kommunikationsstile’ gav Pedersen bl.a. følgende:  

 

A) Skriv et læserbrev til en avis, hvori du udtrykker din mening om ungdomsoprøret. 
B) Du skal holde et foredrag i ”Træf nye mennesker” om dit syn på ungdomsoprøret. 

[...] 
E)        ”Vestjysk fiskeriforening” har bedt dig komme og holde foredrag om, hvorfor netop du       
er langhåret, og hvilke problemer det skaber for dig.” (151)     

 

Danskfagets skriftlige dimension skulle således indlejres i et bevidstgørende foretagende og vejen 

til demokrati skulle ske via konfrontationen af problematikker, der havde rod i sociale forskelle. 

Et eksempel på en yderligere skærpet argumentation for nødvendigheden af elevens 

kompetencer i kritisk analyse fremstod med konsulent i gymnasieskolen Sven Heuer, der i 

Politiken forsvarede den skitse, der tidligere var blevet bragt i Gymnasieskolen 1970:  

 

Den var et forsøg på at gribe konstruktivt ind i debatten i en situation, hvor det eneste sikre var 
samfundets og tidens berettigede krav om at give den sproglige oplæring større plads. [...] Og 
så med hensyn til angsten for at manipulere med sproget og derigennem med det værgeløse 
menneske. [...] Det drejer sig om at advare mod manipulationen, ikke som en mulighed, men 
som en af de uhyggeligste kendsgerninger i det moderne samfund. At lære næste generation at 
gennemskue dette fænomen må være en af skolens vigtigste opgaver i et samfund, som kalder 
sig demokratisk.” (Heuer 1970:214) 

 

Danskfagets indhold skulle således ikke blot overskride det rent litterære, og det var heller ikke 

tilstrækkeligt at lære at analysere og kommunikere inden for en række nye genrer. Således 

vægtede en række nye stemmer i debatten viljen til at problematisere frem for viljen til det 

vellykkede.  Disse stemmer skulle siden med den nye reform tiltage i styrke, og i denne 

forbindelse skulle fokus forskyde sig fra bevidstgørelse om vores kommunikative væren i verden 

til fokus på kommunikationens (magtfulde) medier. 
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De litterære røster 
Modtagelsen af denne sproglige åbning blandt de litterære danskfolk på såvel universiteter som i 

gymnasiet og i folkeskolen var blandet og kan, groft skitseret, placeres mellem to positioner; hhv. 

den betingede accept og den blanke afvisning. Set fra den ene ende af spektret kunne 

sprogdimensionen på visse måder og på visse betingelser bidrage til danskfaget. Denne tilgang 

kendetegnede holdningen hos bl.a. den nyvalgte næstformand i Dansklærerforeningen, Poul 

Nakskov. I artiklen ”Opbrud”, der indledte Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 1, 1970, tog han 

først og fremmest udgangspunkt i tidens brydninger om og i danskfaget og ikke mindst i den 

henvendelse til Højby-udvalget,126 som han selv sammen med Jens Anker Jørgensen, Mogens Løj 

og Jan Nissen havde stået for. Det helt centrale i henvendelsen havde ifølge Nakskov været ”en 

afvejning af forholdet kommunikation – litteratur, de to grunddiscipliner faget historisk er bygget 

på.” (5) Nakskov opridsede i forlængelse heraf de forskellige forskydninger mellem de to 

grunddiscipliner, der havde fundet sted siden fagets indførelse i latinskolen i 1805; forskydninger 

fra den oprindelige vægt på ’den sproglige dannelse’ over romantikkens betoning af den nationale 

digtning. Endnu senere forskydninger væk fra det nationale dannelsesideal, et øget fokus på den 

sproglige indgangsvinkel til litteraturanalysen samt en vægtning af en selvstændig skriftsproglig 

dimension. Endelig var det seneste brud ifølge Nakskov kendetegnet af  

 

røster om en mere udbygget opøvelse af skriftlig og mundtlig færdighed, og man har inddraget 
nye områder til fagets sproglige verden fra sagprosaen, med andre ord: et fornyet krav om 
sproglig dannelse. Eller med tidens modeord: kommunikation. (5) 

 

Nakskov sidestillede således i første omgang kravene om kommunikationsundervisningen med 

det sproglige dannelsesideal i det 19. århundredes danskfag, men fandt imidlertid en ny prægnans 

i brugen af kommunikations-termen, som ikke tidligere havde gjort sig gældende. Med slet skjult 

sarkasme skrev han om den ganske særlige karakter, kommunikationsbegrebet havde fået blandt 

gymnasiasternes egne repræsentanter, 

 

der i kommunikation vist nok lige så meget lægger optimistiske syner af et fremtidens 
demokrati, som det altså må være skolens opgave at udvikle, en slags underste land hvor ånden 
flyder frit mellem alle [...].  [F]ølgen kunne da blive, at skønlitteraturen måtte reduceres til nogle 

                                                           
126 Optrykt i Gymnasieskolen nr. 3, 1970. 
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få og perspektivløse læseøvelser eller udgå som almendannende fag og skaffe sig nye 
betingelser som interessefag blandt andre tilvalgsmuligheder. Alt i alt punkter, der nok kunne 
kalde sortsynet frem i det fleste dansklæreres øjne (5f) 

 

For Nakskov handlede det om at finde den rette balance mellem fagets to grunddiscipliner, og han 

citerede i denne forbindelse henvendelsen til Højby-udvalget, hvor man anbefalede, at ”faget 

dansk klart omfatter de to hoveddiscipliner, kommunikation og litteratur [...] på en sådan måde, at 

de hver for sig defineres og tilgodeses efter deres forskellige faglige karakter (indhold, mål og 

midler).” I forlængelse heraf blev det slået fast, at det, der forener de to dele af faget, ”selvfølgelig 

[er] brugen af dansk sprog og en skærpelse af opmærksomheden heroverfor” (7), men der blev 

ligeledes lagt vægt på, at kommunikationstænkningens adgang til danskfaget var betinget:  

 

blot skal det betones, at kommunikation først og fremmest betragtes som et praktisk fag, og altså 
hverken som samfundsreformerende og sjælefrelsende øvelser eller som et teoretisk abstrakt 
anliggende. (7) 

 

Hvad ’kommunikation’ så rent faktisk skulle indeholde, uddybede Nakskov andetsteds.127 

 

Litterær dannelse 
Ud fra Nakskovs udlægning af litteraturens dannelsesmæssige funktion synes sjælefrelsende 

elementer i danskundervisningen imidlertid ikke at være et problem i sig selv, det var blot ikke 

den sproglige dimensions område. Det blev netop betonet, at digtningen ”fortsat må hævdes som 

almendannende fag, selv om det ikke mere sker på romantisk – nationalt grundlag”, og at man i 

digtning vil ”møde erfaringer gennemprøvet og erkendelse formuleret om mennesker, samfund, 

eksistens på en måde, som man ikke kan møde dem andetsteds.”. Således måtte det ifølge 

oplægget ”fortsat være af stor værdi, at alle gymnasiets elever bliver vejledet i en litteraturlæsning 

med henblik på oplevelse, selvforståelse og samtidsforståelse.”(7).  

På denne måde markerede Nakskov en væsensforskel mellem kommunikationsanalysen og 

digtningen. Nok kunne kommunikationsmodellen måske tilbyde nyttige redskaber til 

                                                           
127 Nakskov skriver andetsteds: ”I kommunikation som sproglig disciplin [...] rettes opmærksomheden mod sproget 
selv, både når det bruges af andre (det være sig digtere eller sagprosaister), og når det bruges af eleverne, skriftligt eller 
mundtligt, individuelt eller i gruppe. I kommunikation drejer det sig om at skærpe bevidstheden om de sproglige 
muligheder, det er selve formuleringens problematik, det gælder.” (Nakskov 1970b:186). Med Nakskovs udlægning er 
der således ikke tale om inddragelse af nye medier, men blot om nye genrer. 
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formuleringen af digtanalysen i stiløvelsen, men dens ’erobringstogt’ mod digtningen for at 

indlemme denne som endnu en type af sproghandlinger var ikke velkommen. Som Nakskov 

formulerede det andetsteds kunne digterværket, til forskel fra sagprosaen, ”ikke lade sig 

udtømmende fatte som kommunikation; det er ikke blot en fikseret meddelelsessituation, men en 

fikseret skabelsesakt; værket ikke alene udsiger, men er.” (Nakskov 1970b:188128, Nakskovs egen 

kursivering). Derfor skulle sagprosaen og digterværket læses på helt forskellige præmisser; 

kommunikationsanalysen fordrede ofte en kritisk holdning over for teksten (190f), mens eleverne i 

litteraturen skulle ”møde og fatte den kraft, der kan udgå fra digtningen: i historien eller til dem 

personlig.” (193, min understregning).  

Denne digtningens ’særlige væren’ blev imidlertid ikke uddybet yderligere hos Nakskov, 

men tanken fandt sin dybere udlægning i nogle af tidens universitære strømninger. 

 

Lingvistik eller poetik 
I årene 1968-1970 fremstod der i tidsskriftet Kritik en række markante forsvar for netop 

digtningens særegenhed. Her var først og fremmest Aage Henriksens ’brevveksling’ med Erik 

Hansen129 med til at markere fronterne mellem danskfagets litterære og sproglige dimension, men 

også Johan Fjord Jensen og Erik A. Nielsens litterære standpunkter skal nævnes i denne 

sammenhæng. 

Ifølge Aage Henriksen bestod en af de helt fundamentale forskelle mellem Erik Hansen og 

ham selv i forståelsen af sprogets rolle i analysen af det litterære værk. Som Henriksen skrev, var 

det  

 

[…] kun en meget ringe del af den sprogforskning, der drives, der forholder sig til den 
forestillingsverden, som traditionens digtere færdedes i. Der er omfattende sprogsfærer, som 
den almindelige filolog slet ikke kender til. (Hansen;Henriksen 1968:25f). 
 

                                                           
128 I denne udgave af Meddelelser fra Dansklærerforeningen kunne man i forordet ”Debat” læse: ”Redaktøren [Folmer 
Jensen] har stillet dette nummer af Meddelelser til rådighed for debat, og det har god mening, selv om eksamen og 
sommerferie har forhindret den ønskede hurtige udsendelse [...]. Set indefra har debatten som forudsætning fagets 
teoretiske situation, der snart i adskillelige år, ikke mindst i de seneste, har været præget af en fundamental usikkerhed, 
hvortil nye og indbyrdes stridende litteraturteorier og sprogteorier har bidraget. Hvilket igen hænger sammen med 
samfundsudviklingen. Litteraturen betragtes ikke uden videre som et nødvendigt og organisk led i tilegnelse af en 
human dannelse, og hele kommunikationsproblematikken har stillet nye krav til sprogtilegnelse og –udøvelse.”  (147) 
129 Brevvekslingen blev optrykt i Kritik 1968, nr. 6. 
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Denne skelnen mellem sprog(verden) og forestillingsverden var helt grundliggende. 

Sprogiagttagelsen kunne ifølge Henriksen ikke iagttage andet end det, der positivt var i teksten 

(’ord på papir’), mens det væsentlige ved arbejdet med litteraturen angik indsigten i og adgangen 

til den verden, sproget pegede mod, nemlig forfatterens forestillingsverden og dermed mod et 

fællesskab, der befandt sig ”på forestillingers og hensigters trin” (28).130 Adgangen til dette 

fællesskab var ikke betinget af den sproglige analyse, men af menneskelig erfaring, og således 

skulle eleven ”oplyses om virkelighed” før denne kunne iagttage den sprogligt - sproget skulle 

’mades’ før det blev synligt (27). 

 Johan Fjord Jensen tog denne kritik af (mis)forholdet mellem sprog og forestillingsbilleder et 

skridt videre ved at inddrage tidens populære tegnteori. Med sprogiagttagelsen var der ifølge 

Fjord Jensen simpelthen blevet vendt om på tingene, så selve sproget var blevet gjort til 

litteraturanalysens – og danskfagets – genstand og litteraturen til forudsætning.131 Med Fjord 

Jensens dramatiske formulering havde ”[e]n dæmonisering [...] fundet sted.” (52).  

Denne dæmonisering havde ifølge Fjord Jensen netop sine rødder i dele af tidens 

altomfavnende tegnteori. Som eksempel gav Fjord Jensen Karl Bühlers Organon-model132, hvoraf 

det ifølge Fjord Jensen fremgik, at ethvert udsagn bliver til tegn i kraft af de tre faktorer med tre 

tilknyttede funktioner (hhv. sender/symptomfunktion, modtager/signalfunktion og 

sagsforhold/symbolfunktion). Her forudsættes forståelsesprocessen, at ”cirkulere ind over 

modellens centrum, tegnet” (54) – men ifølge Fjord Jensen var problemet, at denne 

forståelsesproces ”ikke begrænser sig til sproglig kommunikation, men omfatter alle de situationer, 

hvor et individ under sin styring gestalter en omverden.” (54). Der er således et spil mellem 

kommunikation og konkret adfærd, som den sproglige analyse ikke kan fange. 

Værre endnu var det imidlertid, at i og med ”tegnfunktionens mekanik” var ude af trit med 

”den bagved liggende virkelighedsstruktur” (52), havde den sproglige analyse i sidste ende ingen 

kriterier for væsentlighed – den var retningsløs og dermed farlig, set ud fra et (klassisk) 

                                                           
130 Ifølge Henriksen var forestillingsinventaret ikke til stede i teksten og dermed ikke i sproget (Hansen; Henriksen 
1968:37). 
131 Udtrykt med Fjord Jensen: ”Af antagelsen, at verdensforståelse er sprogforståelse har udviklet sig en ny antagelse, at 
har man først bevidstgjort sig forholdet til sproget, har man bevidstgjort sig i forhold til verden.” (50). 
132 Jf. Bühler 1934. 
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dannelsesteoretisk perspektiv (56). Derfor kunne Fjord Jensen afslutningsvis slå fast: ”Vi behøver 

ikke dæmoniske redskaber til at spærre for udsigten.” (82).133  

 

Bag sproget 
Disse grundliggende forskelle mellem den sproglige og den litterære tilgang til teksten fandt ifølge 

Aage Henriksen også sit mere overordnede udtryk på det videnskabsteoretiske plan i form af en 

kamp mellem tilgange, der havde basis i humaniora, og de tilgange, der trak på 

naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige metoder. Sprogvidenskabens nomotetiske 

karakteristika blev af Henriksen bl.a. udtrykt som ”forenklinger [...] af positivistisk art” (Hansen; 

Henriksen 1968:36), ’vag almenforståelse’ (26), ’sprogregler’ (26), ’videnskabelig eksakthed’ (26), 

og ’strukturlov’ (28).134 Heroverfor stod tanken om det litterære sprogs merværdi, hvor sproget 

ikke havde et specifikt indhold, der kunne bestemmes ud fra nogle almene strukturer og/eller 

regler. I litteraturen var der således i stedet tale om ideografiske sprogsfærer, hvor digterværkets 

ord ikke indeholdt, men henviste til disse specifikke sfærer. En bog var liv (og ikke blot tekst), og 

denne ’(gen)oplivningsproces’ kunne ikke foretages via kommunikationsmodellen.135 Der var 

forskel på de sjælelige love og de grammatiske love (40), og søgte man i litteraturen de sidste, 

gjorde man sig ifølge Henriksen skyldig i ”at gøre et fordringsfuldt budskab overkommeligt” (26).  

Det var imidlertid ikke kun litteraturens liv, der var på spil, men også selve muligheden for 

at blive et selvstændigt menneske. Vejen til at blive sig selv var ifølge Henriksen brolagt med 

litteratur samt med evnen til at etablere tillidsfulde møder med andre mennesker i andre tider og 

til at være modtagelig for deres erfaringer på tværs (og på trods) af bogmediet (Henriksen 

1969:124). Dette møde og denne forestillingsverden fik sit udtryk vha. en særegen navigations-

metaforik. Udtryk som ’digtets dybeste vilje’, ’ned under udsagnene’, ’ind til den adfærd’, ’under 

bevidsthedsniveau’, ’bag dette’ (Jensen 1968:60), søge bagom tegnet og ind til den verden, det 

udtrykker sig i’ (61), ’uden for tegnet’ (62), ’følge de intentionelle strømme ind i digtets verden’ (72) 

og ’uden om sproget’ (82) (mine kursiveringer) var alle med til at sætte ord på sprogets 
                                                           
133 På baggrund af denne dæmon(iserings)-terminologi kan man overveje, om Erik Hansen med overskriften på 
grammatikbogen Dæmonernes port (1977) gav en replik til denne diskussion (og ikke blot ud fra tanken, at ”det kan 
være betænkeligt at en bog har en titel der er lige så kedelig som bogen selv” (7). 
134 Fjord Jensen opretholdt lignende dikotomier og betonede positivt det ’ukategoriserede’ (58) over for det 
’systematiske’ (52) og ’studiet i tegnfunktionens mekanik” (52). 
135 Denne respekt for digterværkets integritet antog hos Fjord Jensen af og til nykritiske klange: ”[...] at leve op til 
værkets eget, autonome bevidsthedsniveau” (1968:74). 
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utilstrækkelighed i forhold til litteraturens projekt. Med Henriksens spirituelt klingende 

udlægning: 

 

Som den kirkelige læres underbevidsthed strømmer den episke tænkning op igennem 
traditionens århundreder og indeholder i et slet ikke erkendt omfang en bevidstgørelse af det 
mørke, indfiltrede, klæge forestillingsliv, der binder mennesker sammen i nag og hovmod og 
fælles magt. (Henriksen 1969:123f).  

 

Mesalliance – farlig faglig åbning 
Trods denne grundliggende skelnen mellem (mekanisk) lovmæssighed og værkets (unikke) 

hensigt samt de forskellige holdninger til, om analysens objekt kunne findes i teksten via 

’sprogiagttagelse’ eller skulle findes ved at ’læse indad’, holdt Henriksen og Fjord Jensen ifølge 

egne udsagn døren åben for en syntese mellem danskfagets litterære og sproglige del.136 Der var 

imidlertid andre personer, der, både med rod i universitetsverdenen og i gymnasieverdenen, gav 

klart udtryk for denne forenings umulighed. 

Med det lille indlæg ”Kommunikations-vanskeligheder” i Kritik nr. 13, 1970, skærpede Erik 

A. Nielsen argumenterne for uforeneligheden af den litterære og den sproglige tilgang. Som det 

også lød hos Aage Henriksen og Johan Fjord Jensen, bidrog den sproglige og kommunikative 

tilgang ifølge Nielsen til at skabe et uligevægtigt forhold mellem de to fagområder. 

Kommunikationsteorien var ”en ny konstruktion”, der forsøgte at ”skaffe sig magt over et 

kommunikationsforløb”, men som samtidigt krænkede ”alle tidligere digteres og skribenters tillid 

til sproget” (Nielsen 1970:138). Med kommunikationsteorien blev der således lagt et (unødvendigt 

og misvisende) ekstra lag ned over fortolkningen, der skyggede for det egentlige budskab: 

 

I fordoblingen træder en fremmed hensigt forstyrrende ind tolkningsforløbet og giver det 
retning imod teorien, snarere end imod personen. Den teoretisering af faget dansk, som nu 
ligger om det første hjørne, kan meget vel komme til at lade den tolkning, der forefindes i 
digteriske værker tilbage i mørket, så at der i nutids klare dag alene forbliver en tolkningsteori, 
som man overlader til andre faglige discipliner at fylde kød på. (Nielsen 1970:138)  
 

Denne problematiske sproglige tilgang blev hos Nielsen begrebsliggjort vha. en krigsmetaforik – 

der var tale om ”kampen om de små rubrikker på skoleskemaet”, om ”skyttegravskrigen” (137), 

                                                           
136 Jf. fx Henriksen 1969:108,121. 
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og de nye, sproglige tiltag blev beskrevet som en (’udansk’) størrelse, der var trængt ind i faget 

(136) for at ”opsuge så meget af det gamle litteraturfag, som lader sig legitimere over for en 

moderne målsætning”, og dette skete med støtte fra fagpolitiske personer (136). Der var ifølge 

Nielsen med andre ord fare for at et moderniseret, ”tilmålt” og ”effektivt” (136) danskfag ikke 

længere kunne udfylde den vigtige opgave, der var dens eksistensgrundlag: at ”opfange adskillige 

af de fundamentale personlige tolkningsspørgsmål, som mange af dens [skolens] elever vil se 

besvaret [...]” (138).137 

 

Vanskelighederne ved at forene danskfagets litterære og sproglige del blev også udtrykt af 

personer med rod i fagets sproglige del. Fx fastslog Hans Vejrup, der var afdelingsleder i dansk 

sprog ved Aarhus Universitet, i artiklen med den retorisk spørgende overskrift ”Dansk sprog og 

litteratur – en mesalliance?” at afstanden mellem hhv. danskfagets litterære og sproglige studie 

aldrig havde været større. Som Vejrup fastslog: ”At tale om ét fag er falsk varebetegnelse.” (Vejrup 

1970:90). Når danskfaget overhovedet rummede både grammatik og litteratur, skyldtes ifølge 

Vejrup historiske fejltagelser, og at man igen prøvede at argumentere for fagets enhed, skyldtes 

det udelukkende den ministerielle opbagning omkring nyere pædagogiske forsøg med at lave 

litteraturanalyse på baggrund af sprogiagttagelse (90). 

 

Opsummerende: Dansk bliver endnu flere ting  
Tiden op til reformen i 1971 var en opbrudstid præget af sammenstød mellem forskelligartede 

forståelser af danskfaget og herunder dets objekt(er) og subjekter; sammenstød, der både viste sig 

imellem hhv. det statslige, det universitære og gymnasieskolens regi, men også internt i hhv. 

universiteternes og gymnasiets danskfag. På den ene side lød hhv. de litterære stemmer, der nok 

kunne se en fordel i en sproglig dimension som redskab for den litterære analyse, samt de 

stemmer, der blankt afviste denne nye sproglige dimension som ’teknokratisk’. For begge de 

litterære tilgange gjaldt det dog, at fagets objekt utvetydigt var forbeholdt litteraturen og – i 

forlængelse heraf – at lærebogen stadig var fagets privilegerede medie. 

                                                           
137 Fra de kritiske litteraters side blev der også ofte talt om sprogteoriens ’teknokratiske’ præg, tænkning i ’nytteværdi’, 
’formalisering’ og ’kommunikationsteknik’ uden indhold. Se fx Helman 1970:170ff, Sloth Carlsen 1970:202. 
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På den anden side stod de sproglige tiltag i og omkring danskfaget, der med en grov 

analytisk skelnen kan opsummeres som forsøg på (i) at skabe bevidsthed om sprogets rolle i 

danskfaget (nykritikken og de første tiltag under den sproglige åbning), (ii) forsøg på at skabe 

bevidsthed om sprogets rolle i samfundet (pragmatikkens kommunikationsbegreb) og (iii) forsøg 

på at skabe bevidsthed om samfundets rolle i sproget (den gryende ideologikritik). Med disse 

sproglige positioner spændte synene på sproget lige fra sproget som (neutralt) redskab over indsigt 

i sproget som konstituerende for vores handlemuligheder og til sproget som ’inficerende’, og på 

denne måde indgik den sproglige dimension i stigende grad i en kamp om fagets 

dannelsespotentiale. 

 

En af de nye tendenser skulle imidlertid vokse sig større. Med den øgede bevidsthed om vores 

kommunikative væren i verden fulgte en øget bevidsthed om magten i og over kommunikationen. 

I og med at al sprog med ideologikritikken per definition var ideologisk, opstod der en naturlig 

åbning af danskfaget for andre medier end bogen. Det blev magtpåliggende at kunne udsætte alle 

former for kommunikation for kritisk analyse.138 Som det fremgår af næste kapitel, fremstod denne 

åbning i mindre format med den nye bekendtgørelse for gymnasiet fra 1971 og i større format med 

den medfølgende vejledning. 

 

 

 

 

                                                           
138 Som jeg kommer nærmere ind på senere, bidrog ikke mindst Jürgen Habermas til denne udvikling. Med hans 
Borgerlig offentlighed (1962), der op gennem 1970’erne og ind i 1980’erne i de danske uddannelsesinstitutioner var et 
helt centralt værk for forståelsen af borgerens rolle i samfundet samt mediernes og litteraturens roller heri, blev 
massemedierne netop gjort til det ideologikritiske analyseobjekt par excellence. 
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Kapitel 5. 1971 - 1985 
Den ’lille reform’ 1971 
Reformen i 1971 blev ikke så omfangsrig som først skitseret og fik derfor tilnavnet ’den lille 

reform’. I forhold til udviklingen inden for danskfaget er denne betegnelse imidlertid misvisende, 

og forskellene på reformen i 1961 og den næstkommende i 1971 kan ikke blot forklares ud fra de 10 

års afstand, der var imellem dem; med 71-bekendtgørelsen fremstod et fundamentalt opgør med 

hele 1900-tallets måde at forstå danskfaget på.139  

Som det indledende fremgik af Bekendtgørelsen om undervisningen i gymnasiet fra 1961 var 

hovedformålet med danskundervisningen at ”[...] meddele eleverne viden om den danske 

litteratur og betydningsfulde sider af det åndsliv, der har givet sig udtryk i den” (§ 4), og fagets 

sproglige dimension var underordnet tilegnelsen af dette åndsliv.140 Denne tætte sammenhæng 

mellem den litterære læsning og fagets dannelsesfunktion blev yderligere præciseret i de 

medfølgende Vejledende bestemmelser fra 1961: 

 

Faget dansk skal give eleven viden om dansk og med dansk beslægtet litteratur fra fortid og 
nutid, og det skal i forbindelse dermed give dem indsigt i det danske sprogs funktion og øve 
dem i dets brug. Herigennem skal faget bidrage til at udvikle elevernes sans for kunstnerisk 
form og deres evne til fordomsfri erkendelse af forskelligartet menneskeliv. 
(Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne 1961:§ 4) 

 

Hvor ”en tekst” i både bekendtgørelse og vejledning for dansk i 1961 således var lig med det 

litterære værk,141 fremstod tekstbegrebet radikalt anderledes i bekendtgørelsen fra 1971 - en 

forskydning der først og fremmest kendetegnes ved det sproglige og kommunikative fokus, vi 

tidligere så med Harms Larsen, Wille og Løj. Som det fremgik af paragraffens allerførste afsnit, så 

var det formålet  

                                                           
139 Forskellene er udprægede, såvel kvalitativt som kvantitativt. Som eksempel på de kvantitative forskelle udgjorde de 
Vejledende bestemmelser vedrørende undervisningen i gymnasiet i 1961 to sider i forhold til Vejledning og 
retningslinier for undervisningen i gymnasiet fra 1971’s 27 sider. Dette hænger imidlertid sammen med, at 71-
bekendtgørelsen adskilte sig i forhold til tidligere bekendtgørelser ved at de kvantitative krav til undervisningen blev 
erstattet med kvalitative fordringer, og at man derfor har fundet det vigtigt i vejledningen at give eksempler på, hvad 
man kunne gøre i undervisningen. 
140 Som det indledende lød i 61-bekendtgørelsen: ”Undervisningen i dansk sprog skal give eleverne forudsætninger for 
litteraturfortolkningen og for at bruge sproget mundtligt og skriftligt.” (Bekendtgørelse 1961, § 4). 
141 Fx jf. ”En tekst kan behandles enten intensivt eller ekstensivt” (Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne 
1961:7). 
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at gøre eleverne bevidste over for sproget som forudsætning og redskab for det enkelte 
menneskes individuelle og sociale aktiviteter. De skal lære at analysere og vurdere forskellige 
former for sprogbrug, fra hverdagens meddelelser til det kunstnerisk formede udtryk. Den 
erfaring, der herigennem opnår, skal udnyttes i opøvelsen af deres mundtlige og skriftlige 
sprogfærdighed. (Bekendtgørelse 1971, § 4) 
    

I lighed med Harms Larsen-artiklen (jf. kap. 4) fik vi med 71-bekendtgørelsen et tilsvarende syn på 

sproget som værende helt fundamentalt for vores (sociale) eksistens, og i forhold til 61-

bekendtgørelsen, hvor det sproglige aspekt havde en sekundær rolle i forhold til beskæftigelsen 

med litteraturen, er der her tale om, at litteraturen indlejres som et underbegreb af 

fællesbegreberne ”tekst”, ”sprog” og ”kommunikationsformer” og dermed optræder som én genre 

blandt andre.  

Hvor genrerne således blev udvidet med den nye bekendtgørelse, fremstod tekstmodaliteten 

imidlertid stadig som dominerende og havde ikke rykket sig mærkbart væk fra litteraturens 

privilegerede medie: bogen. Fx forbindes ”fiktive tekster” med tekstmedier som litteraturen 

(bogen) og ”ikke-fiktive tekster” med fx nyhedsformidling (avisen), og bekendtgørelsens åbenhed 

over for andre nye medier var således meget forbeholden. Som det med lav modalitet lød senere i 

bekendtgørelsen, så ”[kan] andre kommunikationsformer som film og TV [...] inddrages i 

undervisningen”, men i paragraffens videre udlægning af undervisningens omfang (jf. 

”Undervisningen omfatter:”) tales der igen udelukkende ud fra tekstmedier og deres mulige 

genrer (hhv. under kategorierne ”1. Tekstlæsning’ (og herunder ”fiktive” og ”ikke-fiktive tekster”), 

og ”2. Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed”). 

 

Fra bekendtgørelse til vejledning  
Hvor bekendtgørelsen fra 1971 således bar præg af den mere traditionelle pragmatik mht. det 

sprogteoretiske og indholdsmæssige fokus, åbnede vejledningen fra 1971 i høj grad op for 

ideologikritik og sammenhængende hermed nogle for bekendtgørelsen nye medier.  

Indledningsvis blev der koblet til det dominerende, pragmatiske sprogsyn fra bekendtgørelsen142, 

men samtidig markeredes det, at vejledningen havde sin egen selvstændige holdning og ikke blot 

                                                           
142 Fx jf. ”Faget dansk har som arbejdsområde brugen af dansk sprog før og nu, idet sprogbrug her skal forstås i såvel 
snævrere som videre forstand. Sproget er derfor i bekendtgørelsen gjort til den overordnede størrelse, der skal udtrykke 
helheden i faget dansk. Det skyldes at mennesket hovedsagelig træder i forhold til sin omverden gennem sproget.” (8f). 
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var en afspejling af bekendtgørelsen. Således fremgik det fx af vejledningen, at det var et ”udtryk 

for en kunstig opdeling når bekendtgørelsen opererer med en systematisering af fagets områder.” 

(Undervisningsministeriet 1971). Den samme aktive fortolkende tilgang viste sig ved, at den korte 

bemærkning i bekendtgørelsen om, at ”andre kommunikationsformer som film og TV kan 

inddrages i undervisningen” i sin ’nye’ udgave blev forstørret op til hele fire sider. I 

rekontekstualiseringsprocessen tilførtes der yderligere argumenter for overhovedet at inddrage 

disse medier og, i forlængelse heraf, overordnede bud på disse nye mediers særegenheder i 

forhold til tekstmediet samt overordnede bud på teoretisk ramme for at forstå området. 

Ad denne vej kom 71-vejledningen til at fremstå som en særdeles fragmenteret tekst, og en 

sammenligning af de forskellige afsnits distinktioner vidner om de forskellige teoretiske grundlag, 

der ligger bag dem. Fx følger udlægningen af vejledningens punkt 6, ”Undervisningen i ikke-

fiktive tekster”, pragmatikkens spor med fokus på at ”skærpe elevens bevidsthed over for sproget 

og dets rolle [...]” (16). Der henvises her til Karl Bühlers kommunikationsmodel. Endvidere skelnes 

der her mellem énvejskommunikation og tovejskommunikation samt ikke-sproglig 

kommunikation. Under punkt 8, der meget sigende hedder ”Undervisning om film og TV” (og 

ikke i film og TV), laves der et andet snit. Her er det afgørende fokus ikke på forskellige former for 

sprogbrug, men på selve måden, det tv-medierede sprog fungerer på. Ad denne vej vidner punkt 8 

om de nye mediers intime tilknytning til ideologikritikken som teoretisk grundlag. 

 I argumentationen for vigtigheden i at inddrage de nye kommunikationsformer vægtedes 

først og fremmest mængden af informationer og måden de fremstår på. Som det fremgik af 

vejledningen:  

 

Det er i dag en kendsgerning, at en stadig større del af de informationer, som eleverne 
modtager uden for skolen tilflyder dem gennem massemedierne film og TV. 
[...] 
Film og TV adskiller sig fra andre sprog ved den psykologiske virkning, de – både i 
oplevelsesøjeblikket og på længere sigt – øver på tilskueren. 
Film og TV beslaglægger (i mere eller mindre total grad) to af modtagerens sanser på én gang 
(syns- og høresans). Desuden gives meddelelserne i en stadig flydende strøm, som ikke 
vilkårligt kan standses af tilskueren. Disse faktorer er medvirkende til at skabe en passiv (en 
ikke-analytisk/kritisk betonet) holdning hos tilskueren – over for medierne selv og over for 
indholdet af og tendensen i de meddelelser, der gives. (Undervisningsministeriet 1971:20) 
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 Ikke nok med at de nye medier i stigende grad begyndte at udfordre det (litterære) 

verdensbillede, som danskfaget hidtil havde beroet på, så skete det samtidigt på en måde, der var 

kvalitativt anderledes end den traditionelle tekst-modalitet, der hidtil havde været fagets absolutte 

omdrejningspunkt. Med de nye medier begrebsliggøres (en væsentlig del af) elevernes verden som 

”informationer”, og eleven får dermed en ny rolle. Som citatet vidner om, bliver eleven til 

”tilskueren”, og metaforerne ”beslaglægger” og ”tilflyder” bidrager yderligere til denne forståelse. 

Ud over disse metaforer vidner selve sætningernes syntaks om de nye mediers magt og 

modtagerens (elevens) umiddelbare afmagt. Her er det medierne, der er de handlende subjekter, 

mens modtageren indtager pladsen som genstandsled. Modtageren sættes på denne måde i en 

mere passiv rolle frem for det mere aktive, kognitive arbejde med at skabe, analysere og fortolke 

verdensbilleder ud fra tekstmediet. Som det videre fremgår af vejledningen er det  

 

[...] endvidere karakteristisk for film- og TV-sproget, at enkeltleddene i det (billederne, lyden, 
bevægelsen) på samme tid er ”virkelighed” (de ”ligner” noget fra virkeligheden) og er ”tegn 
(de ”betyder” noget i kraft af den måde, de er fremstillet på, og den sammenhæng, de vises i). 
Dette ”virkelighedspræg” medfører, at tilskueren ofte alene nøjes med at opfatte film- og TV-
meddelelser på det naturalistiske plan og ikke anskuer dem som sproglige meddelelser. (20) 

 

De nye medier er således potentielle formidlere af ’falsk bevidsthed’, og danskfaget har derfor, 

som det fremgår af vejledningen, ”en særlig forpligtigelse over for medierne film og TV” i arbejdet 

med at vise, at de nye mediers ’tilflydende’ meddelelser i princippet kan ”læses” på samme måde 

som de skrevne meddelelser, og så eleven/tilskueren kan tage en mere aktiv rolle: 

 
Ud fra en teoretisk synsvinkel kan det skønnes rimeligt at betragte film og TV som ”sprog”. De 
ligner således andre sprog ved deres kommunikationsmæssige funktion og ved, at de enkelte 
værker udtrykker sig på grundlag af et sæt generelle ”sproglige” love eller konventioner, som 
fordres bevidst eller ubevidst kendt af tilskueren, for at meddelelsen overhovedet kan opfattes. 
(20) 
 

I arbejdet med de nye medier er det helt centralt at den tilsyneladende virkelighed, de skaber, af-

naturaliseres, og der lægges derfor vægt på at give eleverne ”en aktiv og analytisk (kritisk) betonet 

holdning til film og TV som massemeddelelse og kunst [...]”. Adgangen til dette er ifølge 

vejledningen at opnå kendskab til de ”filmiske udtryksmidler” samt indsigt i de 
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”selektionsprincipper”, ”redigeringsprincipper” samt ”illustrationsprincipper”, der ligger til 

grund for udsendelsen.143 

I forbindelse med inddragelsen af de nye medier er ’masse’-begrebet signifikant. Termen 

’masse’ nævnes ikke i 71-bekendtgørelsen, men i vejledningen bruges termen til at karakterisere 

medierne film og tv, der betegnes både som ”massemedier” og ”massemeddelelser” (20). Det 

ideologikritiske temperament synes således at hænge intimt sammen med de nye massemedier, og 

de nye mediers adgangsbetingelser til 71-vejledningen er ad denne vej betinget af deres negative 

egenskaber – essensen ligger i bevidstgørelsesprocessen og netop ikke i særegne medieprodukters 

kvalitet.144  

 

Som nævnt var vejledningen – og for den sags skyld også bekendtgørelsen – en sammensat tekst, 

og den kunne derfor i sidste ende betegnes som et destabilt kompromis (Lindø 2000:35). Der var i 

diskussionen op til reformen dannet en række forudsætninger for et markant ændret danskfag, 

men at sprog, kommunikation og også massemedier skulle spille en så fremtrædende rolle var 

langt fra en logisk konsekvens af disse forudsætninger. Der kan ud fra den nye reform og 

vejledning således ikke sluttes til, at der var overordnet konsensus omkring fagets 

sammensætning, dets objekt eller dets teorier og metoder.  

På den anden side var der imidlertid en vis ’lokal’ konsensus omkring udgivelserne af 

undervisningsmaterialerne inden for medieområdet af gymnasiets danskfag op gennem 1970’erne 

og ind i 1980’erne, og det spørgsmålet bliver da, hvor i det uddannelsesmæssige felt, periodens 

væsentligste aktører havde rod, samt hvordan (med hvilke specifikke teoretiske og metodiske forudsætninger) 

man forsøgte at realisere analyserne af de nye medier og genrer. I arbejdet med at besvare disse 

spørgsmål skal der indledningsvis ses på udviklingen inden for medievidenskaben i Danmark og 

herunder på en række af dens væsentligste intertekster samt dens forbindelser til gymnasiets 

danskfag.  

 
                                                           
143 Som det i bekendtgørelsen fremgår af ”D. Undervisning om TV”, kan undervisningen ”i første række have en 
mediekritisk hensigt [...]” Det fremgår endvidere, at ”[d]et afgørende ved en undervisning om TV må være, at der 
skabes grundlag for en forståelse af, at TV ikke bare er noget, der modtages – men er noget, der i høj grad bør gøres til 
genstand for en eller anden form for behandling.” (23f). 
144 Heroverfor blev der i arbejdet med de fiktive tekster lagt særegen vægt på, at de skulle læses med en dobbelthed for 
øje og at man dermed både skulle se teksten ”som mål i sig selv” og på den anden side ”som et led i større 
sammenhænge [...].” (26). 
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Semiotik og offentlighedsteori – medievidenskabens frembrud i Danmark 
1970’ernes spirende mediedimension inden for gymnasiets danskfag var kendetegnet af en stærk 

kobling til universiteternes medievidenskab. Denne kobling var ikke mindst betinget af, at de 

forskellige uddannelser med medier i fokus, der blev oprettet sidst i 1960’erne og først i 1970’erne 

på de danske universiteter145, var forankrede inden for de humanistiske videnskaber (Drotner 

1996:80; 2000:112). Dansk, historie, engelsk og litteraturvidenskab kan nævnes som nogle af de 

centrale fag (Mortensen 2000:28; Bondebjerg 2000:7), der med baggrund i strukturalisme, og i 

forlængelse heraf semiologi, i slutningen af 1960’erne på en og samme tid banede vejen og satte 

rammerne for et udvidet tekstbegreb. Medievidenskabens fundamentale mulighedsbetingelser 

skal således findes i Ferdinand de Saussures Cours de linguistique générale (1916/1983)146, hvorfor 

hans kanoniske værk og dets forudsætninger her skal udlægges kort. Herefter skal et andet helt 

centralt værk for tidens medievidenskab inddrages, nemlig Jürgen Habermas’ Borgerlig offentlighed 

(1962). 

 

Saussures system 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) ville gøre studiet af det menneskelige sprog til en eksakt 

videnskab, hvad der i tråd med tidsånden bl.a. var kendetegnet ved skarpe faggrænser, 

systematik, logiske inddelinger i kategorier mv.147 Han måtte derfor identificere lingvistikkens 

særlige objekt, der adskilte det fra alle andre videnskabsgrene. Sproget skulle – for at være objekt 

for videnskaben – kunne sættes i system. Det skulle abstraheres. Det identiske i vort talte og 

skrevne sprog skulle hæves op over selv samme dagligt talte sprog.  

Det var således i spørgsmålet om at ”delimit and define linguistics itself” (Saussure 1983:6), 

at distinktionen mellem sprogsystemet og det talte sprog, langue og parole, kom ind i billedet. Selve 

lingvistikkens sær-objekt blev da langue, selve sproget-i-sig-selv i modsætning til andre 

videnskaber, der brugte sproget referentielt til at sige noget om noget andet. Det blev da en opgave 

for Saussure at give det lingvistiske sær-objekt en ontologisk status, at bevise, at langue virkeligt 

eksisterer: 

 

                                                           
145 Filmstudiet i København var det første selvstændige institut inden for medieforskningen. (Agger 2002:1). 
146 Udgivet posthumt og baseret på gennemskrivninger af en række studenters noter i årene 1907-11. 
147 Om Saussures videnskabeliggørelse af lingvistikken se også Lindø 2002:33. 
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Linguistic structure is no less real than speech, and no less amenable to study. Linguistic signs, 
although essentially psychological, are not abstractions. The associations, ratified by collective 
agreement, which go to make up the language are realities localised in the brain. (Saussure 
1983:15) 

 

Da det lingvistiske tegn dermed virkeligt eksisterede i en lingvistisk struktur, kunne Saussure 

opstille en værditeori for systemet: ”In language itself, there are only differences” (Saussure 

1983:118), og af denne værditeori fulgte ”that language itself is a form, not af substance” (Saussure 

1983:120). Hermed formulerede Saussure en relationel definition af lingvistikken og vel og mærke 

ikke en substantiel og referentiel. 

Sprogsystemet blev dermed en selvbærende verden, hvor de enkelte tegn bæres oppe af at 

være forskellige fra de andre og ikke af at være motiveret af en verden ’udenfor’. Dette statiske 

systems tegn var derfor heller ikke påvirket af verden og menneskenes tale(handlinger): 

 

The link between signal and signification is arbitrary. Since we are treating a sign as the 
combination in which a signal is associated with a signification, we can express this more 
simply: the linguistic sign is arbitrary. (Saussure 1983:67) 

 
Som en følge heraf skulle selve det lingvistiske tegn betegnes ud fra ’indhold’ og ’udtryk’ imellem 

hvilke, der også eksisterede et arbitrært forhold. Dette skete med begreberne signifié og signifiant. 

Det lingvistiske tegns arbitraritet var altså en forudsætning for systemets relationelle værdibegreb 

og blev et grundlæggende aksiom for Saussures strukturalisme.148 

 

I forlængelse af strukturalismens lingvistiske fokus åbnede semiologien - der af Ferdinand de 

Saussure oprindeligt blev defineret som en videnskab, der studerer tegnene som en del af det 

sociale liv - efterhånden op mod andre videnskabsområder. Videnskabelige traditioner som fx 

økonomi og antropologi lod sig inspirere af den semiologiske tænkning, og nye områder som fx 

popkulturen kom i søgelyset (Drotner 1996:92). Blandt de toneangivende var franskmændene 

Roland Barthes, Greimas, Kristian Metz, Claude Lévi-Strauss og italieneren Umberto Eco.149 De 

                                                           
148 Se Steffensen 2000 for en mere udførlig kritisk og dialektisk læsning af Saussure. 
149 Ib Bondebjerg peger på det fjerde nummer af Communications fra 1964 som ”det afgørende historiske gennembrud” 
for de semiologiske analysers indtog i universitetsverdenen (Bondebjerg 2000:8). Heri indgik bl.a. de senere 
kanoniserede artikler "Éléments de sémiologie" af Roland Barthes, “Le cinéma: Langue ou langage?” af Christian Metz, 
men også Barthes’ Mythologies (1957), Lévi-Strauss’ Anthropologie structurale (1958) kan nævnes som vigtige 
forudsætninger for udviklingen inden for den danske medievidenskab. 
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teoretiske fællesnævnere sidst i 1960erne og først i 1970erne beroede på almene, mytiske strukturer 

og formelle kategorier. 

Denne åbning mod at se den bredere kultur som tegnbåren og del af et overordnet udsagn 

eller ideologi, suppleret med ungdomsoprørets kritiske optik, banede vej for en sociologisk 

indfaldsvinkel til medieanalyserne, og i løbet af 1970erne blev tilknytningen til den kulturkritiske 

Frankfurterskole særdeles massiv. Her blev Jürgen Habermas’ offentlighedsteori tidens helt store 

inspirationskilde og fik afgørende betydning for, at medieanalyse blev forstået som analyse af 

massemedier og massekommunikation (Bondebjerg 2000:7).150 

 

Habermas og den massemedierede offentlighed 
I Jürgen Habermas’ Borgerlig offentlighed spillede massemedierne en helt central (skurke)rolle i 

analyserne af den borgerlige offentligheds fremvækst og forfald, og bogen er således en helt 

central kilde til at forstå mediebegrebet i 71-vejledningen samt til at forstå udviklingen inden for 

medieforskningen og læremidlerne videre op gennem 1970erne og ind i 1980erne.  

Habermas’ skitsering af offentlighedens struktur beroede på den borgerlige selvforståelse, 

der historisk set havde sin rod tilbage i den hellenske bystat, og som - på visse, begrænsede 

områder - nærmede sig sin realisering i en række europæiske storbyer i løbet af 1700-tallet. Det var 

de grundliggende konstitutionsforhold for denne borgerlige offentlighed, og herunder betingelser 

for fremvækst og forfald, der var i fokus i Habermas bog.  

Kernen i den borgerlige offentlighed var etableringen og opretholdelsen af en række 

indbyrdes afhængige, men adskilte sfærer. Først og fremmest stod hhv. staten og samfundet over 

for hinanden, og samfundet kunne yderligere opdeles i privatområde (og herunder i hhv. intimsfære 

og socialsfære) og offentlighedsområde (herunder i hhv. den kulturelle offentlighed og den politiske 

offentlighed). Disse institutionelle, fysiske og/eller lovmæssigt sikrede grænser blev imidlertid 

modsvaret af et andet lag, borgerens sindelag, der sikrede evnen til at skelne mellem egen rolle og 

indstilling til samfundet som enten privatperson eller som borger. Dette sindelag var betinget af 

                                                           
150En række centrale intertekster i kategorien uden for danskfagets undervisning er bl.a. Lissi Ø. Andersen mfl.: 
Tegneserier: En ekspansions historie, (1973), Michael B. Andersen mfl. (red.): Filmanalyser: Historien i filmen (1974), 
Søren Kjørups Filmsemiologi (1975), Bent Fausing og Peter Larsens (red.): Visuel kommunikation 1-2 (1980). Michael 
Bruun Andersen og Jørgen Poulsen (red.): Mediesociologi. Introduktion til massekommunikationsforskning (1974). 
Fiske og John Hartleys Fjernsynets sprog (dansk udgave 1978), Søndags-BT. Rapport om en succes. (Bolvig, K. 1971). 
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den primære socialisering, og i Habermas’ rekonstruktion af den borgerlige selvforståelse var det 

den borgerlige kernefamilie, der skulle danne rammerne for denne. 

 

Familien som forudsætning for humanitet 
Borgerens rette sindelag beroede på en grundliggende erfaring af humanitet. Denne grundliggende 

erfaring havde sine rødder i den afskærmede borgerlige families mest intime forhold og beroede 

helt grundlæggende på, at det enkelte individ - som spæd i forholdet til moderen - havde oplevet 

betingelsesløs kærlighed; det havde som udgangspunkt ’fået mere end det umiddelbart gav’.151 

Netop denne ’urerfaring’ fra intimsfæren var forudsætningen for, at man senere som borger i den 

politiske offentlighed kunne skue det alment bedste frem for det personligt bedste og dermed 

besad evne og villighed til om nødvendigt at ’give mere end man fik’.152 Disse erfaringer af 

humanitet i den private sfære skulle i den politiske offentlighed mere konkret vise sig ved en 

række kendetegn for den offentlige, herredømmefri debat: (i) at man så bort fra al status, (ii) at alt 

måtte stilles til debat og (iii) at publikum principielt var uafsluttet (34). 

Som nævnt var de konstitutive betingelser for det rette borgerlige sindelag familien som 

afgrænset institution og herunder, at en del af det borgerlige hjem var afskærmet fra 

offentlighedens indbrud. I løbet af 1800-tallet blev denne konstruktion imidlertid presset af flere 

udviklingstendenser, der indbyrdes styrkede hinanden. Dette gjaldt strukturændringer i forholdet 

mellem familien og staten, udviklingen af medieinstitutioner og – sammenhængende hermed – 

udviklingen af nye medieteknologier og –genrer. 

For det første angik 1800-tallets stigende offentlige sikring af og hjælp til familien ikke blot 

materiel sikring, men i stigende grad også familiens mere intime funktioner. Som Habermas 

udlægger det:  

 
                                                           
151 Habermas skriver om humaniteten, at den har sit udspring i ”det intime forhold mellom mennesker som rene 
mennesker i ly av familien” og citerer i en note Max Horkheimers Autorität und Familie (1936): ”Tingsliggjøringen av 
mennesket i økonomien til bare å være funksjon av en økonomisk størrelse fortsetter rigtignok inn i familien [...]. 
Likevel har mennesket i familien – hvor forholdene mellom mennesker ikke er formidlet gjennom markedet og de 
enkelte ikke står overfor hverandre som konkurrenter – alltid også hatt muligheten til ikke bare å virke som funksjon, 
men også til å handle som menneske. Mens fellesskapsinteressen i det borgerlige liv vesentlig har negativ karakter og 
bekrefter sig i forsvar mot farer, har den i kjærligheten mellem kjønnene og fremfor alt i morskjærligheten en positiv 
skikkelse. I dette fellesskab vil man den andres lykke og utvikling ... I denne forstand fører den borgerlige familie ikke 
bare til borgerlig autoritet, men til anelsen om en bedre menneskelig tilværelse.” (Habermas 1962/1976:45f). 
152 I den videre udvikling af det enkelte individs borgerlige sindelag i familiens intimsfære spillede skønlitteraturen – og 
det vil primært sige dannelsesromanen – en vigtig rolle. 
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Med kapitaldannelsesfunksjonene mister nemlig familien i tiltakende grad også oppdragelses-, 
verge,- omsorgs- og vejlednings-, ja til og med leementære tradisjons- og 
orienteringsfunksjoner. I det hele tatt mister familien atferdspregende kraft på områder som 
gikk for å være det privates innerste grunn. (145) 

 

Denne ’afprivatisering’ og opløsning af familiære bånd blev efterfulgt af et nyt fællesskab: 

konsumfællesskabet. Familien som institution blev nu holdt sammen i funktionen af at være 

aftagerfællesskab (aftagere af offentlige ydelser) samt forbrugerfællesskab (fritidsforbrug), og med 

dette nye fællesskab fremstod et nyt sindelag: forbrugermentaliteten.  

For det andet spillede dialektikken mellem udviklingen i produktionsmidler og de 

økonomiske strukturer en helt central rolle i Habermas’ materialistiske historiekonception, og en 

helt central instans for socialiseringen af familiens medlemmer blev massemedierne. Som følge af 

det industrielle samfunds ufravigelige maksimeringsproces befordredes en institutionalisering af 

pressen som virksomhed. Der skulle i stadig stigende grad sikres penge til afbetalinger på dyrt 

maskineri, løn mv., hvilket igen fordrede stabile afsætningsmarkeder - og i sidste ende var prisen 

en afpolitisering af indholdet til fordel for et stabilt aftagermarked (157). Således spillede 

massemediernes konstitutive forhold ifølge Habermas en helt central rolle for deres (manglende) 

evne til at bidrage til den demokratiske dialog, og netop derfor skulle analysen af 

medieinstitutioner og deres produktionsbetingelser senere komme til at præge 

medieforskningen.153 Som Habermas skriver: 

 

I sammenligning med pressen i den liberale æra har massemediene på den ene siden oppnådd 
en ulike mye større rekkevidde og effektivitet – med massemediene er offentlighetsfæren selv 
blitt utvidet. På den annen side er de blitt skjøvet stadig lenger ut av denne sfæren og trukket 
tilbake til den engang private sfæren for varesamkvem, jo større deres publisistiske effektivitet 
ble, jo mer ble de tilgjengelige for press fra bestemte interesser, det være seg individuelle eller 
kollektive. Mens pressen tidligere bare kunne formidle og forsterke privatfolk samlet til 
publikums offentlige resonennement, bliver dette nå omvendt først preget av massemediene. På 
veien fra private skribenters journalistikk og til massemedienes offentlige tjenesteytelser 
forandrer offentlighetssfæren seg ved at privatinteresser strømmer inn i og får en priviligert 
stilling der – selv om disse privatinteresser på ingen måte lenger eo ipso er representative for 
privatfolks interesse som publikum. (176) 

 
                                                           
153 Habermas skriver om pressens strukturforvandling: ”De store dagsavisers historie i den annen halvdel av det 19. 
århundre viser at i samme grad som pressen kommersialiseres, blir den også manipuler. Fra og med den tid da 
avsetningen av den redaksjonelle delen står i vekselvirkning med avsetningen av annonsedel, bliver pressen, som inntil 
da hadde vært institusjon for privatfolk som publikum, til en institusjon for betemte publikumsdeltakere qua privatfolk – 
nemlig til priviligerte privatinteresser innfallsport til offentligheten” (172f). 



105 
 

For det tredje både spejlede og fremmede disse sammenblandinger af de tidligere adskilte sfærer 

en række nye genrehybrider. Med fx Public Relations blev det ”gamle skille mellom nyhet og 

annonserett og slett antikvert” (177), og det blev således i stigende grad sværere at navigere 

mellem, hvad der var information til ’borgeren’ og hvad der var møntet på det private individs 

underholdning. Her var især den ”psykologisk manipulerende reklame” (177) problematisk, idet 

den eroderede markedets gennemsigtighed og satte kampen om bedste reklame i stedet for 

kampen om bedste pris. Også billedbladet nævnes af Habermas som en ny konkurrent til den 

politisk resonerende presse og som skaber af det kulturkonsumerende publikum (157). 

Endelig var en væsentlig faktor for strukturændringerne de nye medier. Hvor Habermas’ 

sondring (jf. ovenstående citat) mellem den tidligere ’presse’ og de nye ’massemedier’ (hvor begge 

størrelser altså meget vel kunne bero på avismediet) var betinget af produktionsforholdene, indgår 

der i hans massemediebegreb en særegen kritisk holdning til de (nye) medier, der udgrænsede 

tekstmodaliteten til fordel for (levende) billeder og lyd. Særegent for radio- og tv-medierne er 

deres, ifølge Habermas, bogstaveligt talt grænseoverskridende karakter, idet de både ud fra en 

institutionel betragtning fremmer overskridelsen af grænserne mellem offentlig- og privatsfære og 

ud fra en psykologisk-kognitiv betragtning udgrænser det refleksionsrum, som den skrevne 

modalitet beroede på. Som Habermas udlægger det: 

 

Leserens avstand til den trykte bokstav forsvinner gradvis med radio, film og fjernsyn – dvs. at 
den distanse forsvinner som krevde privat tilegnelse på samme måte som den først muliggjorde 
en offentlig utveksling av resonnementer over det man hadde lest. Med de nye media endrer 
kommunikasjonsformen seg som sådan; de har derfor mer gjennomtrengende – i dette ordets 
strenge betydning – virkninger enn pressen kan ha. 
[...] 
Under tvangen av “Don’t talk back” antar publikums atferd en annen skikkelse. Sammenlignet 
med trykte meddelelser beskjærer de sendingene som de nye media kringkaster på en 
eiendommelig måte mottagerens reaksjon. De trekker publikum – som lyttende og seende – inn 
i sin fortryllelse, men fratar det samtidig ”myndighetens” distanse, dvs. sjansen til å kunne si og 
motsi.” (158f)  

 

 

Massen og medierne 
Således blev forfaldstendenserne i de vestlige industrilande karakteriseret ved, at de enkelte 

familiemedlemmer i stadig højere grad blev socialiseret af instanser uden for familien (146), og de 
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elektroniske massemedier spillede en central rolle i denne udvikling med deres dæmoniserende 

egenskaber til at ’gennemtrænge’ sfærer og ’fortrylle’ publikum.  

I denne forfaldsproces optrådte selve masse-begrebet med en særegen kritisk prægnans. Den 

rationalitet, den borgerlige offentligheds herredømmefri samtale skulle bygge på, beroede, som 

tidligere nævnt, på opretholdelsen af familiens intimsfære og på ’refleksionsmedier’ som den 

liberale æras presse. Men idet distancen blev brudt, og rummet for refleksion forsvandt, opstod 

massen: 

 

Uten en beskyttende og støttende privatsfære havner individet i offentlighedetens dragsug, en 
offentlighet som imidlertid selv nettopp denatueres ved at dette skjer. Dersom distanse-
momentet – som er konstitutivt for offentligheten – faller vekk, dersom offentlighetens 
medlemmer kommer altfor nær hverandre, så forvandler offentligheten seg til masse [...]. Det 
gjensidige forhold mellom offentlighetssfære og privatsfære er blitt forstyrret. (148) 

 

Masse-begrebet, der i Habermas’ bog indgår i en række forbindelser,154  kendetegnes således ved 

det ureflekterede og regressive sindelag (154) og med inddragelse af Theodor W. Adorno udvikler 

Habermas en mere overordnet ’massekulturkritik’.155 

Således indebærer Habermas’ massemedie-begreb en vigtig dobbelthed: Massemedierne 

formidler ikke blot (en masse) til en masse, men er ligeledes kendetegnet ved at bidrage til at skabe 

en massementalitet og –kultur. Det er i dette kritiske lys, at masse-begrebet i den foretrukne danske 

term massekommunikation skal forstås. 

 

Tradition og tradering 
Habermas’ massemediebegreb blev en vigtig rampe, som den gryende medievidenskab kunne 

tage afsæt fra. Det kom imidlertid samtidigt til at sætte grænser for forskningens muligheder, fx i 

                                                           
154 Det indgår såvel i termen ’massemedier’ som i ’masseunderholdningsmedier’ og ’masseudbredt integrationskultur 
(178f). Og lignende negative egenskaber kendetegner masse-begrebet, når det kobles til materielle og økonomiske 
forhold: ”I samme grad som de tekniske aggregater blir omstilt til masseproduktion, mister nemlig 
produksjonsprosessen sin elastisitet [...].” (177). 
155 I sin reception af masse-begrebet trak Habermas på Theodor W. Adornos (masse)kulturkritik og citererede Adorno 
for følgende: ”Ville man sammenfatte i en setning hva massekulturens ideologi går ut på, måtte man framstille den som 
en parodi på setningen ”skomaker bli ved din lest”: som en kommanderende fordobling og rettferdiggjøring av den 
tilstand som likevel består – under beslagleggelse av al transcendens og kritikk. Idet den samfunnsmessig aktive ånd 
begrenser seg til bare en gang å konfrontere menneskene med det som alligekevel utgjør betingelsene for deres 
eksistens, men samtidig proklamerer denne tilværelse som sin egen norm – festes de i troløs tro til den rene eksistens.” 
(203). 
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form af en række privilegerede medier som områdets studieobjekter,156 mens tilgangen til 

medieforskningen på en række andre områder til gengæld inddrog teoridannelser, der var 

kvalitativt forskellige fra Habermas’ udgangspunkt. Hvor Habermas’ kortlægning af afstanden 

mellem det (i 1962) nuværende ’refeudaliserede’ samfund og så det tidligere, (på flere områder 

mere) oplyste og demokratiske samfund havde rod i den mere pessimistiske Frankfurterskole og 

var bagudskuende og formet som en kritik,157 så blev det mere ’offensive’ og marxistisk-

revolutionære temperament i høj grad tydeligt i den danske forskning og i de danske lærebøger. 

Her skulle en helhedsteori af både habermasiansk, marxistisk, psykoanalytisk og semiotisk 

herkomst vise vejen frem mod individets (elevens) (gen)oplysning – en teoretisk konstellation, der 

ifølge Bondebjerg på mange måder lå lige for: 

 

For semiologen og ideologikritikeren – ofte forenet i samme person – var kultur og 
kommunikation tegn, forankret i koder og konventioner, og de var endvidere forbundet med 
mere omfattende mytologier og ideologier, som via mediesystemerne institutionaliseredes til 
ideologiske og kulturelle apparater, der oftest udtrykte eller forstærkede det eksisterende 
samfundssystem. (Bondebjerg 2000:8) 

 

Hermed skulle medieanalysen blive del af en fremadrettet modoffensiv og bære præg af en 

(kultur)kamp-retorik, der som udgangspunkt var kvalitativt forskellig fra tilgangen hos Habermas. 

 

Centrale aktører - SMID og DLF 
Som tidligere nævnt var den teoretiske fællesnævner for den gryende medievidenskab i Danmark 

strukturalisme og – sammenhængende hermed – semiologi. Denne tendens blev afspejlet inden for 

gymnasieregi først i 1970erne, hvor præsentationen af strukturalistiske teorier var fremtrædende i 

tidsskrifter158 samt i forbindelse med Dansklærerforeningens efteruddannelseskurser til det nye 

                                                           
156 Som Jensen 2000 kritisk opsummerer medieforskningens historie i Danmark: ”(Masse)medieforskere har traditionelt 
organiseret sig omkring et kommunikationsmedie snarere end omkring den brede teknologi […]. 
Massekommunikationsforskningen har her først og fremmest accepteret tv, radio, filmen, avisen som de primære og 
privilegerede studieobjekter.” (Jensen 2000:55). 
157 Jf. fx Horchheimer og Adornos Oplysningens dialektik (1944), der kun opregner forudsætningerne for modernitetens 
problemer og ikke overskridelsen af dem. 
158 Det gælder fx Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 1, 1973, hvor Greimas’ strukturalisme blev introduceret 
over flere artikler, men også andre fagblade bidrog. Fx Poetik 3, 1969 med Greimas’ artikel ”Grundtræk af en narrativ 
Grammatik”, Kosmorama 97, 1970 der præsenterede en række af tidens væsentligste billedsemiologer bl.a. med 
Christian Metz’ artikel ”Nogle træk af filmens semiologi”. Af bogudgivelser kan fx den danske udgivelse af Roland 
Barthes’ Mytologier fra 1969 nævnes samt antologien Strukturalisme (Madsen 1970) og en dansk oversættelse af 
Gremas’ Strukturel semantik (1974). 
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medieområde. Fra midten af 1970erne blev vægten imidlertid flyttet fra det tekstlige og semiotiske 

fokus med mytologiske fortolkningsrammer til (også) at gælde et udpræget socialhistorisk fokus 

med offentlighedsmodellen som forankringspunkt.159 Hovedaktørerne i denne udvikling havde 

rod i både det symbolske felt og det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, og de formulerede sig 

eksplicit i opposition til de statslige uddannelsesstrategier (fx direktoraterne under 

undervisningsministeriet og CUR). To helt centrale aktører i kampen for at præge 

mediedimensionen af gymnasiets danskfag i denne periode var hhv. Sammenslutningen af 

Medieforskere i Danmark (SMID)160 og Dansklærerforeningen. De to organisationer havde 

betragtelige fællesinteresser i forbindelse med medieområdet, hvilket bl.a. fremgik af SMID-

seminaret på Sandbjerg i 1977 og af den efterfølgende omhyggelige rapport.161   

Som det fremgik af rapporten, var formålet med seminaret  

 

1) at give et overblik over den undervisning, der pt. gives samt planlægges på alle 
undervisningsniveauer samt 2) at give et overblik over ved hvilke institutioner 
sammenslutningen kunne anbefale at man iværksætter undervisning i massekommunikation 
(Korsgaard 1978:4) 

 

Udgangspunktet var således, at der var en række problemer i forbindelse med forskningen og 

undervisningen i massekommunikation i det danske uddannelsessystem, og i denne forbindelse 

spillede gymnasiets danskfag en særdeles central rolle.162 Selv om massekommunikation, som 

tidligere vist, var repræsenteret i den nyeste bekendtgørelse og især i vejledningen, var der ifølge 

rapporten flere problemer forbundet med praktiseringen af denne undervisning. For det første var 

undervisningen i massekommunikation – i modsætning til undervisningen i skønlitteratur – ikke 
                                                           
159 Jens Walther eksemplificerede denne tendens ved at skitsere udviklingen inden for Dansklærerforeningens. Hvor der 
i 1973 fx blev undervist i ’Mytiske mønstre i massekommunikationen’ byggede kurserne nu (i 1977) på 
offentlighedsteori, og, som Walther bemærkede, ”hvor Dansklærerforeningens egen introduktionsbog i det hele taget 
udgør grundlaget for kurserne.” (Korsgaard 1978:16). 
160 SMID blev etableret i nov. 1976 med det helt centrale mål at opnå indflydelse på undervisningen i massemedier på 
alle niveauer af uddannelsessystemet. De beskrev sig selv som en tværfaglig sammenslutning og bestod på dette 
tidspunkt bestod af ca. 60 personer med forskellige særinteresser. Når jeg i denne sammenhæng alligevel lader SMID 
samt repræsentanter for DLF, (fx Jens Walther), tale med én stemme, skyldes det, at der i de centrale spørgsmål, jeg her 
behandler, ikke blev givet udtryk for afgørende uenighed – hvilket selvfølgelig enten kan skyldes netop enighed eller 
også uudtalt uenighed. 
161Rapporten Massekommunikation i Danmark. Rapport fra et seminar på Sandbjerg 17.-18. november 1977 var på 100 
sider og blev udgivet af Institut for uddannelse og Socialisering ved Aalborg Universitetscenter. 
162 Gymnasiedanskfagets fremtrædende rolle fremgik ligeledes af seminarets program og diskussioner. Ud af seminarets 
fire oplæg fra de relevante undervisningsområder angik de to gymnasiet, og ud af seminarets ’problemkatalog til 
gruppearbejde’ var gymnasiet direkte i fokus i fem ud af ti spørgsmål. Endvidere var gymnasiets 
massekommunikationsundervisning allestedsnærværende i de efterfølgende diskussioner. 
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bundet af kvantitative krav, hvilket både resulterede i, at undervisningen inden for feltet var 

yderst forskellig fra underviser til underviser, og at massekommunikationen spillede en meget 

begrænset rolle i eksamensopgivelserne (Korsgaard 1978:16). 

 For det andet, og mere alvorligt, blev der fra statslig side udøvet et vist ”pres på 

massekommunikations-området”(Korsgaard 1978:62) i form af tilskyndelsen til en helt specifik 

form for undervisning. Der havde været tale om en spaltning af danskfaget ”mellem dels nogle 

almene kvalifikationer med henblik på dannelsen af samfundsborgere og dels nogle specielle 

kvalifikationer med henblik på den videre uddannelse”( Korsgaard 1978:20), og ad denne vej var 

massekommunikation ved at ende op som en ”fetich” (Korsgaard 1978:50).   

Således var der i denne tids debat om massekommunikationsundervisningens udbredelse og 

indhold især én modsætningsfigur, der – dog på baggrund af en anden faglighed – 

reaktualiseredes fra de tidligere debatter mellem den sproglige og den litterære dimension: nemlig 

argumentationen for den ”bevidsthedsdannende” over for den ”teknokratisk-

færdighedsindlærende” undervisning.163 Væsentlige stemmer i både SMID og DLF kæmpede 

således en kamp for, at massekommunikationsundervisningen ikke skulle blive placeret i 

”færdighedsafdelingen” – og dermed eventuelt ende op som et selvstændigt fag (Korsgaard 

1978:19) - men i ”dannelsesafdelingen” (Korsgaard 1978:44) i kernen af danskfaget. Der blev 

således abonneret på en forståelse af danskfaget, som lå i forlængelse af fagets litterære tradition: 

at danskfaget som dannelsesfag skulle beskæftige sig med nogle for mennesket helt centrale 

forhold: bevidsthed og mening.164 

 

Massekommunikation og kulturkamp 
Samtidig med at der blev argumenteret kraftigt for massekommunikationsundervisningen som en 

helt central del af danskfaget, var selve formålet med at beskæftige sig med massekommunikation 

                                                           
163 At både SMID og Dansklærerforeningen stillede sig i et oppositionelt forhold til den statslige uddannelsespolitik 
vidner fx følgende ytring om undervisningsministeriet og direktoratet om: ”Tendensen i undervisningsministeriet politik 
peger mod et ønske om en simpel effektivisering og standardisering af studiet med henblik på disse færdighedskrav. De 
historiske og bevidsthedsdannende elementer i faget risikerer følgelig udskillelse og forsvindende indflydelse. Det var 
bl.a. tanker i denne retning, der lå bag integrationsbestræbelserne fra Direktoratets side på Forsøgsgymnasiet i Herlev 
og bag det bekendgørelsesforslag, der blev taget af bordet i vinter. Heri opereredes der med et tværfagligt basisfag, 
lingvistik, som skulle være teknisk færdighedsindlærende først og fremmest.” (18). 
164 Som Jens Walter udtaler: ”Det er væsentligt for Dansklærerforeningen at bevare de historiske og 
bevidsthedsdannende elementer i faget. Dette fremgår også af de efteruddannelseskurser, der bliver tilbudt.” (Korsgaard 
1978:19). 
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paradoksalt nok fageksternt og del af en større sag. I en opsummering på en af seminarets 

diskussioner lød det: 

 

Medierne er vigtige fordi de a) de eksisterer og er centrale i bevidsthedsdannelsen og af stor 
betydning for livsmønstret. b) fordi de gennem inddragelse i undervisningen kan pege ud mod 
samfunds- og historieforståelse og derved bidrage til at modvirke den ahistoriske tendens i 
produktionsmåden.  
Man kan gennem medieanalyse fortælle noget om mediernes begrænsninger i ”den 
demokratiske proces”, og bevidstgøre modsætningen mellem den ”meningsdannende” og den 
”ideologisk-regenerative” side af medierne. (Korsgaard 1978:44, mine understregninger) 

 

Som det fremgår af citatet, beroede argumenterne for at beskæftige sig med massekommunikation 

både på kvantitet og kvalitet. Massemedierne var, for det første, helt centrale i den enkelte elevs 

socialiseringsproces, og, for det andet, var mediernes påvirkning som udgangspunkt 

problematisk. Med dette udgangspunkt kunne danskfagets aktive beskæftigelse med 

massemedierne netop blive en platform for ”modsocialisering” (Korsgaard 1978:55).  

Ad denne vej blev fagområdets mangel på opbyggeligt indhold opvejet af dets potentiale for 

en ”aktiv kulturkamp” (Korsgaard 1978:45), og i denne kamp var elevens rolle utvetydig: På 

seminaret fremsatte Frans Mortensen en taksonomisk ”syv-trins-raket”, som – hvis 

undervisningen blev tilpasset denne – ikke blot kunne udruste den enkelte gymnasieelev til at 

klare ”kulturkampen” om, i og med medierne, men også til at formidle det rette sindelag videre til 

dem, der endnu ikke var udrustede med det:165  

 

a) Eleverne er i stand til at efterligne de genrer, de ser i medierne, men der er ingen garanti for at 
de har forstået det, de kan efterligne. 

b) De forstår det, de kan efterligne, men kan ikke udtrykke det teoretisk 

                                                           
165 Netop krigsmetaforikken var iøjnefaldende: ”Endelig blev det under punkt 2 nævnt, at i den nuværende og 
formodentlig fremtidige situation for akademikere, må der satses på ”uddannelse til arbejdsløshed”: Også dette forhold 
burde motivere til øget indsats på det mediepraktiske område, således at de arbejdsløse kan stå rustet til en aktiv 
kulturkamp.” (45); ”Der var i gruppen enighed om at Walters synspunkter i hovedsagen var rigtige, nemlig at det ikke 
går med reformer ”oppefra” – i øjeblikket! Strategien må være dobbelt: På den ene side en ”husmands”/”græsrods”-
filosofi, og på den anden side arbejde i toppen af systemet med det formål at søge at afværge teknokratiseringen af 
massekommunikations-undervisningen i gymnasiet. I denne forbindelse blev det fremført at al strategi bl.a. må basere 
sig på en vurdering af modstandernes styrke – mest aktuelt for ”toppens” vedkommende. (44)”. Der blev ligeledes talt 
m at gøre ”konkrete fremstød på konkrete undervisningsområder” (41), og der blev spurgt til, ”hvilke 
strategiske/taktiske muligheder giver divergenserne i og omkring den statslige uddannelsesplanlægning på 
massekommunikations-området – gymnasiedirektoratet versus direktoratet for de videregående uddannelser – SMID og 
andre organisationer?” (41). (Mine understregninger). 
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c) De kan også teoretisk formulere det. 
d) Betyder dette, at de er beskyttet og selv kan benytte denne viden offensivt, når de selv er i 

konsumentsituationen? 
e) Det kan de. 
f) Hvad betyder det samfundsmæssigt at de (30 %) kan gøre det? 
g)  De må sættes i stand til og sikres produktionelle muligheder for at dette bliver formidlet til 

også de øvrige 70 % (Korsgaard 1978:21).166 

 

Udgivelsesstrategier 
Diagnosen af problemerne inden for såvel samfundet som helhed som for undervisningen i 

massekommunikation inden for gymnasiets danskfag blev fulgt op af en række strategier, der 

skulle skabe grundlaget for en modsocialiseringsproces, hvor eleven var nøgleperson. Det 

handlede om at opnå indflydelse både via netværk og via udgivelser af undervisningsmateriale 

For det første blev de ”strategisk/taktiske” (Korsgaard 1978:51) muligheder i forbindelse med 

den statslige uddannelsesplanlægning, de forskellige uddannelsesinstitutioner og de faglige 

organisationer drøftet. ”Kort sagt: vi skal gøre os uundværlige i den statslige planlægning og for 

den enkelte lærer” (Korsgaard 1978:51), lød det om førstnævnte relationer.167 Af faglige 

organisationer var især Dansklærerforeningen i fokus og herunder foreningens kursusvirksomhed 

(46). 

For det andet, og i forlængelse heraf, blev der diskuteret strategier for udvikling og 

distribution af undervisningsmateriale. Der blev her talt om at lave ”en sammenhængende 

didaktisk offensiv fra SMID’s side over for f.eks. Dansklærerforeningen”168 (46), og i denne 

offensiv indgik følgende tre punkter: 

  

                                                           
166 At målet helligede de faglige elementer vidnede også seminarets diskussioner om den skriftlige fremstilling om. Der 
var her overvejende konsensus omkring, at den skriftlige fremstilling skulle inddrages aktivt: ”I skriftlig fremstilling 
ligger der potentialer, der bør forsøges vendt til en offensiv. Skriftlig fremstilling er ikke dårlig i sig selv.” (62); ”Det er 
vigtigt, at vi overvejer, hvordan den skriftlige fremstilling kan anvendes emancipatorisk.” (62); ”Frands Mortensen 
fandt, at vi bør koncentrere os om de frigørende elementer i forbindelse med den skriftlige fremstilling alene af den 
grund, at disciplinen under alle omstændigheder ville blive opprioriteret fra centralt hold.” (62); ”Pkt 7: 
(modproduktion): Det blev her nævnt, at det ikke kun drejer sig om de audiovisuelle medier, også den skriftlige 
fremstilling er væsentlig udfra modproduktionssynsvinklen [...].” (45). 
167 Opfordringen lød videre, at ”[e]vt- personlige kontakter til undervisningsinstitutioner og undervisere bør videregives 
til undervisningsudvalget.” (53). 
168 Som det lød: ”Der må i forhold til hele undervisningssystemet gøres opmærksom på SMID’s eksistens – i første 
omgang. Der findes en faktisk kompetence her som andre skal kunne trække på (skal der nedsættes arbejdsgrupper 
mlm. Gymnasielærere og SMID?).” (45). 
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1. (primær – materiale til lærerne) Teoretiske introduktioner.169 
2. Kommenterede tekstsamlinger ud fra en socialhistorisk tilgang 
3. Relevante analyseeksempler (Korsgaard 1978:46) 

  

Endvidere blev der fra flere sider lagt vægt på behovet for materiale, der inddrog 

offentlighedsteorien og - i det hele taget - en historisk tilgang til analyserne. Der blev således talt 

om ”et stort behov for f.eks. tematiske tekstsamlinger og for analyser, der inkorporerede 

offentlighedsteorien” (Korsgaard 1978:60). Der blev ligeledes gjort opmærksom på, ”at historien 

var nødvendig for at forstå aktuelle tekster, hvis man skulle være i stand til at afdække disses 

arkæologiske lag” (60), og på seminaret fremstod der en grundlæggende definition af 

massekommunikation, der - trods ”forskellige forbehold fra gruppemedlemmerne” (51) var 

kendetegnende for hele sammenslutningens forståelse af begrebet: 

 

substansen i området er massekommunikation som en samfundsinstitution, der afkaster nogle 
tekster. Man kan fokusere på denne samfundsinstitution selv, eller teksterne som kilder til 
information (kildekritik), eller teksterne som ideologiske udsagn (tekstlæsning og 
bevidsthedssociologi). Endelig kan alle disse aspekter perspektiveres historisk. 
Sammentænkningen af disse aspekter er væsentlig.” (Korsgaard 1978:51) 
 

Ad denne vej blev den tidligere dominerende strukturalistiske teori nu del af en større teoretisk 

konstellation, en helhedsteori om massemedierne i samfundet. 

 

Strategiske udgivelser 
Denne tids tanke om en ’didaktisk offensiv’, som skulle rette sig mod både underviser og elev med 

materiale, der havde ’massekommunikation’ som samlende begreb og herunder blandt andet 

ideologikritisk tekstlæsningsmetode, bevidsthedssociolog og historisk perspektiv, udmøntede sig i 

tiden fra midt i 1970’erne og ind i 1980’erne i en række udgivelser, hvor Det faglige udvalg for 

dansk under Dansklærerforeningen stod for en væsentlig del, og hvor en række af medlemmerne 

                                                           
169 Af relevante eksempler på den første kategori blev bogen Massekommunikation. Introduktion til et 
undervisningsområde (1976) nævnt, der var blevet lavet på initiativ af Det faglige udvalg for dansk under DLF i 
forbindelse med intensiveret efteruddannelsesvirksomhed inden for massekommunikationsområdet i skoleåret 1976-77. 
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fra SMID var bidragsydere. Her skal en række centrale udgivelser, der afspejler denne offensiv, 

omtales.170 

Forholdt til ovenstående distinktioner fra SMID-seminaret var der inden for den første 

kategori (”primær – materiale til lærerne”) tale om antologien Massekommunikation. Introduktion til 

et undervisningsområde, udgivet af Dansklærerforeningen (Olivarius:1976). Denne var møntet på 

efteruddannelseskurser i massekommunikation inden for danskfaget, men også som inspiration til 

underviseren i det hele taget. En anden udgivelse på dette niveau, der dog ikke henvendte sig 

eksplicit til undervisere på gymnasiet, var Visuel Kommunikation 1+2 (1980, forlaget Medusa) af 

Bent Fausing og Peter Larsen (red.).171  

 Disse lærebøger blev hver især efterfulgt af en lærebog, der var rettet direkte mod eleven i 

gymnasiet. Af tekstsamlingen Massekommunikation og offentlighed (Andersen 1980), udgivet af 

Dansklærerforeningen på forlaget Modtryk, fremgik det, at den lå i forlængelse af ovennævnte 

Massekommunikation. Introduktion til et fagområde (1976), og Fausing og Larsen stod bag lærebogen 

Billeder – analyse og historie (1982, udgivet af DLF på forlaget Skov), der kan betragtes som en 

gymnasieudgave af deres udgivelse fra 1980, og som falder under kategorien ’kommenterede 

tekstsamling ud fra socialhistorisk tilgang’. Endelig faldt Per S. Friis, Jens F. Kragholm og Jens 

Walters udgivelse TV-analyse – teori og metode til medieundervisning og –kritik (udgivet på forlaget 

Borgen 1976) inden for flere af de nævnte kategorier og var en teoretisk introduktion (til eleven) 

med socialhistorisk tilgang og med relevante analyseeksempler.172 Netop denne lærebog vil senere 

blive analyseret nærmere, da den på eksemplarisk vis samler tidens teorier og analyseobjekter. 

Det fremgik gerne eksplicit af flere af tidens udgivelser, at formålet var at bane vej fra 

universiteternes forskning i massekommunikation og til undervisningen i gymnasiet. Fx kunne 

man i forordet til udgivelsen Massekommunikation. Introduktion til et undervisningsområde (1976)173 

læse:  

                                                           
170 For at imødekomme det behov for nye læremidler, der opstod i kølvandet på 71-reformen, udviklede 
Dansklærerforeningen ’Studieserien’, der skulle supplere den mere traditionelle og skønlitterære del af faget. Senere 
kom også en rækkes fællesudgivelser til (’danskhæfterne’) samt en række udgivelser fra Fraktionen for de fortsatte 
skoleuddannelser.  
171 Både Fausing og Larsen havde imidlertid bidraget til omtalte antologi Massekommunikation. Introduktion til et 
undervisningsområde, og Larsen havde fx tidligere skrevet artiklen ”TV-serien – en analyse og nogle kommentarer” i 
Meddelelser fra Dansklærerforeningen (1974). 
172 Som forfatter- og redaktørnavnene vidner om, var der væsentlige sammenfald mellem medlemmer af SMID og 
Dansklærerforeningen. 
173 Bogen var skrevet med henblik på efteruddannelse af gymnasie- og hf-lærere. 
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Den interesse, som forskningsområdet massekommunikation i de sidste år er blevet genstand 
for lå universiteterne, har naturligvis sat sig spor hos gymnasiets dansklærere, der imidlertid 
kun i ringe grad har mulighed for at følge den nye forskning på nærmere hold. (Hansen 1976:7) 

 

Lignende blev der peget på ”den manglende formidling af forskningsresultaterne” i lærebogen 

TV-analyse. Teori og metode til medieundervisning og –kritik (Friis mfl. 1976:8), og ifølge lærebogen 

Nyhedsformidling – en grundbog i massekommunikation ”har man dog [hidtil] savnet en egentlig 

lærebog på området specielt tilrettelagt for undervisning i gymnasiet, HF, seminarier og andre 

tilsvarende uddannelser” (Sørensen 1982:7). På samme vis var det i Billeder – analyse og historie 

formålet at ”støtte et sådant bredere kulturhistorisk arbejde, hvor billedfeltet inddrages” (Fausing; 

Larsen 1982:9). 

 

Teoretiske fikspunkter i tidens lærebøger – ideologi, tegn, historie og 
psykoanalyse 
Et helt centralt forankringspunkt for tidens teoretiske og metodiske tilgang til medieområdet var 

ideologi-begrebet. Med ideologi-begrebet indtræder der en forskel mellem det, der umiddelbart 

træder frem, og så de egentlige strukturer, motiver mv. der måtte ligge bag. Dermed kunne 

undervisningen inden for medieområdet ikke blot begrænse sig til konkret viden om mediernes 

teknologi og opbygning, hvorledes man bliver kompetent til at bevæge sig inden for deres genrer 

o.l. Dette blev fx udtrykt i bogen Nyhedsformidling – en grundbog i massekommunikation: 

 

Mens teknikken og ressourcerne […] som regel gør det muligt at anvende medierne på en 
række forskellige måder, er det ideologien som udpeger den bestemte anvendelsesmulighed, 
der bør realiseres. (Sørensen 1982:19) 
 

Når nu det, der umiddelbart trådte frem, ikke svarede til det, der lå bag ved, var der for det første 

behov for et (bedre) alternativ at måle det umiddelbare indtryk i forhold til, og for det andet måtte 

der tilbydes en model, der kunne forklare, hvorledes det ’usande’ overhovedet fik 

virkelighedskarakter. Endelig skulle en adækvat teori kunne tilbyde en metode, der gjorde det 

muligt at bevæge sig fra det ’uvirkelige’ plan til det ’virkelige’. Løsningen på dette problem blev 

en transvidenskabelig enhedsteori, der bestod af en (udvidet) tegnteori, et historiserende aspekt og 
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af en psykoanalytisk forklaringsramme. Disse teorier blev både præsenteret hver for sig og i 

sammenhæng. 

 

Den udvidede tegnteori 
I denne helhedsteori havde tegnteorien to sammenhængende funktioner. Den bidrog for det første 

til en afnaturalisering af kommunikationen og for det andet til, at alt lod sig opdele i særegne 

udtryk og dermed blev genstand for (semiotisk) analyse. På grund af det nye fokus på 

massemedier som fx TV og radio blev det i denne forbindelse imidlertid magtpåliggende at få 

inddraget de billedlige udtryk i tegnanalyserne og afnaturaliseret billedmodalitetens umiddelbare 

virkelighedspræg. Som Peter Larsen udtrykte det i sin artikel i Massekommunikation. Introduktion til 

et undervisningsområde, har ”de massemediebilleder, vi kigger på til dagligt [...] det til fælles, at de 

præsenterer deres betydningsindhold meget spontant og direkte for modtageren”, og, som Larsen 

videre forklarede, er de  

 

”realistiske” i den forstand, at når de på billedfladen fremstiller mennesker og objekter, så sker 
det på en måde, som umiddelbart ligner den, hvorpå mennesker og objekter fremtræder for os i 
virkeligheden – og på en måde som i hvert fald er helt anderledes end den, hvorpå 
verbalteksterne fortæller os om verden. (Larsen 1976:71) 

 

I arbejdet med at gøre de umiddelbare billedmæssige indtryk til ’middelbare’ udtryk blev Roland 

Barthes’ arbejder med billedets retorik og konnotations-analyser helt centrale referencerammer. 

Her Peter Larsens version af Barthes’ model over myten som semiologisk system:  

 

 

 

 
Figur 3 (Larsen 1976:94) 

 

 

Ud fra denne model kan det umiddelbare billedlige udtryk således stykkes op i tegn og ’læses’ på 

ny som ideologi og myte. 
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Historien og historisering  
 
Den teoridannelse, der har hjulpet os til at foretage udvælgelsen og struktureringen af 
kommentarerne, er offentlighedsteorien. Den skal ikke gennemgås her, men vi henviser i stedet 
til artiklen ”Offentlighed og massekommunikation” af Frands Mortensen & Jørn Møller. 
(Andersen 1980:200) 

 

Citatet, der stammer fra lærebogen Massekommunikation og offentlighed, illustrerer en overordnet 

tendens i tiden: Habermas’ offentlighedsteoris helt centrale rolle i materialet til både lærerne og 

eleverne. Offentlighedsteorien blev omhyggeligt udlagt og fortolket i Frands Mortensen og Jørn 

Møllers artikel ”Offentlighed og massekommunikation”, der var den indledende – men også 

længste – artikel i udgivelsen Massekommunikation – introduktion til et undervisningsområde. Her 

fremlægges offentlighedsteorien som ”en art nødhjælp” (9) til læreren til at forstå 

massekommunikation som fænomen, og forfatterne er bevidste om, at den længere historiske 

redegørelse, offentlighedsteorien bygger på, kan virke unyttig for et umiddelbart blik, men er 

samtidigt overbevist om, at ”de læsere, der holder ud, vil få nogle ideer, der kan inspirere til 

videre arbejde.” (9) Forfatterne omtaler i denne forbindelse deres udlægning af 

offentlighedsteorien som en ”ramme”, man selv videre kan fylde ud (9f).  

Ad denne vej skulle det historiske blik for det første åbne op for, at se nutiden som - netop - 

resultatet af forskellige mere eller mindre positive strukturelle forandringsprocesser.174 Som 

forfatterne skrev: 

 

Vi har valgt at strukturere udvalget således, at teksterne og kommentarerne samlet giver et 
overblik over massekommunikationens og offentlighedens udvikling i Danmark. Dvs. vi har 
valgt en historisk tilgangsvinkel. 
Når vi har gjort det, er det for det første, fordi vi mener, at man vanskeligt kan forstå dagens 
massekommunikation, hvis ikke den ses som det foreløbige slutpunkt på et langt forløb. (200) 

 

For det andet medførte denne ophævelse af nutidens selvfølgelighed, at fremtiden også kunne blive 

en anden. Den historiske vinkel og herunder kendskabet til massekommunikationens historie 

kunne på denne måde være en metode ”til at sætte fantasien i sving, således at man bedre kan 

forestille sig alternativer til dagens massemedier” (200), som det fremgik af lærerkommentarerne i 

                                                           
174 Som det fx lød om den kapitalistiske produktionsmåde, og dens – ifølge forfatterne - problematiske isolering af 
producenterne med en manglende fælles plan for samfundets totale produktion til følge: ”Denne tilstand er resultat af en 
lang historisk udvikling; den er på ingen måde naturgivet.” (13). 
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Massekommunikation og offentlighed (Andersen 1980). Og ligesom tegnteorien kunne også 

historieteorien på denne måde bidrage til at afnaturalisere det umiddelbare indtryk. 

Ad denne vej blev Habermas’ historiekonception suppleret med en eskatologisk 

historieforståelse. Der var således ikke lagt op til, at eleven blot skulle bruge sin frie fantasi i 

forsøget på at forestille sig andre medier og et andet samfund. Af de pædagogiske tekster, der var 

henvendt til lærerne, fremstod i glimt også mere specifikke angivelser på, hvad denne fremtid 

kunne og burde indeholde. Hos Mortensen og Møller 1976 bliver der talt om den mulige skabelse 

”af den revolutionære situation, der må følge umiddelbart før eller i det mindste indtræffe 

samtidig med ophævelsen af det borgerlige samfund” (24). Der var også tale om at der, i det 

øjeblik offentligheden brød totalt sammen, ville være to muligheder, hvoraf den ene var 

ophævelsen ”af  

 

det borgerlige samfund og en begyndende bekæmpelse af kapitalismen (dvs. udvikling af et 
socialistisk samfund). Det gamle alternativ: socialisme eller barbari, som de stærke 
nordvesteuropæiske socialdemokrater ophævede, kan således blive aktuelt igen. (19)175 

 
På denne måde fremstod offentlighedsmodellen først og fremmest som en forklaringsramme for 

fortiden samt nutidens aktuelle samfundsproblemer, mens en marxistisk historiekonception skulle 

danne grundlag for at forstå historiens og samfundets videre retning. 

I denne sammensmeltning mellem offentlighedsmodellen og den eskatologiske marxistiske 

historiekonception kom offentlighedsmodellens kernedistinktioner, fx mellem offentlig og privat, 

til at fungere som måleenhed for samfundets (og historiens) udvikling. Dette viste sig fx ved 

læremidlernes valg af højdepunkter: de, små som store, kulminationspunkter i historien, hvor der 

etableredes en base for politisk debat i offentligheden. Et eksempel herpå er læremidlet 

Massekommunikation og offentlighed, hvor konflikten på Den kongelige Porcelænsfabrik (1974) 

fremstod som et opbyggeligt eksempel fra samtiden, hvor ”de kæmpende kvinder [tog] gader og 

pladser i brug i deres offentlighedsarbejde”, og hvor det ”i et kort øjeblik [lykkedes] at bryde 

afgørende igennem den borgerlige offentlighed.” (Andersen 1980:199, mine understregninger).176 

                                                           
175 Der blev i artiklen ligeledes refereret til et ”evt. kommunistisk samfund” (25). 
176 Netop dette eksempel vidner om den dobbelthed, der indfandt sig i tidens reception af Habermas’ Borgerlig 
offentlighed. Mens offentlighedsmodellen på den ene side dannede det helt centrale forklaringsgrundlag for samfundets 
konstitution og historiske udvikling, synes det konstituerende for Habermas’ model – borgerens sindelag, der krævede 
en langsom forædling i familiens skød – ikke at korrelere med et (kvinde)kampperspektiv. 
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Et andet eksempel på et højdepunkt er samme lærebogs skildring af den kvantitative og kvalitative 

ændring, der skete med offentligheden med partipressens indtog: ”Hovedmassen af befolkningen, 

der tidligere var holdt uden for, trænger nu ind i offentligheden, og dermed fremtvinges der 

strukturelle og indholdsmæssige ændringer.” (203, mine understregninger). 

 

Psykosociale forklaringsbehov 
Ovenstående eksempler på progressivt ’offentlighedsarbejde’ var imidlertid mere undtagelsen end 

reglen, og for at forklare hvorfor der ikke forekom mere modstand mod den problematiske 

samfundsudvikling – og hvorfor fremtiden lod vente på sig -, måtte lærebøgerne inddrage 

forskellige former for psykologiske og især psykoanalytiske teorier. I stedet for at udspille sig i 

offentligheden blev de samfundsmæssige konflikter internaliseret i det enkelte individ177, og til at 

dulme, men også opretholde, denne indre konflikt hjalp netop massemedierne.178 For forbrugeren 

er det nemlig, som Mortensen og Møller skriver i Massekommunikation. Introduktion til et 

undervisningsområde,  

 

betryggende, at de figurer, underholdningsindustrien tilbyder ham at identificere sig med, ikke 
gang på gang sætter ham i forlegenhed ved at lægge op til erkendelser om hans tilværelse, som 
han var ude af stand til at drage konsekvenserne af. (Mortensen; Møller 1976:58f) 

 

Derfor udviklede underholdningsindustriens figurer sig ikke, men fremstår altid og uge efter uge 

– uanset hvad de kommer ud for – som upåvirkede. Samtidigt bibringer massemedierne en så 

tilstrækkelig grad af oplevelse og sanselighed, at individet både føler sig underholdt og får udlevet 

en tilstrækkelig grad af behov til at føle sig som menneske. Som Mortensen og Møller slår fast:  

 

Groft og generelt kan man sige, at underholdningsudbuddet kompenserer for manglende 
udtryksmuligheder i livssituationen og samtidig retfærdiggør denne tilstand ved at udgøre en 
relevant og aktuel erstatningsmulighed. (59) 

                                                           
177 Som det lyder i Massekommunikation og offentlighed ”Kun i det enkelte individ sker der kraftige sammenstød” 
(1980:207). 
178 Som det kategorisk fremgår af Massekommunikation og offentlighed: ”Ekstra Bladets socialjournalistik bygger 
fundamentalt på individets umyndighed. Den forstærker denne umyndighed til angst. Angsten og umyndighedsfølelsen 
er et centralt råstof i selve produktionen, og Ekstra Bladet bearbejder dem således, at de altid er nærværende et eller 
andet sted i bladet. Samtidig skaber Ekstra Bladet systematisk afløbskanaler for angsten. Det sker i kraft af den særlige, 
slagkraftige stil, man anvender. Angsten omvendes via stilen til aggression. Angsten og det aggressive afløb er således 
to sider af samme sag. De er begge indbygget i stilen. Og aggressionen har mange ansigter: vrede, skadefryd, lettelse, 
hævntørst o.s.v.” (Andersen 1980:162). 
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Centrale indholdsmæssige fikspunkter i tidens lærebøger 
Overordnet set virkede lærebøgernes formål tilbage på deres valg af tematisk indhold samt på 

deres form. Lærebøgerne var for det første indstillede på at dække de mest populære medier og 

genrer og dermed sætte ind der, hvor påvirkningen var størst. Dette gjaldt fx TV-Avisen, Tæt på og 

Huset på Christianshavn (Friis 1976).179 Med hensyn til avismediet var fokus især på 

sensationspressen (fx Andersen 1980), og også populære ugeblade (Juncker 1976, Cederborg 1977) 

og sport (Hansen; Walther 1975) blev taget under behandling. Sammenhængende hermed var det, 

som tidligere berørt, helt centralt for en række af lærebøgerne (fx Friis 1976, Andersen 1980; 

Fausing; Larsen 1980; 1982, Sørensen 1982) at præsentere den (nye) teori og metode, der skulle 

muliggøre disse analyser.180 

 
 

Tv-analyse – analyse af en udvalgt lærebog 
 
Denne bogs emne er fjernsynet. Ikke fjernsynets teknologi eller tekniske historie, men fjernsynet 
sådan som vi – offentligheden – oplever det: som en del af vor daglige virkelighed, som en del 
af samfundet (Friis mfl. 1976:7) 

 

Således præsenterer og præciserer bogen TV-analyse – teori og metode til medieundervisning og –kritik 

sit emne og fokus i sit til læreren henvendte forord og illustrerer på denne vis mediebegrebets 

særlige prægnans i denne periode.181 Motivet for at beskæftige sig med denne form for 

massekommunikation er ikke, at eleven skal blive klogere på mediets tekniske opbygning, ej heller 

at hun skal lære at beherske kamera- og klippeudstyr og dermed selv blive kompetent til at 

producere fjernsynsudsendelser, men i stedet at hun skal blive kritisk-bevidst om sin oplevelse af 

mediets meddelelser samt om dets rolle i samfundet. 

                                                           
179 Friis 1976 fremhæver netop som udvælgelseskriterium, at disse udsendelser ”tre af de mest sete udsendelser” 
(bagside). 
180 Disse emner faldt i tråd med en række udgivelser en række ’klassiske’ udgivelser (jf. Olivarius 1976:201) uden for 
danskfaget fra først i 1970’erne. Dette gælder fx Bolvig mfl.: Søndags-B.T. Rapport om en succes (1971) , Møller mfl.: 
Udsigten fra det kvindelige univers. En analyse af EVA (1972), Mortensen: Kommunikationskritisk analyse af 22-
radioavisen (1972), Hansen: Reklamesprog (ny udg. 1970), Andersen mfl.: Tegneserier. En ekspansions historie 
(1973). 
181 Det fremgår ikke eksplicit af forordet, at det er henvendt til læreren, men dets problematisering af 
medieundervisningens placering i danskfaget, dets redegørelse for dets specifikke teoretiske grundlag samt andre 
metakommentarer taget i betragtning, finder jeg det sandsynligt, at det ikke er møntet på eleven. 
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Allerede i disse første linjer af bogen antydes den afstand, bogen skal hjælpe til at afdække 

og til at overskride: afstanden mellem elevens umiddelbare oplevelse og så indsigten i det, der 

ligger bag oplevelsen, en viden om en anden virkelighed end den daglige. På denne baggrund 

fremstår citatets inkluderende deiksisser ”vi” og ”vor” tvetydigt. På den ene side indikerer disse 

deiksisser, at såvel forfatterne som læreren, eleverne og resten af landets befolkning i det hele taget 

oplever den samme virkelighed – hvilket også manifesteres med fællesbegreberne 

”offentligheden”, ”samfundet” og ”virkelighed”, der alle fremstår i ental og bliver udlagt med 

kategorisk modalitet (”sådan som vi – offentligheden – oplever det”).  

På den anden side vidner forordets opbygning om, at forfatterne ikke ser sig selv som del af 

et stort fællesskab, men som værende i opposition til en række generelle antagelser om såvel 

medieområdet som danskfaget i det hele taget. Dette fællesskab er eleven (endnu ikke) del af.  

I forhold til hvad man kunne forvente af en lærebogs forord, at det fx henviste til 

bekendtgørelser og lærevejledningers anvisninger i forbindelse med overvejelser omkring 

udvælgelsen af emner og tekster, fremstår Tv-analyse først og fremmest med en række 

’fageksterne’ begrundelser for sit indhold, og forordet (såvel som bogen i det hele taget) former sig 

således langt hen ad vejen som et argument i en større diskussion.182 I tråd med 71-vejledningen 

argumenteres der for det første for at tage fjernsynet op som emne ud fra dets stadig mere 

betydningsfulde rolle i samfundet. Det er det ”det mest benyttede medium”, og samtidig er dets 

mediespecifikke måde at kommunikere på, bl.a. dets ”tempo” og ”pågående virkning”, helt 

signifikant (7). En anden begrundelse for lærebogens relevans er, at der er blevet skabt en uheldig 

afstand mellem en i stigende grad tværvidenskabelig massekommunikationsforskning og så 

undervisningen i gymnasiet. Helt centralt står medieforskningens etablering af en 

helhedsforståelse, en tilgang som endnu ikke havde fundet sin vej til undervisningen i 

massekommunikation inden for danskfaget. I forlængelse heraf argumenterer bogens forfattere 

imod den traditionelle fagforståelse i gymnasiet, da denne netop hindrer den nødvendige 

helhedsforståelse af massemedierne, og endelig ønsker forfatterne aktivt at ændre den offentlige 

debats lave informationsniveau og herunder dens manglende formidling af forskningsresultater.183  

                                                           
182 At forfatterne i det hele tænker bogen som et argument vidner bagsideteksten om. Her fremgår det, at bogen både 
’redegør’, ’analyserer’ og ’påviser’. 
183 Bogens faglige grundlag er mangesidet: det drejer sig især om nyere forskning inden for sprogteori: Ferdinand de 
Saussure, Louis Hjelmslev, A.J. Greimas, Christian Metz, kritisk massekommunikationsteori: Jürgen Habermas, Oscar 
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På denne baggrund ønskede forfatterne ikke blot at bidrage til undervisningen inden for 

danskfaget ud fra rent fagdidaktiske overvejelser, men også mere overordnet at ”forsyne den 

offentlige debat med et forhåbentligt oplysende materiale” (8), og læreren, som skulle forestå 

denne undervisning (og oplysning), skulle således være fortrolig med dette overordnede formål 

for at kunne vise eleverne på rette vej.184 

 

En teoretisk pakkeløsning  
Eleven oplever sandsynligvis ikke umiddelbart sig selv som del af en ’offentlighed’ eller et 

’samfund’, når hun ser fjernsyn. Hun oplever næppe en ’pågående virkning’, men blot en 

fjernsynsudsendelse, og i forlængelse heraf vil talen om ’helhedsforståelse’ og ’oplysning’ 

forekomme eleven abstrakt og måske endda uvedkommende. Der er således en håndgribelig 

afstand mellem elevens udgangspunkt og så materialets didaktiske mål. Denne afstand ønskede 

læremidlet at overskride med hjælp fra den række af teorier, der indgik i den nye 

massekommunikationsforsknings helhedsbestræbelser, teorier, der muliggjorde såvel elevens 

opbrud fra hendes hverdagsbevidsthed som genetablering under nye og mere bevidste 

omstændigheder. I Tv-analyse afspejles dette formål i de didaktiske valg: Som et første skridt 

udlægger kapitel I al kommunikation og herunder medieoplevelser som tegn, hvorefter der i 

kapitel II udvikles en forståelse af, hvilke socio-økonomiske forhold og udviklingstendenser, tegnene 

er tegn på. Efter et kapitel om institutionen Danmarks Radio samt tre analysekapitler (med fokus 

på hhv. TV-Avisen, forbrugerudsendelser og underholdning) afrundes den teoretiske konstruktion 

med kapitel VII, der ud fra psykoanalytisk teori bidrager til at forklare, hvorfor de regressive og 

uoplyste tilstande i samfundet er mulige.  

I denne konstellation af teorier indtager det, forfatterne kalder ”den almindelige 

kommunikationsmodel”, en nøglerolle i lærebogens didaktiske design: 

 

                                                                                                                                                                                                 
Negt & Alexander Kluge, o.a., økonomi: Marx, Keynes, Paul Mattick o.a., psykologi og socialisationsteori: Freud, 
Wilhelm Reich, Alfred Lorenzer o.a.” (Friis 1976:8). 
184 Lærerens accept af og fortrolighed med denne tilgang til massekommunikationsundervisningen skulle netop 
grundlægges i de omtalte efteruddannelseskurser og udgivelser, som fandt sted under Dansklærerforeningen. 
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Figur 4 (Friis 1976:11) 

 

Modellen skal introducere eleven til massekommunikationsanalysens to centrale dimensioner; (i) 

selve forståelsen af meddelelsen som del af et større system af tegn, og så (ii) den sociologiske 

synsvinkel (de omstændigheder ”hvorunder produktionen og konsumptionen foregår” (11)), og 

den skal muliggøre analysens bevægelse fra det enkelte tegn og til tekstens større 

samfundsmæssige sammenhæng.185  

 

Dekonstruktion – fra oplevelse til tegn 
Den strukturalistiske teoris fremtrædende rolle i læremidlet fremgår 

allerede af lærebogens forside. Vi ser her – ud over overskriften og 

forfatternavnene – seks billeder fra TV-Avisen, der eksemplificerer de 

billedparadigmer, der indgår i udsendelsens billedsproglige kode, og vi 

får dermed fra starten af markeret, at selv den umiddelbart neutralt 

fremtonende TV-udsendelse er kodificeret.186 Denne pointe fanger 

eleven næppe i første færd, og inde i bogen er præsentationen af den 

strukturalistiske teori imidlertid mere omhyggelig og tager afsæt i 

elevens hverdagsoplevelse. Her lyder det: 

  

Vi er omgivet af billeder. Vi ser dem hver dag, på mange forskellige tidspunkter af dagen, på 
mange forskellige steder, og vi ser mange forskellige slags billeder. Fotografier, tegneserier, 
reklamer, film og fjernsyn er nogle eksempler. Der er ingen tvivl om, at en meget væsentlig del 
af vor daglige oplevelsesmængde består i oplevelsen af billeder. Hvis vi ser bort fra billederne, 
er vor visuelle horisont egentlig ganske lille. Vi kender alle Kissinger og Bresjnev af udseende. 

                                                           
185 Man kan imidlertid overveje, om modellen overhovedet muliggør bevægelsen fra den nære (tegn)analyse til den 
bredere (samfundsmæssige og historiske) fortolkning. Den har store ligheder med Shannon og Weavers lineære 
kommunikationsmodel, en model, der var udviklet til at måle telefonsignalers effektivitet og ikke til at tage højde for 
andre kontekstuelle faktorer en støj (Jf. Shannon; Weaver 1949). 
186 Senere i bogen optræder de samme billeder blot i en anden rækkefølge (84). Dette skyldes muligvis æstetiske hensyn 
(symmetrien med de tre speakere over hinanden). 

Figur 5 (Friis 1976:forside) 
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Hvor mange har mødt dem? Vi ved meget om, hvordan der ser ud i Vietnam, og vi kender 
folketingets udseende i detaljer. Hvor mange har været i folketinget? Det er tydeligt, at den 
væsentligste viden om, hvordan verden ser ud uden for vort daglige arbejde og vor fritid, får vi 
ved at iagttage billeder. (11) 

 

Forklaringsmodellen, som ligger til grund for citatet, og som går igen gennem kapitlets udlægning 

af tegnteorien, beror på bevægelsen fra de konkrete til de abstrakte forhold. Med det alt-

inkluderende deiksis ’vi’ skaber bogens forfattere indledningsvis en fælles verden med eleven. Det 

er en verden, der i første omgang er udlagt på elevens præmisser (eleven formodes at se film, 

reklamer mv.), og som eleven helt konkret kan forholde sig til. Fokus rettes imidlertid hurtigt mod 

en specifik type af eksempler fra hverdagen (politiske), og der bliver herefter lagt op til at 

problematisere den virkelighedsoplevelse, billederne giver i hverdagen, over for de strukturer, der 

måtte ligge bag.  

Bogens nøjere introduktion til den strukturalistiske tegnteori fungerer samtidigt som en 

mere omhyggelig dekonstruktion af elevens umiddelbare virkelighedsoplevelse og som 

konstruktion af nyt grundlag for forståelse. Lærebogens eksempler tager igen sit udgangspunkt på 

et helt basalt niveau og gør for det første opmærksom på, at vi bruger tegn i vores daglige 

kommunikation, selv om vi ikke er bevidste om det, og - for det andet - at vi næppe kan undslå os 

denne tegnbaserede kommunikation: 

 

Hvis vi ikke meddelte os ved hjælp af tegn og fx skulle fortælle noget om en kat, måtte vi 
anskaffe os én og bære rundt på den for at vise den frem, når vi skulle gøre os forståelige. Det 
kunne måske nok lade sig gøre, men hvordan skulle vi nogensinde få fortalt noget om en 
elefant? Nu kan vi i stedet sige ordet ”elefant” eller tegne en. (12) 

 

Udlagt på denne måde kan enhver elev forstå tegnets fundamentale betydning i hverdagen, og i 

anden omgang bidrager endnu et simpelt eksempel med bevidstheden om, at de uundværlige tegn 

samtidigt er kodede. Med den fireåriges naive tegninger af et hus og af en mand (manden som en 

cirkel med øjne, næse og mund og med arme (ben?) som to streger ud fra cirklen) fremstår barnets 

billedkoder for eleven som yderst ubehjælpsomme – og dermed netop som koder - i forhold til 

virkelighedens ’hus’ og ’mand’. Eksemplets pointe er imidlertid, at den voksnes billedkoder nok er 

mere differentierede, men dog ”i lige så høj grad bestemmende for opfattelsen.” (15). Der er, som 



124 
 

det fremgår af en af en anden af bogens 

modeller, tale om et konventionelt – og ikke 

(blot) et referentielt eller analogt - forhold 

mellem tegnet og det betegnede 

(’virkeligheden’).187 (Jf. figur 6). 

 

Rekonstruktion – fra tegn til struktur 
Idet tegnet ikke blot henviser til eller afbilleder et specifikt fænomen, må eleven tilbydes en ny og 

anden måde at forstå betydningsdannelsen på. Dette sker i første omgang ved at implicit at trække 

på Ferdinand de Saussure samt på Louis Hjemslevs Saussures-inspirerede tegnteori og i anden 

omgang ved implicit at inddrage bl.a. Algirdas Julien Greimas’ og Roland Barthes’ 

strukturalistiske teorier for hermed at udvide tegnanalysen til at gælde mere omfangsrige 

strukturer i såvel meddelelsen som samfundet og for at inddrage billedmodaliteten. 

 Som en indgangsvinkel til at forstå selve den strukturalistiske tegnteori præsenteres eleven 

for en række strukturalistiske grundfigurer, der tilsammen - med reduktionen som fællesnævner -

danner baggrund for analytisk fremfærd. For det første introduceres den grundlæggende 

tankefigur: identitet og opposition. Denne udledes i lærebogen ud fra spædbarnets første oplevelser 

og beskrives som ”noget fundamentalt for bevidstheden” (17). Med baggrund i denne tankefigur 

udlægges bogens helt centrale metode: at udsondre de distinktive træk. Vejen til at finde disse 

konkretiseres i første omgang ud fra skriftsprogets udtryksside: I såvel det enkelte ord som i 

syntagmet findes der et vist antal mulige (bogstavs)kombinationer, og 

der kan dermed opstilles et bestemt antal paradigmer. Men også 

tegnets indholdsside kan beskrives ved hjælp af de distinktive træk og 

dermed som en række paradigmer ved at ophæve den umiddelbare 

identitet mellem et overordnet begrebs (fx ’menneske’) underbegreber (fx ’kvinde’ og ’pige’) og 

ved at beskrive disse ved deres betydningsadskillende karakteristika (jf. figur 7).188  

                                                           
187 Her forklares det ikoniske tegn ud fra to forskellige opfattelser. Den ’ældre’, der opfattede relationen mellem 
virkelighed og tegn som analog, og den ’moderne’, der på baggrund af den strukturalistiske tegnteoris adskillelse af 
tegnets udtryk og indhold åbner op for at se tegnets betydning som kodebestemt (14f). 
188 At afsondre de distinktive træk er således en helt fundamental metode og går igen i bogens teoretiske udredning, se 
fx s. 18,19,21,26..86.89,93,94. 

Figur 6 (Friis 1976:15) 

Figur 7 (Friis 1976:26) 
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Med dette udgangspunkt får eleven adgang til 

at analysere mere komplicerede indholdselementer 

end blot det enkelte tegn. Som lærebogens forfattere 

slår fast, er ”[s]tørre sproglige forløb som fx 

fortællinger af forskellig art, romaner eller noveller, [...] ligeledes opbygget over forskellige 

indholdsstørrelsers modsætningsforhold” (27). Dette eksemplificeres fx med de tematiske 

størrelser ’orden-uorden’ jf. figur 8, og på denne baggrund kan forfatterne slå fast:  

 

Ved at reducere indholdet efter de egentlige egenskaber, som indholdsstørrelserne har fælles, 
kan man afdække de betydningssystemer eller paradigmatiske strukturer, som ligger bag disse 
sproglige forløb. (27) 

 

En primær forudsætning for denne form for analyse er således for det første, at enhver 

indholdsstørrelse har en ’egentlig egenskab’, og at denne ligger bag såvel de enkeltstående udtryk, 

som bag de syntagmer, der måtte fremstå. Sammenhængende hermed er det en anden 

forudsætning, at disse størrelser er en del af et system (jf. udlægningen af Saussure s. 95ff). Som jeg 

vil vende tilbage til indebærer disse forudsætninger en række problemer. 

 

Billede og sprog 
Da lærebogens hovedformål er at analysere tv og dermed (levende) billeder, må der imidlertid 

tages nogle metodiske forbehold i bogen. Med billedsproget er der som udgangspunkt ikke tale 

om et endeligt antal mindste elementer, og tegndannelsen foregår derfor kun i ét lag. Af denne 

grund må eleven ”for hvert enkelt billede [...] finde ud af, hvilke udtryksstørrelser, der er 

betydningsbærende og adskillende” (20). Systemet og dets paradigmer er dermed ikke 

præetablerede størrelser, men noget der skal udledes i den konkrete billedanalyse. Som forfatterne 

bemærker, bliver problemet i praksis dog ikke så stort, da ”de fleste billeder kun udnytter et 

begrænset antal muligheder og bygger på vores almindelige måde at opleve virkeligheden på” 

(21), og på denne måde bliver det alligevel muligt at analysere billedets udtryk på baggrund af en 

verbalsproglig teori. Ad denne vej kan billedudtrykket anskues som retorisk, og derfor som et 

Figur 8 (Friis 1976:27) 
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syntagme, og eleven kan således lede efter distinktive træk og opstille relevante paradigmer 

herudfra.189  

Med implicit hjælp fra Roland Barthes (jf. figur 9)190 anskueliggør forfatterne, hvordan også 

billedets indholdsside kan forstås som værende i et arbitrært forhold til dets umiddelbare 

betydning (denotation) og i et relationelt (konnotativt) forhold til andre tegn(s indhold og udtryk) 

samt – i sidste ende – til kulturens overordnede forestillinger.  

Ad denne vej bliver såvel tale og 

tekst som billeder ’formateret’ til og 

af den strukturalistiske teori og kan 

derfor følgende indgå som objekt for 

elevens semiotiske analyse – her 

eksemplificeret med lærebogens  

analyse af TV-Avisen:191 

 

TVa’s billeder er ikke en umiddelbar ”gengivelse” af virkeligheden, men er en del af en 
fortælling, ligesom en roman eller en tegneserie. På grundlag af de begivenheder, som foregår i 
”virkeligheden”, bygger TVa en fiktion op ved hjælp af nogle fortælle-tekniske regler om, 
hvordan verbal- og billedtekster kombineres. (84) 

 

På denne måde kan forfatterne – endnu engang med brug af kategorisk modalitet – redefinere TV-

avisen fra at være oplysninger om og til samfundet og til at være fiktion på linje med tegneserier. 

 

Samfundsmæssige for(e)stillinger 
Imidlertid skal de forskellige meddelelsers koder ikke blot forklares ud fra nogle abstrakte, 

kulturelle mønstre, og derfor uddyber forfatterne: 

 

Når man konkret skal beskæftige sig med tegneserier, film reklamer eller TV, er det altså 
nødvendigt at overveje, under hvilke omstændigheder den pågældende art af billeder 

                                                           
189 I bogen eksemplificeres der ved at beskrive et pressefoto af Churchill i Ægypten i 1942 som billedsyntagme. De 
væsentligste distinktive træk på udtrykssiden er her: ”Korte bukser/lange bukser, ung/gammel, stående/gående, placeret 
i kanten af billedet/placeret i centrum, højt løftet arm/ lavt løftet arm.” (21). 
190 Roland Barthes nævnes ikke eksplicit i denne sammenhæng, men modellen er en udbygning af Barthes 
1957/1969:149. 
191 Lærebogen lever således op til 71-Vejledningens anbefalinger om at betragte TV som et ”sæt generelle ”sproglige” 
love” (Undervisningsministeriet 1971:20). 

Figur 9 (Friis 1976:25) 
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produceres. Inden for hvert konkret analyseområde må man overveje produktionsmåden og 
placeringen i det samfundsmæssige mønster for at afgrænse koderne og kunne påvise, hvilke 
muligheder der foreligger, og hvorledes de udnyttes. (34) 
 

For at opnå en endelig forståelse af fjernsynets indhold skal eleven således have kendskab til de 

historiske og politisk-økonomiske forhold, der kendetegner den danske offentlighed, og i 

lærebogen udmønter dette sig helt konkret i en udredning om marxistisk samfundsøkonomisk 

teori (ca. 10 sider) og derefter habermasiansk offentlighedsteori (ca. 10 sider). 

Den historiserende tilgang korrelerer som udgangspunkt med udlægningen af tegnteorien. 

Hvor tegnteorien fremmed-gjorde den umiddelbare oplevelse ved at åbne op for (d)en 

bagvedliggende struktur og dermed gjorde det oplevede til tegn på noget andet, da giver det 

historiske perspektiv muligheden for at relativere hele det omgivende samfund ved at stille det i 

forhold til både det, der har været, det, der vil komme, samt til det, der er blevet udviklet andre 

steder. På denne måde skal eleven for det første forstå, at samfundet ikke blot er, men at det er på 

en specifik måde, og – for det andet – at man selv kan påvirke det til at blive på en (specifik) anden 

måde. Denne historisering oplever eleven fx helt konkret ved, at der i lærebogen ikke blot er tale 

om samfundet, men fx om ”de samfund vi kalder kapitalistiske” (42) og om ”klassesamfund”(51).  

Med den historiserende metode falder således enhver tanke om naturlighed. Som forfatterne 

skriver om DR’s publiceringsregler, er ”[b]egreberne ’objektivitet’ og ’alsidighed’ etc. [...] ikke 

faldet ned fra himlen ligesom Dannebrog, men er skabt og anvendt af landets ledende politikere i 

en bestemt historisk  og social situation”. Derfor, tilføjer forfatterne, må selve ”grundlaget for 

nyhedsformidlingen, monopolinstitutionen Danmarks Radio og publicerings-reglerne m.v. [...] 

ikke bare tages for givet, men må studeres i den historiske sammenhæng.” (81). Den bestemte 

historiske måde, som medierne fremstiller verden på, betegnes således som ideologisk. Dette gælder 

fx TV-Avisens fortælleteknik, hvori der ligger ”en bestemt politisk opfattelse af verden, en 

ideologi”, og denne kan bedst blive forstået ”ved at blive sammenholdt med den almindelige 

politiske virkelighed, vi lever i, den moderne borgerlige offentlighed.” (89) 

De sandheder, som massemedierne bringer, er imidlertid ikke blot historiske, men ifølge 

læremidlet også (bevidst) fordækte. Forfatterne taler her om, at TV-Avisen i lighed med eventyret 

og præstens prædiken altid får historien til at ende godt og dermed bekræfter ”forestillingen om, 

at verden er god nok som den er, at den ikke behøver at ændres, og at den overhovedet ikke kan 
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ændres” (98). Tegnteoriens adskillelse af udtryk og indhold er således også relevant, når det 

gælder om at forstå samfundet: Samfundets umiddelbare udtryk refererer ikke til et fast indhold, 

men til en selvsluttende forestilling, og kigger man ind bag denne forestilling, vil man fx finde ud 

af, at nogle af landets vigtigste love således ikke er udviklet og verificeret på demokratisk vis:192 

 

Fordelingen af goderne sker ikke ”samfundsmæssigt”, dvs. efter en af producenterne i 
fællesskab lagt plan, men via markedet. Der produceres ikke direkte for konsumptionen, men for 
markedet. Markedet er den instans, der formidler mellem konsumption og produktion, mellem 
behov og udbud. Markedets love er ikke vedtagne, hverken offentligt eller privat, men er 
”automatiske” – tingsligt – virkende kræfter. Ikke desto mindre ”hersker” i kapitalistiske 
samfund disse ”fremmede” kræfter over individerne. Kernen i marxistisk fremmedgørelsesteori 
er netop modsætningen mellem samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse [...] (43). 

 

”Markedet” bliver her agent for alle de handlinger og processer, som virker bagom alle det 

officielle samfunds beslutninger, og trods det, at ”markedet” som (ontologisk) metafor dækker 

over en række abstrakte og også diffuse relationer fremlægges begrebet med kategorisk modalitet. 

 

Helhedsteoriens objektive status 
At oplyse om samfundets falske ideologi, at se og forklare borgerens fremmedgjorthed og at have 

indsigt i det kommende samfund kræver derimod et fast og objektivt grundlag. Dette finder 

lærebogsforfatterne først og fremmest hos Karl Marx, der i sit sene forfatterskab analyserede 

samfundet og dets historiske udvikling ved hjælp af naturvidenskabelige metoder.193 Som 

forfatterne udlægger Marx’ lov om den gennemsnitlige profitrate: 

 

Der er i det hele taget slet ikke inddraget egentlige menneskelige beslutninger af politisk art i 
fordelingen. Profitten fordeles efter love, der sættes af konkurrencen om markedet. Og disse love 
minder mere om naturvidenskabernes lovmæssigheder end om de af samfundet vedtagne love, 
de sætter sig igennem bag samfundsmedlemmernes ryg, som Marx formulerede det. (49)194 

 

                                                           
192 Inddragelsen af det historiske perspektiv havde således to funktioner: afnaturalisering (historisering) af det samtidige 
samfund samt konkretisering af fremtidens samfund: ”Denne mulighed for social revolution, som strukturelt er 
indbygget i kapitalismen, og som kommer til udtryk i de tilbagevendende, såkaldte ”cykliske” kriser, blev historisk 
forstærket ved Sovjetstatens dannelse.” (62) 
193 Her bliver fx Keynes vurderet som underlødig pga. borgerlige observans (62). 
194 Andetsteds lød det lignende: ”Loven om profitratens tendens til fald er i øvrigt et af de mest centrale punkter i Marx’ 
analyse af det kapitalistiske system, idet kapitalismens indbyggede krisetendens er en følge af dette.” (50). 
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Med Marx bliver antagelser om samfundets økonomiske og historiske forhold således legitimeret 

ved hjælp af det naturvidenskabelige lov-begreb. Ligesåvel som tyngdeloven forklarer den 

tyngdekraft, som eleven oplever som en uforanderlig del af verden, ligesåvel får eleven det 

indtryk, at de økonomiske love også er aktuelle både i morgen og  år frem. Termen ’lov’ lover 

noget.   

Samtidigt med at ovenstående citater giver udtryk for den marxistiske teoris objektive 

selvforståelse, udtrykker det også forfatternes grad af anknytning til denne teori. Fremstillingen af 

Marx’ teori er (som det også gælder for fremstillingen af semiotikken og psykoanalysen) præget af 

høj affinitet, og der er ikke eksempler på gendrivelser i forhold til teoriens antagelser. Selv om der 

tales specifikt om ”marxistisk fremmedgørelsesteori” og om, hvordan ”Marx formulerede det”, 

inddrages hans navn ikke, for at der (blot) skulle være tale om ét teoretisk perspektiv blandt andre, 

men tværtimod for at legitimere teorien yderligere. 

Denne fremstillingsform er med til at skabe en specifik relation mellem lærer/lærebog og 

elev. Nok kan eleven byde ind med opklarende spørgsmål til teorien og byde ind med spørgsmål 

til analysen af den enkelte tekst, men med det dikotomiske forhold mellem sandt og falsk kan 

dette kun ske inden for rammen af den teoretiske konstellation. Her med eksempel fra forfatternes 

opregning af TVa’s sprogbilledelige kode: 

 

Den neutrale baggrund betyder derfor, at der er foregået en udvælgelse eller censur af 
begivenhederne, hvis mere eller mindre tilfældige biomstændigheder er forsvundet. 
Seerne får oplevelsen af en slags autorisering. Studiets grå baggrund sætter neutralitetens 
og objektivitetens autoritetesstempel på fortællingen. Den varierede baggrund betyder, at 
oplevelsen af autorisering forsvinder og erstattes af færdighed og autenticitet.” (88) 
 

Nuancerne i udlægningen af studiefarvernes betydning er ikke mange, og hvor semiotikken i 

første omgang nok åbnede op for at så tvivl om den umiddelbare, denotative relation mellem 

tegnets indhold og udtryk, blev der i anden omgang lavet en særdeles selvsikker og entydig 

slutning til dets ’relle’ (konnotative) indhold.  
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På denne måde er tilgangen til medieanalyserne, som de fremstår i lærebogen, pålagt samme 

begrænsning som puslespillet: Nok kan eleven vælge at tage én brik før en anden, men rammen 

kan der ikke rykkes ved og i sidste ende vil billedet blive det samme.195 

 

Habermas læst gennem strukturalistisk og marxistisk og psykoanalytisk teori 
Med denne inddragelse af naturvidenskabelige metoder korrelerer den marxistiske historie- og 

samfundskonception med strukturalismens epistemologi, hvilket bl.a. kommer til udtryk med den 

marxistiske analyses binære par (fx ’kapitalisten’ over for ’lønarbejderen’196). Men også Habermas’ 

offentlighedsteori kunne skæres til i lyset af de andre teorier. I analysen af 

massekommunikatione

ns rolle i samfundet 

skulle man, ifølge 

lærebogsforfatternes 

udlægning, søge at 

afgrænse ”den totale 

offentlighed” (81), og herefter var det - på strukturalistisk maner -muligt at opregne denne 

offentligheds forskellige distinktive træk.  Som det lyder og illustreres (jf. model 10) i forbindelse 

med en analyse af TV-Avisen: 

 

De forskellige distinktioner i den fortælletekniske kode er i det foregående blevet sammenholdt 
med de aspekter af den borgerlige offentlighed, som de er udtryk for. Den helhedsopfattelse, 
der foreligger, kan fremstå af følgende skema  
 
 

Ad denne vej kunne Habermas’ offentlighedsmodel fungere som grundmodel i afsløringen af den 

falske ideologi, der fremstod med TV-Avisen, når udsendelsen foregav, at offentligheden var en 

enhed, og at formidlingen af denne var neutral.197 

                                                           
195 Puslespilsmetaforens gangbarhed viser sig fx med bagsideteksternes retoriske spørgsmål: ”Hvad er den mere eller 
mindre skjulte ideologi bag fjernsynets udvælgelse og tilrettelæggelse af stoffet?”(Friis 1976:bagside); ”Hvilken rolle 
spiller massemedierne i det danske samfund? Hvorfor bliver det købt og brugt; hvordan påvirker de modtagerne; og 
hvad er det for sociale udviklinger, der har ført frem til netop disse massemedier og disse programmer? 
”Massekommunikation og offentlighed” giver svaret ved at gå historisk til værks.” (Andersen 1980:bagsiden). 
196 Jf. fx: ”I byttehandelen med kapitalisten sælger lønarbejderen altså ikke [...] resultatet af sin arbejdsindsats […].” 
(47); ”[…] det kan lykkes kapitalisten at få arbejderne til at arbejde ud over den ”nødvendige arbejdstid”.” (48). 
197 På samme vis lod Huset på Christianshavn sig analysere ud fra distinktionerne socialsfære-intimsfære senere i 
samme bog. 

  Figur 10 (Friis 1976:89) 
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Ud over denne strukturalistiske toning af Habermas’ offentlighedsmodel blev den endvidere 

tilføjet en række nye distinktioner, fx i form af klasse-, køn og familiære autoritetskonflikter. Dette 

gælder fx i kapitlet ”Arbejderklassen og de borgerlige kommunikationsformer”, hvor man kan 

læse:  

 

Arbejderne kunne efter dette ingen begrundet, legitim interesse have i deltagelsen i denne 
offentlighed, idet forudsætningen for en sådan interesse, nemlig en økonomisk privatinteresse, 
det at være ejer af varer og kapital, manglede. (57)198 
 

Dette konfliktperspektiv koblede sig endvidere til et revolutionært perspektiv199 – et perspektiv 

der umiddelbart var fremmed for Habermas’ udlægning af offentlighedsmodellen.200 

Den rekontekstualiserede udgave af Habermas’ offentlighedsmodel viste sig også 

andetsteds. Hvor de forskellige ’rum’ rent fysik skulle sikre det nødvendige aflukke, man havde 

brug for i intimsfæren for at kunne danne og udvikle det indre, mentale refleksionsrum, (der ifølge 

Habermas var forudsætningen for at kunne indgå i den offentlige debat), var opretholdelsen af de 

forskellige skel nu et problem, og medvirkede til at undertrykke individets behov. Analysernes 

fokus kom således også til at dreje sig om, hvordan samfundet forsøgte at opretholde disse skel: 

 

Her vil man ofte se, hvordan skellet mellem intim- og socialsfære opretholdes: ofte simpelthen 
ved, at handlingsforløbene beskriver hvordan forskellige indbrud i intimsfæren på forskellig 
måde afværges, eller hvordan forskellige udbrudsforsøg fra intimsfæren tilbagevises. (60) 

 

Psykologiske forklaringsbehov 
For at forklare individets naturlige behov samt hvordan og hvorfor individet tilsyneladende 

holder sig selv oppe, til trods for at samfundet umuliggør den naturlige tilfredsstillelse af disse 

behov blev også den psykoanalytiske teori inddraget.201 ”Spørgsmålet er”, skrev forfatterne, ”om 

                                                           
198 Som det lød om de ideelle offentlige medier, skulle de ”netop opfylde krav om, at de modsatte interesser kommer til 
orde, og at de forskellige klasser informeres om samfundets daglige virksomhed.” (65). Se evt. også s. 58. 
199 Fx jf. følgende fortolkning af Habermas: ”Borgerskabets ideologi, mens det endnu var revolutionært, dvs. havde 
interesse i omstyrtning af de bestående magtforhold, var netop egalitær [...]”(52). 
200 I Habermas’ udlægning fremstod mulighederne for den ’herredømmefri dialog’ på baggrund af en evolutionær – og 
ikke revolutionær – udvikling. Habermas knyttede sig her til Kant: ”Revolution afstedkommer måske nok et fald for 
personlig despotisme og gridsk eller herskersyg undertrykkelse, men aldrig sand reform i tænkemåde; der opstår snarere 
nye fordomme der tjener på samme måde som de gamle rettesnore for den store utænksomme hob.” (Kant 
1783/1976:8). 
201 Den psykoanalytiske fortolkningsteoris begreber gik således igen i lærebogens analyser, jf. ”Supermoderen” (121), 
”sublimering” (122), ”moderbinding” (127), ”coitussymbol”. 
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det ikke på mange måder er mere interessant og relevant at undersøge, hvorfor folk ikke ændrer 

holdning i stabiliserende retning udgør en betydningsfuld del af svaret.”(131) (Friis 1976:130). Og 

forklaringen skulle bl.a. findes i barndommens oplevelser: 

 

Afhængigt af den særlige interaktionsform, der findes mellem netop disse forældre og dette 
barn, opbygger barnet nogle bestemte forsvarsmekanismer, som det benytter sig af i sine forsøg 
på at omkanalisere eller afværge eller helt at fortrænge de forbudte drifter. Disse mekanismer 
virker vel at mærke ubevidst for individet. 
En af de metoder barnet kan gribe til, er at tillægge sine drifter andre personer eller væsener, fx 
sine dukker, som de så i identifikation med forældrene afstraffer på passende måde. Idet barnet 
identificerer sig med forældrene og deres normer danner det sig jeg-ideal, men en del af dets 
egne drifter ”fremmedgøres”, projiceres over i noget andet end barnet selv. På denne måde 
overføres via forældrene de generelle samfundsmæssige normer, så vel som de klasse- og 
gruppespecifikke normer. (Friis 1976:132) 

 

Ud over at eleven ad denne vej får en forklaring, får hun samtidigt en menneskeforståelse, der hviler 

på naturvidenskabelig forståelsesramme. Barnet italesættes her via en beholder-metaforik, og i 

lighed med termodynamikkens første lov om, at energi nok kan omdannes fra én form til en 

anden, men ikke skabes eller ødelægges, lægges der vægt på, at disse spændingstilstande ikke blot 

kan forsvinde igen.202 De kan i stedet forskydes, og netop massemediernes fiktion muliggør 

”erstatningstilfredsstillelse af ellers forbudte drifter” (Friis 1976:133).203 Forfatterne slår imidlertid 

fast, at mediernes fiktion ikke ophæver spændingstilstandens årsager, men blot dulmer det 

øjeblikkelige spændingsforhold (136) og stækker den energi, der ellers skulle danne baggrund for 

et endelige opgør med spændingstilstandens egentlige årsager. 

Således spiller netop massemedierne en hovedrolle i denne erstatningstilfredsstillelse, og de 

udnytter og udvider sprækken mellem modtagernes umiddelbare behov for forløsning og så 

individernes egentlige behov for oplysning og frigørelse (138). Derfor er undervisningen i 

massekommunikation helt central for elevens dannelse. 

 

                                                           
202 Spændingstilstandene forklares som ”hidrørende fra bestemte, individuelt oplevede, almene konflikter” (XX) 
203 Termodynamisk metaforik på individplan korrelerer godt med den overordnede marxistiske konception af samfundet 
og historien som værende i bevægelse mod en udløsning af en historisk spændingstilstand. 
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Opsummerende: Tegn på tiden 
Et helt centralt formål med at analysere tidens populære medier i gymnasiet var at afsløre 

medieteksternes skjulte logikker for dernæst at (gen)skabe elevens tro på og evne til at skabe en 

offentlig debat. Denne beskæftigelse var selve medieområdets berettigelse og adgangsbetingelse til 

danskfaget. I fokus var elevens helhedsforståelse, og den teoretiske baggrund kan overordnet 

betegnes som en tretrinsraket af samfundsmæssige, psykologiske og semiotiske teoridannelser. 

Et vigtigt initiationspunkt i denne større bevidstgørelsesproces var semiotikken: Var 

samfundet præget af (falsk) ideologi, var der brug for at gøre denne ideologi tilgængelig for 

analyse, og med semiotikken ’materialiserede’ ideologien sig. Alt blev tegn og tegnene tegn på 

(kritisk) samfundsudvikling. Tegnene var dog ikke virkelighed, men tegn på en specifik 

virkelighedsforståelse i et specifikt samfund, og på grund af massemediernes stadig stigende 

udbredelse og indflydelse blev det i forskning og undervisning for alvor vigtigt også at få 

’semiotiseret’ andre modaliteter som fx (levende) billeder. 

 I forhold til den opridsede forskel mellem hhv. bekendtgørelsen og vejledningen fra 1971 var 

det således vejledningen, der trak det længste strå, når det gjaldt udviklingen inden for 

læremidlerne til medieområdet. Dette viste sig ved en række prægnante begrebslige 

forskydninger: Pragmatikkens fokus på bevidsthed om kommunikationssituationen blev til fokus 

på socialhistorisk bevidsthed om massekommunikationens ophav og udvikling. I denne historiske 

tilgang var Habermas Borgerlige offentlighed (1962) altoverskyggende grundlag, men læremidlerne 

inddrog imidlertid også andre forståelser af historie og samfund, bl.a. i form af marxistisk teori. 

Den marxistiske teoris eskatologiske historiekonception forsynede lærebøgerne til 

mediedimensionen med et plot og gav dermed analyserne et mål: at afdække den falske 

bevidsthed for dermed at komme tættere på fremtidens samfund.  

Indflydelsen fra det symbolske felt samt det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt viste sig 

helt konkret i form af bestræbelserne på at bane vejen fra universiteternes forskning og til 

undervisningen i gymnasieskolen. Trods synlige didaktiske overvejelser i introduktionen af 

tegnteorien (jf. brugen af katte og elefanter) blev kompleksiteten hurtigt øget, og der blev henvist 

til et forskningsmæssigt niveau, der ligger i randområdet af elevens forudsætninger.204 Mere 

                                                           
204 Fx jf. udlægning af Marx’ teori: "Den vanskelighed (”modsigelse” kalder Marx det) ved pengene, at de repræsenterer 
rigdommen i almindelighed, men er kvantitativt begrænsede, løses altså ved at udveksle dem med en vare, der forøger 
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overordnet manifesterede felternes strategiske aktiviteter sig i ønsket om at få kampen mellem 

klasser ind i klassen. 

I denne rekontekstualiseringsproces var der således flere af Habermas’ tanker, der ikke 

klarerede vejen, mens andre måtte indgå på hhv. den marxistiske, den psykoanalytiske og den 

strukturalistiske teoris nomotetiske forudsætninger, hvor tanken om systemet og reduktionen var 

grundlæggende præmisser. Hvad der ad denne vej gik tabt fra Habermas’ værk i form af nuancer, 

kunne til gengæld opvejes af de didaktiske gevinster, denne helhedsteori tilbød. 

Med ’oplysning’ og ’kulturkamp’ som nøgleord for denne tid kom massekommunikation 

således til at spille en central rolle i kampen om fagets objekt, om dets teorier og metoder, og i 

sidste ende om, hvilken elev (samfundsborger) og samfund, man ønskede sig. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
deres værdi. Samtidig muliggør dette selve realiseringen af bytteværdien, idet arbejdskraften konsumerer varerne og 
betaler for dem med den pengesum, der svarer til dens egne reproduktionsomkostninger.  
Naturligvis foreligger sådanne vilkår aldrig blot og bart til udnyttelse for kapitalisterne. De gennemtvinges på forskellig 
måde i alle de lande, der udviklede sig fra ”patriarkalisme til pengeøkonomi” (titlen på Sig. Jensens disputats om det 
danske samfunds udvikling i det 18. og 19. årh.) [ ...].” (51). 
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Kapitel 6. 1985 – ca. 2000 
Den nye kamp om danskfaget – uddannelsespolitiske forskydninger i 1980erne 
Som svar på en række samfundsøkonomiske transformationer, herunder en stigende tilstrømning 

til gymnasieskolen, var der fra sidst i 1970’erne og fremefter tale om en intensivering af 

regeringstiltag inden for uddannelsesområdet, og i denne forbindelse bidrog opstillingen af 

forskellige mål og udviklingen af langsigtede strategier til en stadig højere grad af centralisering af 

danskfaget. I 1978 udkom undervisningsplanen Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90’erne (U90), 

der var udarbejdet for den daværende socialdemokratiske regering af Det Centrale 

Uddannelsesråd (CUR), og som var Danmarks første samlede uddannelsesplanlægning. Samme år 

blev CUR på undervisningsminister Ritt Bjerregaards initiativ sat til at undersøge 

modersmålsundervisningen i det danske uddannelsessystem.  

Dagsordenen for denne nye, indholdsmæssige undersøgelse af uddannelsessystemet var 

utvetydig: Magten i uddannelsessystemet skulle ikke besiddes internt af dem, der underviste i og 

planlagde fagene.205 Fagenes formål og indhold skulle i stedet i langt højere grad defineres af 

fageksterne aktører, og fagene skulle dermed gøres til objekt for statslige strategier.206 

Ritt Bjerregaards initiativ mundede allerede i august 1979 ud i en række Overvejelser, der 

danner baggrund for CUR’s arbejde med mål og indhold i modersmålsundervisningen i vores uddannelser 

(CUR-bilag 345, Modersmålsundervisning), og fronterne i debatten om modersmålsundervisningen i 

gymnasieskolen blev herefter trukket yderligere skarpt op bl.a. med Dansklærerforeneningens 

Svar på tiltale (1980). Et centralt punkt i kritikken var den ifølge Dansklærerforeningen udprægede 

afpolitisering af fagopfattelsen, som CUR-bilaget betjente sig af, hvilket ikke mindst kom til udtryk 

ved en specifik ’kommunikationsterminologi’ - opfattelsen af sproget som middel for et ahistorisk 

                                                           
205 Som Ritt Bjerregaard bl.a. formulerede det: ”Jeg mener nemlig, at det er af afgørende betydning i al 
uddannelsesplanlægning, at den ikke forbeholdes fagfolk. På samme måde som militærets forhold er alt for vigtige til, 
at det kan overlades til officerer, er skolens forhold, og da navnlig fastsættelsen af undervisningens mål, alt for vigtig til, 
at den kan overlades til pædagoger og uddannelsesadministratorer. […] Fagfolkene er tilbøjelige til at overvurdere 
betydningen af deres egen indsats, et forhold der hverken er grund til at dadle eller latterliggøre dem for […]. CUR kan 
– tror jeg  - gøre en god gerning ved at igangsætte en debat om, hvad modersmålsundervisningen skal gå ud på, og 
hvordan den skal indrettes, ikke mindst for derigennem at gøre det dugdråbeklart for pædagoger og 
uddannelsesplanlæggerne, at den mening, de måtte have om den sag, er nøjagtig lige så god som den, en 
hvilkensomhelst anden borger har til lands har, hverken mere eller mindre.” (47f). 
206 Som Ritt Bjerregaard polemisk ytrede om den dominerende ideologi i 1970’ernes uddannelsessystem i den 
initierende tale til CUR 9. nov. 1978: ”Man laver selvfølgelig ikke noget socialistisk samfund ved at undervise børnene 
i revolutioner, eller ved at unge sættes til at studere Kapitalen” (Det centrale Uddannelsesråd 1979:47). 
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og apolitisk fællesskab.207 Heroverfor kunne de fleste af dansklærerne enes om en forståelse af 

danskfaget som et helhedsfag og et dannelsesfag208, og som helheds- og dannelsesfremmende 

element blev især den historiske dimensions overskridende og frigørende potentiale fremhævet (3) 

– et aspekt, der ifølge skriftet var underbelyst i CUR’s overvejelser.209 

Også andre aktører i det politiske landskab gav i disse år udtryk for krise i 

uddannelsessystemet. I 1982 udgav den senere undervisningsminister Bertel Haarder, sammen 

med Jørgen Granum-Jensen og Asger Sørensen, debatbogen Kampen om gymnasiet, der kom til at 

signalere en række udviklingstendenser for de kommende årtier. Opgøret angik – i en vis lighed 

med Ritt Bjerregaards kritik - først og fremmest en række ”ideologiske og pædagogiske 

modestrømninger”, der truede med at ”ofre […] den faglige lødighed.” (Haarder 1982:31). På det 

pædagogiske plan var der imidlertid tale om et opgør med ”demokratisme” og ”lighedsideologi” 

(25) og et ønske om en tilbagevenden til den ansvarsfulde lærer som garant for valg af den 

konkrete undervisnings metode og indhold. Sammenfaldet af en eksplosiv stigning i tilgangen til 

gymnasiet – og dermed langt flere ”svagt motiverede elever med mindre gode evner” (27) – med 

en generation af undervisere, der var blevet forført af 68-ideologien, havde ifølge forfatterne vist 

sig at være yderst uheldigt. 

 I forbindelse med danskfagets indholdsmæssige dele angik opgøret udformningen af 1971-

bekendtgørelsen, men også anbefalingerne fra CUR stod for skud. ”Faget dansk bør ikke […]” 

skrev forfatterne, ”gøres til et kommunikationsfag med tekstanalyse, aktuel triviallitteratur og 

opdragelse til demokrati som dominerende elementer.” (16). Den tidligere afvisning af 

”finkulturen” bundede ifølge forfatterne netop i ”lighedsideologiens afstumpede menneskesyn” 

(16).210 

                                                           
207 Som dansk-fagkonsulenterne i Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, Peter Olivarius og Peter Rugholm, udtrykte 
i en orientering til direktoratet: ”Kommunikationsterminologien fastholder en uholdbar isolation af det 
redskabsmæssige (”Lytte, tale, læse og skrive”) i sin beskrivelse af danskfaget, der på gymnasialt niveau drejer sig om 
at forstå tekster.” (Olivarius; Rugholm 1980:94).   
208 Jf. fx Nordsborg 1980:3 og Larsen 1982:19. 
209 ”Danskundervisningen beskæftiger sig ikke bare med den historiske tradition og de nuværende kulturelle forhold. I 
bedste fald søger den også at forandre og bidrage til nytænkning. Dansk er både kulturformidling og kulturproduktion.” 
(Svar på tiltale:4, mine understregninger) 
210 Gentofte-forsøget får i debatoplægget særlige omtale, ”fordi det illustrerer en meget udbredt filosofi, hvorefter hele 
gymnasieskolen skal gøres til ét stort Roskilde universitetscenter […], en ensartet, ligheds- og samfundsorienteret, 
åndløs, ahistorisk og anti-faglig pølsemaskine med faldende niveau og stigende disciplin- og fremmødeproblemer 
blandt eleverne og modløshed blandt lærerne.” (14) I det hele taget var forfatterne i mod både gruppeeksamen, 
tværfagligt samarbejde, inddragelse af egne erfaringer i undervisningen. 
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I debatbogens skitse til et nyt danskfag lå ønsket om en tilbagevenden til en mere klassisk 

dannelsestradition og herunder et skærpet fokus på litteraturen og ikke mindst dens historie. Som 

forfatterne argumenterede:  

 

Når vi ønsker danskfaget fastholdt som et historisk fag, skyldes det, at vi ønsker den historiske 
sammenhæng gjort til noget centralt i skolens undervisning. Et folk uden historie er knapt et 
folk. Vi ønsker at understrege det, vi har fælles. Et folk som ikke er sig sin historie bevidst er et 
blodfattigt folk uden identitet og uden folkeligt fællesskab. (16)211 

 

I modsætning til det historiebegreb, der fremgik af Svar på tiltale – nemlig fokusset på den 

historiske bevidstheds emancipatoriske potentiale – var der her tale om indsigt i historien som 

sikring af sammenhængskraft og konsolidering af fællesskabet. 

Haarders opgør med danskfaget som kommunikationsfag indebar ligeledes et opgør med 

mediedimensionen. Som det polemisk lød om forsøgene på Gentofte Statsskole: 

 

Her kan man til gengæld bruge en fjerdedel af tiden til et nye ”mediefag” en anden fjerdedel til 
samfundsfag – og da alle de øvrige fag også lægger hovedvægten på samfundsrelevante 
kommunikationsaspekter, så kan man i enhver henseende gardere sig mod at komme ud for 
faglig fordybelse af studieforberedende karakter. (11) 

 

Med sin senere tiltrædelse som undervisningsminister blev Haarders tanker for alvor aktuelle.212 I 

arbejdet frem mod reformen 1987 blev rammerne for reformen udstukket med kommissoriets213 

nøgleord: danskfaget som et historisk, litterært og sprogligt fag. Hermed blev også de relevante 

indsigelser og forslag op til reformen indrammet, og på denne måde tiltrak medieområdet sig ikke 

megen opmærksomhed i de overordnede diskussioner, der bl.a. foregik i Dansklærerforeningens 

regi eller i det nedsatte Læseplansudvalg.214 På den anden side var der op til den nye reform 

                                                           
211 At folket og historien blev forstået som fri af al ideologi fremgik af skriftets argumentation for, at historiefaget skulle 
styrkes: ”Faget historie bør også styrkes. Historisk bevidsthed og kendskab til Danmarks og andre landes historie er det 
bedste værn mod ideologers fikse ideer og deres farlige stræben mod det perfekte samfund.” (17). 
212 I forberedelsesarbejdet med at udmønte debatbogens tanker i en ny læseplan nedsatte Bertel Haarder en 
arbejdsgruppe, der skulle undersøge humanioras rolle i gymnasieskolen. 
213 Som noget nyt var arbejdet med 87-bekendtgørelsen afgrænset af et kommissorium forud for de forskellige 
interesseparteres indsigelser. 
214 At medieområdet blev oplevet som perifert fremgik af den i første nummer af Mediekultur bragte rundbordssamtale 
om ”Massekommunikation i undervisningen” mellem tre fremtrædende repræsentanter fra gymnasiet og HF: ”For tiden 
er der ydermere stærke politiske kræfter, der presser faget henimod en forholdsvis større vægtning af den klassiske 
litteratur og af den historiske læsning.” (10) Ligeledes blev der samme steds udtrykt bekymring og skuffelse over 
”lærerens manglende indflydelsesmuligheder på eventuelle ændringer inden for fagene. Ingen (=ministeren) er 
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blandt forhandlingsparterne en udsagt enighed om, at medieområdet havde sin berettigelse, og at 

området for første gang skulle have sin eksplicitte formulering i den nye 

gymnasiebekendtgørelse.215 

 

1987-reformen 
Med bekendtgørelsen fra 1987 var der tale om en række signifikante ændringer i forhold til 

tidligere bekendtgørelser både med hensyn til indholdet, men også med hensyn til de forudgående 

forhandlingsprocesser. Den nye undervisningsministers stærke ønske om en ny reform blev fulgt 

af en øget grad af centralisering af beslutningsorganerne samt en i forhold til 71-reformen mere 

lukket forhandlingssituation omkring bekendtgørelsens indhold – begge dele til 

Dansklærerforeningens ærgrelse (Krogh 1986:3).216 

Set fra en indholdsmæssig vinkel var formuleringen af fagets hovedområder samt foretrukne 

metode signifikant. Det blev slået fast, at danskfaget stod på to ben: dansk sprog og litteratur, og 

som samlende metode for disse områder – og herunder som metode for at forbinde ”sproglige, 

historiske og æstetiske synsmåder og forene […] analyse, fortolkning og oplevelse” 

(Bekendtgørelse 1987:pkt. 1) - sattes ”den tætte, intensive tekstlæsning”. I forlængelse heraf 

fremstod flere brud med den tidligere bekendtgørelse. For det første fremgik det af de 

medfølgende - og denne gang bindende - Vejledende retningslinier, at der var tale om en gendrivelse 

i forhold til 71-bekendtgørelsens udvidede tekstbegreb. At dette tekstbegreb var blevet udvidet til 

at favne såvel ”et lyrisk digt, et kommunehospital eller en ret stegt sild” havde sine ”historiske og 

sociale grunde”, hed det i vejledningen, der videre argumenterede: 

 

I princippet bruges ordene i den udvidede betydning i bekendtgørelse og vejledning for dansk, 
men det er klart, at faget ikke kunne eksistere, hvis man tog de nye betydninger helt 
bogstaveligt og f.eks. drog statiske konsekvenser af det. Fagets hovedområde er fortsat 

                                                                                                                                                                                                 
interesseret i de forsøg, der rent faktisk foregår rundt på skolerne.” (14). Og som yderligere eksempel var 
’massekommunikation’ slet ikke nævnt i det udkastuddrag til den ny bekendtgørelse og vejledning for dansk, der blev 
fremlagt på Dansklærerforeningens årsmøde den 30. okt. 1986. (Ifølge Jens Anker Jørgensen skyldes dette imidlertid 
primært tidsnød og ikke uenighed, da der var konsensus omkring fagområdets berettigelse. (Jørgensen 1986:13)). 
215 Se fx. Krogh 1986a:4. 
216  Det udtale modsætningsforhold mellem ministerielle initiativer og Dansklærerforeningens interesser kom bl.a. til 
udtryk i et interview i MedieKultur nr. 1: ”Ellen Krogh er enig med Else Lützhøft i de pædagogiske og 
bevidsthedsmæssige argumenter for et mediefag frem for et teknologifag. Men hun understreger samtidig, at sådanne 
argumenter ikke tæller i dag. De besluttende myndigheder tænker i kortsigtede erhvervsrettede baner, og derfor 
focuseres der på teknologiområdet.” (Korsgaard 1985:13). 
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digteriske tekster, men de faglige traditioner for at inddrage sproglige udtryksformer, der 
tidligere har været overset […] skal naturligvis videreføres. (Undervisningsministeriet 1988) 
 

Litteraturen fremstod således både som hovedvejen til sproget, men også som et mål i sig selv. I 

forhold til 71-bekendtgørelsen, hvor arbejdet med de forskellige sproglige udtryk – herunder 

litteraturen - fremgik som en funktion af målet at opøve de skriftlige og mundtlige kompetencer,217 

var det med 87-bekendtgørelsen signifikant, at undervisningsformålet ”at eleverne udvikler deres 

lyst og evne til at opleve digtning og andre udtryksformer og skærper deres æstetiske 

opmærksomhed”(min understregning) var oplistet før formålet, ”at eleverne udvikler deres evne 

til at reflektere over sproget, og udvikler deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed og dermed 

deres mulighed for individuel og social udfoldelse.” (Bekendtgørelse 1987). 

For det andet var betoningen af det litterære fokus kvalitativt forskelligt fra de tidligere 

bekendtgørelsers litteraturkonception. Dette viste sig allerede i de første tre sætninger af 87-

bekendtgørelsen. Om fagets formål stod der her, at undervisningen ”skal udvikle elevernes 

sproglige, æstetiske og historiske bevidsthed, deres selvforståelse, fantasi og kritiske sans.” 

(Bekendtgørelse 1987). I tråd med både kommissoriets og Bertel Haarders anbefalinger var den 

”historiske bevidsthed” her trukket frem som særlig vigtig, og den nye bekendtgørelse adskilte sig 

således fra 71-bekendtgørelsen, hvor den historiske dimension fremstod mere sekundær.218 

Termen ’kritik’ var ligeledes trukket frem, dog på sidstepladsen i rækken af nøgleord, men som 

noget helt nyt var termerne ”æstetik” og ”fantasi” imidlertid tilføjet, og i de Vejledende retningslinier 

fra 1987 skærpedes den æstetiske dimension yderligere med formuleringen, at ”[e]leverne skal 

have lejlighed til at mærke og opleve især de digteriske tekster fascinationskraft 

[…]”(Undervisningsministeriet 1988).  

Med æstetikken i fokus var det naturligt at sætte ’æstetiske objekter’ i centrum (først og 

fremmest litteraturen), og en videre følge heraf var en italesættelse af det individuelle menneske 

som omdrejningspunkt for (de individuelle) oplevelser og handlinger.219 Ad denne vej fremstod 

                                                           
217 Og hvor ”hverdagens meddelelser” blev nævnt før ”det kunstnerisk formede udtryk” (Bekendtgørelse 1971). 
218 Her lyder det et stykke inde i reformteksten: ”De skal opnå færdighed i at karakterisere og vurdere den enkelte tekst 
både som en selvstændig enhed og i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng.” (Bekendtgørelse 1971). 
219 Som det lød andetsteds i 87-vejledningen: ”Her skal det blot anføres, at sprogiagttagelse, sproglig opmærksomhed og 
øget sprogbevidsthed kan styrke elevernes mulighed for selv at udtrykke sig hensigtsmæssigt, personligt, slagkraftigt og 
præcist […]” (Undervisningsministeriet 1988). 
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der et (i forhold til tidligere bekendtgørelser) nyt billede af, hvad eleven skulle kunne (– og i sidste 

ende være).220 

 For det tredje – og i forlængelse heraf – fik den æstetiske litteraturkonception yderlige den 

betydning, at ’kommunikation’ helt faldt bort som selvstændig term i bekendtgørelsens skelnen 

mellem ”Tekstlæsning” (litteratur) og ”Sprog”. Fagområdet ”sprog” havde først og fremmest til 

formål at styrke den enkelte elevs evner til at udtrykke sig, og denne sproglige del beroede på en 

række mere traditionelle redskaber, der havde rod grammatikken, stilistikken og pragmatikken 

(Bekendtgørelse 1987). Ad denne vej indskrev der sig en vis ’horisontalitet’ i sprogkonceptionen – 

en tilgang, der så ”sproget som et lager af udtryksmuligheder”, som eleven skulle lære at vælge 

imellem.221 

Endelig, for det fjerde, var det første gang termen ’massekommunikation’ anførtes i en 

bekendtgørelse. Massekommunikation sorterede imidlertid under ”Tekstlæsning” og således ikke 

under den anden hovedkategori ”Sprog”, og samtidigt svarede termens prægnans i 87-

bekendtgørelsen ikke til den forståelse af begrebet, der havde domineret indsatsen inden for 

massekommunikationsområdet op gennem 1970erne og ind i 1980erne. Af bekendtgørelsens afsnit 

”Massekommunikation” lød det: 

 

Undervisningen i massekommunikation skal skærpe elevernes oplevelsesevne og kritisk indsigt 
gennem arbejdet med delområder inden for især nyeste tids massekommunikation og med 
massemediernes betydning for bevidsthedsdannelsen efter 2. verdenskrig. 
Massekommunikation kan også inddrages i forbindelse med den historiske læsning. 
(Bekendtgørelse 1987, mine understregninger.) 

 

Således havde det ’oplevende individ’ også indtaget medieområdet og skubbet det ’kritiske 

individ’ tilbage til en mere sekundær position.222 I bekendtgørelsen var der, sammenlignet med 

1971, fx ingen eksplicit ”advarsel mod tv’s ”virkelighedspræg””. Hvad der skulle lægges i 

”massemediernes betydning for bevidsthedsdannelsen”(Bekendtgørelse 1987) eller i de Vejledende 
                                                           
220 At bekendtgørelsen i forhold til tidligere bar præg af en individualistisk toning betød imidlertid ikke, at den enkelte 
elev som udgangspunkt havde ret. I tråd med fx Haarders udfald mod ’lighedsideologi’ og ’demokratisme’ blev det i 
vejledningen præciseret, at det ”[a]t have noget at sige hænger sammen med at have noget at skulle have sagt.”. 
221  Her blev følgende lager oplistet: ”f.eks. nye ord og gamle, ordsprogenes kulturhistorie, slang, retskrivning før og nu, 
norsk målstrid, dialekt og kultur, social variation i sproget, sproglige generationsforskelle, mediesprog, let og svært 
sprog, reklamesprog, kønssprog” (Bekendtgørelse 1987). 
222 I en officiel og juridisk bindende tekst som denne bekendtgørelse, hvis udformning er sket på baggrund af en lang 
række faglige og politiske diskussioner, er der kun god grund til at antage, at hverken ordvalget eller dets rækkefølge er 
tilfældig. 
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retningsliniers påpegning af at ”billedmedier, og her igen især de elektroniske, [har] en større og 

større betydning for opfattelsen af verden” (Undervisningsministeriet 1988:56), fremstod således 

uklart i forhold til 71-vejledningens ideologikritiske betoning af massemediernes rolle.223 

At massekommunikation for første gang var repræsenteret i bekendtgørelsen som særegent 

område og med eksplicit vægtning af også den ”kritiske indsigt”, var således kun en betinget sejr 

for forkæmperne for den ideologikritiske medieanalyse, og samtidigt havde en række problemer 

op gennem 1970erne og ind i 1980erne været med til at udhule grundlaget for denne.   

 

Mediedidaktiske problematikker på kanten af 1980erne og fremefter 
Selv om det blandt frontløberne ikke skortede på visioner, strategier og praktiske initiativer for 

medieundervisningen inden for danskfaget op gennem 1970erne, var der med indgangen til 

1980’erne og fremefter efterhånden en række problemområder, der afslørede indsatsens 

manglende succes. Her skal tre problemfelter berøres, hhv. (i) generationskløften mellem eleverne 

og så dansklærerne, (ii) begrænsninger grundet bekendtgørelser og udgivelsespolitikker for 

lærebøger og (iii) skismaet mellem dansklærerne og de mediedidaktiske frontløbere. 

 

Underviseren og ungdomskulturen 
Som udtryk for en usvækket vilje til at udvikle medieområdet, men også som tegn på 

fundamentale problemer inden for dette, blev der i 1980 afholdt en konference med titlen 

Fiktionsbrug i Litteratur og Massemedier.224 I artiklen ”Fiktion, historicitet og uddannelse” 

(Mortensen 1981) både opsummerede og videreudviklede Hauberg Mortensen konferencens 

problemstillinger, og i lighed med 1970ernes ideologikritiske tilgang så Hauberg Mortensen et 

samfund, hvor ”kampen om vores sanseapparat” var ”konstant og massiv”, og hvor grænsen 

mellem fiktion og information hele tiden blev mere uklar (207,215). Her var netop de æstetiske fag 

                                                           
223 Jf. analysen af 71-bekendtgørelsen i kapitel 5. Hvad der ligeledes peger på, at der i denne forbindelse ikke trækkes 
på ideologikritisk teori, er 87-vejledningens formulering den sproglige dimensions produktive side. Her kan det ”være 
væsentligt at have udviklet et bevidst forhold til sprogets samspil med visuelle udtryksformer og med paraverbale og 
nonverbale udtryk.” (min understregning). Brugen af termen ’bevidst’ skal her ikke forstås som ’at blive bevidst om de 
egentlige skjulte (magt)forhold’, men i stedet som ’at blive klar over, hvordan de forskellige udtryksformer kan 
anvendes. 
224 Konferencen, der var den første i en række af tre, var arrangeret af en række personer med rod i litteratur- og 
fagpædagogisk forskning, og konferencens eksplicitte formål var at give mod- og medspil til arbejdet i CUR. (Hauberg 
1980:25). 
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en af mulighederne for at give eleverne ”et bevidst forhold hertil” (215), mens de seneste års 

undervisning inden for medieområdet ifølge Hauberg Mortensen havde fejlet: Gabet mellem 

lærerens mål med medieundervisningen og elevens (medie)verden var blevet for stort, og 

undervisningen var derfor ofte kommet til at udspille sig som en offentlig ”rettergang” over for 

den fiktion, som eleverne var fortrolig med (215). På denne baggrund stillede Hauberg Mortensen 

følgende mediedidaktiske diagnose: 

 

Trangen til at opnå frihed i forhold til institutionen opleves som større end trangen til at frigøre 
sig fra medieindustrien, og derfor fører lærernes kulturradikale eller ideologikritiske tagen 
afstand til de ’flade’ medieproduktioner ikke til ændret fritidsforbrug. (213) 

 

Der var ifølge Hauberg Mortensen således behov for en mere subtil mediedidaktik, der både 

muliggjorde, at læreren kunne komme eleven i møde på elevens præmisser, men dog ”uden at det 

medfører et tab af den erkendelse, der lå i ideologikritikken.” (218).225 I dette arbejde kunne netop 

fiktionen, der ofte tog udgangspunkt i elevens problematikker fra elevens privatliv, være middel 

til at ’fange’ eleven og – via lærerens vejledning – løfte dennes private reception ud i 

offentlighedens sfære. Som Hauberg Mortensen skrev: 

 

På trods af at fiktionen altså ved sin tematisering af privatlivsproblemer sætter grænser for 
anvendelsen i undervisning, er den netop herved spækket med muligheder for at bringe 
elevernes tanker og følelser på sprog. Arbejdet kan tjene til at bringe eleverfaringer og – 
oplevelser på en form, hvor de lader sig diskutere i klassens offentlighed, fordi det fiktive værk 
er en fælles og derfor ikke-privat platform. (231) 

 

Denne nye didaktik krævede ny viden, og for at opnå denne så Hauberg Mortensen det som 

nødvendigt at ”bygge bro mellem ideologikritikken og receptionsforskningen” (219); læreren 

skulle nu lære at rumme og balancere ”dobbeltheden mellem bevidsthed om eleverne og om 

materialet”(220).226 

                                                           
225 Som Hauberg Mortensen også formulerede det, skulle ”ideologikritikken ikke afskaffes, men ’ophæves’ i hegelsk 
forstand.” (216). 
226 Hauberg Mortensen skriver videre, at der her er tale om et metodeproblem, som burde blive udsat for 
forskningsmæssig belysning: ”Hvorom alting er, så peger de komplekse diskussioner på, at der er behov for et 
samarbejde mellem pædagogik og tekstvidenskab – og mellem forskerne og de undervisere, som arbejder med de 
konkrete forsøg.” (220). 
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Disse overordnede mediedidaktiske overvejelser og initiativer fik aldrig deres gennembrud. 

Der var en række helt konkrete problematikker på undervisningsniveau, der bremsede en egentlig 

udvikling i denne retning. 

 

Begrænsninger grundet bekendtgørelser og udgivelsespolitikker for lærebøger 
I 1980 fremstod det af både fagkonsulent Peter Olivarius’ og af fagkonsulent Claus Wesths 

vurdering, at medieområdet inden for danskfaget var blevet forsømt: ”Jeg tror nok, de 

[massekommunikationsområderne] figurerer over det hele, men i større eller mindre grad. Der er 

altså store forskelle på, hvor meget gennemslags kraft de har haft” (Olivarius 1980:17), ytrede 

Olivarius som svar på spørgsmålet om, i hvor høj grad medieområdet var trængt ind i danskfaget. 

Olivarius havde som fagkonsulent imidlertid helt andre og større ambitioner for medieområdet og 

mente, at det burde være ”overordentligt udbredt”. På samme vis kunne Claus Westh konstatere, 

at massekommunikationsundervisningen var blevet ”forsømt” og ikke havde fået den plads i 

gymnasiet og HF, som den burde have haft (22). 

Fra Jens Walther, der gennem flere år havde været proaktiv inden for medieområdet,227 lød 

vurderingen et par år senere i Dansk Noters temanummer Massekommunikation, at 

massekommunikation ”stadig spiller en meget beskeden rolle i den samlede undervisning, og at 

der ikke er så mange lærere, der tager massekommunikation op i en større sammenhæng.” 

(Henningsen; Vinten 1982:21). Walther udpegede i denne forbindelse en af årsagerne til at være 

manglen på ordentligt undervisningsmateriale.” (21). I lederen til Dansk Noters temanummer 

Medier228 kunne samme Walther fire år senere konkludere, at 

massekommunikationsundervisningen ikke helt havde ”fået den placering i gymnasiet, som man 

kunne forvente” (Walther 1986:3), en vurdering der bl.a. havde baggrund i en undersøgelse udført 

for Direktoratet for gymnasieskolerne og HF på baggrund af pensumindberetninger.229 Som årsag 

pegede Walther i denne forbindelse på medieområdets manglende bindende status i 71-

                                                           
227 Det var netop Jens Walther, der optrådte som repræsentant for Dansklærerforeningen på tidligere omtalte SMID-
seminar på Sandbjerg nov. 1977, og han var ligeledes medforfatter til den ovenfor behandlede lærebog TV-analyse. 
228 Her var der tale om en terminologisk forskydning i forhold til temanummeret ’Massekommunikation’, Dansk Noter 
1982,2. 
229 Det blev her konkluderet, ”at det gennemgående er relativt få klasser, der beskæftiger sig med massekommunikation. 
Det mest anvendte stof: klip fra aviser, læses af mindre end 1/5 af samtlige klasser, mens mindre end 1/10 gennemgår 
en trykt avis, og lig e så få ser en TV-avis eller en TV-aktuelt-udsendelse. Lokal nyhedsformidling inddrages kun rent 
undtagelsesvis.” (Lynge 1986:37). 
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bekendtgørelsen, hvor området nemt kunne skubbes til side til fordel for de obligatoriske 

fagområder (Walther 1986:3).  

Elsebeth Korsgaard, der også så massekommunikationsundervisningen som en helt central 

del af danskfaget,230 pegede ligeledes på bekendtgørelsen som hovedproblemet: Nok gav 

bekendtgørelsen mulighed for at undervise inden for massekommunikation, men kategoriseringen 

af massekommunikation under ”ikke-fiktive tekster” og ”sagprosa” gjorde feltet til en 

”udflydende og upræcis kategori” og udmøntede sig i fragmentariske undervisningsforløb. I 

forlængelse heraf blev især de elektroniske medier fravalgt, når der skulle stilles 

eksamensspørgsmål (Korsgaard 1986:5f). 

 

Skisma mellem (mediedidaktiske) frontløbere og underviserne inden for danskfaget 
En række andre problematikker i forbindelse med medieområdet blev ligeledes diskuteret i disse 

år. Der var for det første tale om rent organisatoriske problemer, idet 

efteruddannelsesmulighederne for gymnasielærerne var begrænsede. For det andet, og mere 

tungtvejende, var der tale om en faglig konservatisme: Trods de forskellige udfordringer fra fx 

ahistoriske litterære metoder og det udvidede tekstbegreb synes den overvejende del af 

dansklærerne at holde fast i danskfaget som et hovedsageligt litterært dannelsesfag. Med dette 

udgangspunkt blev såvel objekterne som teorierne og metoderne til medieområdet betragtet som 

værende uden for dansklærerens (humanistiske) faglige område,231 og i forlængelse heraf blev de 

elektroniske medier anset for at være de mest fremmede for faget (Korsgaard 1985:9). Som 

Fabricius 1985 kunne konkludere på baggrund af en større undersøgelse af medieundervisningen i 

ungdoms- og voksenuddannelserne: 

 

Sammenfattende kan man nære bekymring for, at de enkelte fags traditionelle fagopfattelse kan 
blive den egentlige hindring for, at der kommer mere massekommunikationsundervisning 
(spec. i de elektroniske medier) inden for gymnasiet og HF. Der er inden for fagene en tydelig 
tendens til, at man er bange for at give slip på de dannelsestraditioner, faget har – og derfor 
ikke giver sig i kast med noget nyt. (Jensen 1985:40) 

 

                                                           
230 Elsebeth Korsgaard var samtidigt medlem af SMID og deltog i tidligere omtalte Sandbjerg-seminar nov. 1977. 
231 Jf. fx ”Problemet med massekommunikation er, at det indeholder elementer, som ligger udenfor humanistens 
almindelige arbejdsmark.” (Liebling 1982:10). 
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Denne undersøgelse stemte overens med en række ytringer i samtiden fra dansklærerne selv. Af 

en ”Statusrapport om massekommunikationsundervisningen lavet af lærerne ved Amtsgymnasiet 

i Sønderborg” lød den usminkede bekendelse: ”Lad det være sagt med det samme, at MK udgør 

en ret beskeden del af vores samlede danskundervisning, men alle inddrager dog MK i deres 

undervisning.” (Dansklærere ved Amtsgymnasiet i Sønderborg 1982:13). At medieundervisningen 

ikke havde en mere fremtrædende rolle, blev dels forklaret med, at dansklærerne ”ikke er bukket 

under for medieundervisningens fascinationskraft, dels at MK ikke skal fremstå krampagtigt som 

en adspredelse/et tilskud fagene imellem.” (17). 

 Heroverfor mente flere af fortalerne for massekommunikationsundervisningen, at det netop 

ikke var nødvendigt at træde udenfor den humanistiske danskfaglige ramme, når 

massekommunikationsundervisningen skulle varetages, idet dette fagområde trak på såvel de 

samme teorier og metoder som dannelsesideal som resten af faget. Som Frans Mortensen udtrykte 

det:  

 

[N]år jeg oprindeligt ønskede det [massemedierne] inden for danskfaget, er det, fordi 
danskfagets tekstanalytiske traditioner jo klart med stor fordel kan overføres til massemedierne, 
fordi det er de samme værdiforestillinger og de samme æstetiske oplevelser, som er på spil, 
hvadenten det nu drejer sig om fjernsyn eller det drejer sig om en bog. Derfor er der en enorm 
fordel ved, at det bliver dansklæreren, der går ind og tager det. (Tufte 1985:18) 

 
Op til dette tidspunkt var der således stadig en overordnet fællesnævner mellem fortalerne for 

mediedimensionen og så de mere konservative stemmer i debatten: Metoderne, der blev anvendt i 

forbindelse med såvel det litterære værk som medieproduktet var gerne analysen og fortolkningen 

(syntesen), og samtidigt kan begge udgangspunkter med en vis tilsnigelse kaldes kultur-elitære.232  

 

Paradigmatiske forskydninger - fra store fortællinger til sprogspil og kulturer 
Omkring midten af 1980erne opstod der imidlertid en særlig fortætning af en række nye stemmer 

om såvel debatten om medievidenskaben i Danmark som i debatten om danskfagets 

mediemæssige indhold; stemmer, der vidnede om ny, international orientering, og som hverken 

sympatiserede med ideologikritikkerne eller indtog den mere fagligt konservative holdning til 

                                                           
232 Med fokus på hhv. det opbyggelige og det ’nedbrydelige’ værk. 
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danskfaget som (litterært) dannelsesfag. Et af de springende punkter for denne udvikling var en 

oplevelse af, at udviklingen inden for de elektroniske medier var ved at revolutionere vores 

hidtidige måde at forstå såvel medier som verden på; denne udvikling blev i tiden diskuteret i 

forbindelse med nye medieteknologiske tiltag som fx video, databaser, integrerede bredbåndsnet 

og hybridnet, og disse mediers betydning for vores måde at håndtere viden på. 

 I en mere snæver danskfaglig kontekst blev der talt om, at der nødvendigvis måtte følge et 

danskfagligt paradigmeskift af det mere overordnede, transnationale paradigmeskifte, der var ved 

at finde sted. Denne tanke fremstod med forskellige temperamenter. I sin artikel ”Mediekultur – 

slet og ret” i Dansk Noters temanummer ”Medier” fra 1986 søgte dansklærer i gymnasieskolen, 

Peter Kaspersen at diagnosticere undervisningen i massekommunikation. Han talte i denne 

forbindelse om et skisma mellem undervisningens generelle holden fast i Habermas og 

”ideologikritisk frigørelsesvision” (Kaspersen 1986:20) og så nogle uden for danskfaget stående 

postmoderne teoridannelser, der havde ”opgivet forestillingen (håbet?) om det sammenhængende 

subjekt, den indre natur, autenticitet over for inautencititet og alt det der.” (20). Sammenhængende 

med dette nye tankegods var der, ifølge Kaspersen, uden for danskfaget tale om et stadigt stigende 

fokus på at arbejde med fascination som emne for medieundervisningen samtidigt med, at 

bevægelsen i denne tid generelt svingede fra analyse af myten til analysen af ritualer.233  

 Kaspersens nye begreber, fascination og ritualer, pegede mod en mere overordnet 

bevægelse: Det store, analytiske perspektiv, som underviseren kunne indfange ved at henvise til 

selve tekstens mening og til de overordnede samfundsmæssige og/eller mytologiske 

forestillingsrammer, den var udtryk for, forskød sig mod et (horisontalt) fokus på den enkeltes 

oplevelse og på lokalt definerede adfærdsformer.  

Den forståelsesramme, der fulgte med indtoget af disse nye begreber, korrelerede med den 

diagnose af danskfaget, Lars Qvortrup bød ind med i samme medie-temanummer af Dansk Noter. 

Men hvor Kaspersens indlæg i takt med tidens ånd blev båret af en ironisk stemme og ikke 

udpegede mulige veje frem, gik Lars Qvortrup mere alvorligt frem. Med udgangspunkt i bl.a. J.-F. 

Lyotards analyser af det postmoderne samfund, anså Qvortrup danskfaget for både at være truet 

på sin eksistens, samtidigt med at det kunne komme til at spille en større og mere central rolle end 

                                                           
233 I denne udvikling spille Birmingham-skolen og herunder Stuart Hall en fremtrædende rolle, og ikke mindst John 
Fiske var med til at udbrede ’ritual-begrebet’ med sin Television Culture (1987). 
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nogensinde. Ifølge Lyotards Viden og det postmoderne samfund (1979) havde udviklingen inden for 

kommunikationsteknologien medført et nyt (postmoderne) samfund med nye omgangs- og 

vidensformer til følge. Det postindustrielle samfund var et vidensamfund, og denne ’viden’ 

beroede på andre legitimationsformer end store narrativer; nu måtte man i stedet bero sig på en 

række små, lokale sprogspil. Det nye, tidssvarende danskfag skulle ifølge Qvortrup således være 

et ”sprogspilsfag”. Som Qvortrup skrev:  

 

Det betyder selvfølgelig ikke, at danskfagets ”gamle, nye” elementer – medierne – eller at dets 
”nye, gamle” elementer – litteraturen – skal smides ud. Men det betyder, at det ”nye, nye” 
danskfag ikke kun er en yderligere addition, dvs. alt det gamle (litteratur og medier og skriftlig 
fremstilling og det såkaldt ”omgivende samfund”) plus det helt nye, informatikken – som alt 
sammen tænkes med de gamle redskaber. Det nye, nye danskfag er også et nyt paradigme, der 
tænker medierne, informatikken, den koreografiske adfærd og de samfundsmæssige relationer 
som et kompleks af sprogspil. Det er nødvendigt, tror jeg, for at forhindre additionernes 
sprængning; og det indebærer også den omtalte, centrale placering, fordi også det ”omgivende 
samfund” ikke blot er et fagligt ”udenfor”, men tillige – og blandt andet – er serier af sprogspil 
og dermed ét af danskfagets emner. (Qvortrup 1986:22) 

 

På denne måde levede ideen om en danskfaglig, teoretisk og metodisk enhed, men den stod og 

faldt ifølge Qvortrup - paradoksalt nok - med fagets evne til at subsumere det stadigt stigende 

antal fagområder under det horisontale sprogspilsbegreb. Det aktuelle problem var ifølge 

Qvortrup imidlertid, at danskfaget ikke havde de opdaterede redskaber, der skulle til for at 

foretage denne integration. 

 

Fra massekultur til en masse kulturer – midtfirsernes medieforskning i Danmark 
 Disse progressive stemmer, der på dette tidspunkt ytrede sig om, at en ny, horisontaliseret videns- 

og samfundsstruktur, måtte modsvares af en ny tilgang til såvel mediedimensionen af danskfaget 

som danskfaget i det hele taget, korrelerede langt hen ad vejen med bevægelserne inden for 

medievidenskaben i Danmark. At der omkring 1985 skete en særlig fortætning af disse nye 

synspunkter blev signaleret med navneforandringen af SMIDS’s tidsskrift, der gik fra at hedde 

Massekultur & Medier til at hedde MedieKultur. 

 Et af de eksplicitte formål med at tage et nyt navn var at rette sig mod et bredere publikum 

end blot det universitære, men med det nye navn fulgte også en ny begrebsliggørelse af 

medieudviklingen og en ny forståelse af kulturbegrebet. Der var for det første tale om en udpræget 



148 
 

opfattelse af, at man stod midt i en mediemæssig revolution. Det første nummer af MedieKultur 

stillede således spørgsmålet om, hvordan uddannelsessystemet skulle ”reagere på 

massemediernes feberagtige udvikling i disse år” (Poulsen 1985:5) og nævnte i denne 

sammenhæng et kommende ”brud på radio- og tv-monopol, teledata og hybridnet” (5) som 

faktorer, der var med til at gøre, at man i disse år stod ved en ”kulturhistorisk milepæl”, idet man 

gik fra en ”kultur baseret på trykte bogstaver til en kultur baseret på elektroniske billeder” (7).234 

 For det andet blev der, i og med at ’masse’-begrebet ikke overlevede vejen til det nye 

tidsskriftsnavn, ligeledes banet vej for en ny forståelse af kulturbegrebet. Ordet ’masse’ varslede, 

som tidligere nævnt, i den kritiske, habermasianske tænkning at grænserne mellem offentlig og 

privatsfære var brudt sammen, og at den enkeltes refleksionsrum var forsvundet. Som følge deraf 

blev kulturen forvandlet til massens kultur, som kun en lille snæver (finkulturel) gruppe formåede 

at distancere sig fra.235  

Denne indvarslede nyfortolkning af kulturbegrebet havde allerede bidt sig fast få år efter. Fx 

kunne man i introduktionen til MedieKultur nr. 11, 1989 under temaet ”Nye veje i 

medieundervisningen” læse, at  

 

[m]odtagerens tekst er ikke en mere eller mindre rigtig gengivelse af afsenderens tekst eller af 
teksten slet og ret, men er en selvstændig bearbejdelse i dialog med hans/hendes hele 
livssammenhæng.” (Bang 1989:7) 

 

Således kunne den kulturelitære forsker eller læreren ikke længere på forhånd hæve sig op over 

teksten, det var tvært imod læreren, der nu skulle afmontere egne udgangspunkter for 

fortolkningen og indtage en antropologisk forskningsoptik. Som det videre lød af introduktionen: 

 

                                                           
234 Oplevelsen af at leve i en opbrudstid var allerede på flere måder tydelig i det sidste nummer af Massekultur & 
Medier. For det første indledte redaktionen med at tale om ”[d]en rivende udvikling på teknologi- og medieområdet”, 
det ”fascinerende kaos” samt ”medie-boom’et” (Qvortrup 1984:5), og for det andet beskæftigede en central del af 
nummeret sig med at problematisere indholdsanalysen i forhold til den nyere receptionsanalyse. ”rivende udvikling” 
(Heinskou; Nygaard 1985:120). 
235 Imidlertid peger Gunhild Agger også på en anden forskningsmæssig fordel ved at opgive ’masse’-begrebet. At 
massekommunikationsbegrebet på universiteterne efterhånden blev erstattet af ’medievidenskab’ skyldes den 
teknologiske udvikling. ”Det var især computermediet, der satte spørgsmålstegn ved begrebet, fordi det så oplagt er et 
både-og medie. Det kan anvendes til én-til-én kommunikation (interpersonel kommunikation), og det kan delagtiggøre 
os alle i den samme slags musik (og altså være massemedie). Medievidenskab har det fortrin, at det signalerer, at 
medierne står i centrum, hvad enten det er telefonen, fjernsynet eller computeren, men det er valgt i den forstand, at det 
ikke angiver noget som helst om, hvad der følger med studiet af medierne (Agger 2002:4). 
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Et skift i fokus fra teksten til modtageren forudsætter en ændret kulturforståelse hos lærerne i 
danskfaget. Det klassiske humanistiske kulturbegreb, at kulturen er synonym med de mest 
originale og ypperligste kunstneriske frembringelser, må erstattes af et antropologisk, der 
forstår kultur, som den totale livssammenhæng i et givet samfund (Williams (1958) (7)236 

 

Denne tilknytning til Raymond Williams’ antropologiske kulturbegreb kom også til udtryk med 

medieforskeren Kirsten Drotner, der ikke mindst så denne tilgang til kulturbegrebet som et tegn 

på lødig forskning. Ifølge Drotner var det normative kulturbegreb slet og ret med til at spærre for 

de forskningsmæssige indsigter fx i forbindelse unges ”hverdagsæstetiske praksis” (71), og, som 

hun videre slog fast, var det ikke forskningens opgave at ”afgøre den offentlige debats moralske 

kamp.” (Drotner 1989:66).237  

 

Fra ideologisk til empirisk forankret medievidenskab 
Tilknytningen til det brede og pluralistiske kulturbegreb var på samme tid et udtryk for et skifte i 

den generelle videnskabelige orientering inden for medieforskningen i Danmark. Dette kom mere 

overordnet til udtryk ved en generel bevægelse fra den kontinentale og især tyske medieforskning 

og til en orientering mod angelsaksisk forskning og kom rent metodisk til udtryk ved en 

receptionsbølge238 fra midt i 1980erne og ved den bredere orienterede medieetnografiske tilgang 

op gennem 1990erne og ind i det nye årtusinde.239  

Med nyorienteringen mod den angelsaksiske forskning blev der ligeledes tale om en 

forskningstradition, der i stigende grad forstod sig selv som en empirisk frem for en analytisk 

                                                           
236 I denne forbindelse blev der udtrykt en vis modstand mod den kulturkonservative undervisningsmister, Bertel 
Haarder, der ifølge medieforskeren Jørgen Bang ”ser med skepsis på ethvert brud på den traditionelle kulturformidling.” 
(8). 
237 Et signifikant eksempel på forskydningen fra midtfirsernes mere eksklusive rettethed mod indholdet og modtageren 
og frem i retningen af 1990’ernes kulturanalyse er udgivelserne af antologierne Analyser af tv (Pittelkow 1985) og 
Analyser af tv & tv-kultur (Jensen 1991a). Af forordet til sidstnævnte fremgik det, at den lå i forlængelse af antologien 
fra 1985, men at den på baggrund af ”et regulært kulturanalytisk turn’ i tv-forskningen” også inddrog ”kulturen omkring 
tv-mediet” (Jensen 1991b:7). 
238 Receptionsanalysen havde imidlertid et broget ophav. Den tidlige og kontinentale var opstået inden for den 
litteraturhistoriske forskning, og opstillede ud fra et fænomenologisk grundlag modeller for, hvordan læseren skabte sin 
helhedsoplevelse. Den senere receptionsforskning havde basis i angelsaksisk forskning og baserede sig i højere grad på 
empiriske metoder så som interview og spørgeskemaer (Wiingaard 1999:15).  Der var således sammenstød mellem 
mere radikale tilgange inden for receptionsforskningen og så dem, der foretrak at balancere receptionsanalysen med 
både afsender- og tekstperspektivet. Som fx medieforskeren Kim Schrøder udtrykte sit (radikale) syn på 
receptionsforskningen: ”En tv-udsendelses ’indhold’ er i sig selv ligegyldigt, det interessante og væsentlige er, hvordan 
seerne oplever indholdet, for heraf afhænger udsendelsens funktioner i samfundet.” (Schrøder 1984:30). 
239I et mere overordnet perspektiv var der tale om en forskydning fra et eksklusivt blik på tekstinterne strukturer som 
billede på en række fastsatte institutionelle værdier og så til et fokus på fokus på tegnenes liv i samfundet og den aktive 
modtager (Bondebjerg 2000:9). 
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videnskab, og disse videnskabsidealer cementerede sig - og kom bogstaveligt talt til udtryk - med 

rækken af udgivelser i forlaget Borgens medieserie.240 I denne serie var især lærebogen Medier og 

kultur (1996), der var udgivet af medieforskerne Kirsten Drotner, Klaus Bruhn Jensen, Ib Poulsen 

og Kim Schrøder, og som var udsprunget af og rettet mod undervisning på universiteter, med til at 

sætte dagsorden for medieundervisningen på de videregående uddannelser.241   

Medier og Kultur var ifølge forfatterne skrevet inden for ”den dialogiske diskurs”, og, som 

forfatterne skrev, bestræbte de sig på både at inkludere tidligere teoridannelser samtidigt med, at 

de ikke nærede ønske om at hænge fast i ”faste teoribygninger” (Drotner 1996:101). De bestræbte 

sig først og fremmest på ”at vende sig mod virkeligheden – fylde empiriske huller uden krav på, at 

alle undersøgelser skal passe ind i overordnede teorier.” (101). Man kan her overveje, om ikke det 

metaforiske udtryk ”at udfylde empiriske huller” i høj grad peger mod en særegen 

videnskabsforståelse og ikke blot mod ”virkeligheden”. Under alle omstændigheder var 

’empirisk/ikke-empirisk’ en vigtig distinktion i deres lærebog, og den kom især til udtryk i 

omtalen af kritiske medieteoretikere. Som det fx lød om Christopher Lasch og Neil Postman: 

 

Disse tendenser i samtiden sammenlignes med en fortid, der dog ikke undersøges empirisk, og 
herud fra konkluderer forfatterne, at medierne har skylden for, hvad de ser som elendigheder i 
nutiden. (71, mine understregninger) 
 

Heroverfor tilhørte medieforskeren Joshua Meyrowitz  

 

[…] en ny generation af mediehistorikere, der udvikler den egentlige mediehistorie på empirisk 
grundlag, og som samtidig søger at bryde fri af de moralske polariseringer, som hidtil har 
kendetegnet den historiske diskurs. (74, mine understregninger) 

 

Endelig blev ’mediepanikker’ analyseret som en diskurs, der på tværs af tid og sted – og ’panik-

objekt’ – har en række særegne kendetegn, herunder bl.a., at debattørernes argumenter mod det 

nye er præget af følelser frem for fornuft (71). 

                                                           
240 I denne serie indgik en række bøger, der – som også titlerne indikerer – placerede sig inden for det antropologiske 
kulturbegreb. Det gælder fx: Elektroniske fiktioner (Bondebjerg 1993), Mønstre i mangfoldigheden – de 15-18-åriges 
mediebrug i Danmark (Fridberg 1997), Tankestreger. Nye medier, andre unge (Drotner; Povlsen 1997), Kroppe – 
billeder – medier (Christensen mfl. 1998), Mediebilleder – studier i mediernes udtryksformer (Poulsen; Søndergaard 
1998), Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab (Drotner 1999).   
241 Som det fremgik af bogens bagside, var det netop den ”første danske grundbog til studerende og lærere, der 
beskæftiger sig med medier og kultur.” (Drotner 1996). 
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Konvergens og divergens – medievidenskabens vej ind i det nye årtusinde 
På kanten til det nye årtusinde kunne en række fremtrædende medieforskere således tale om en 

modnet medievidenskab, der havde overstået sine pubertetsproblemer (bl.a. i form af interne 

slagsmål) og som havde formået at finde balancen mellem eklektisme og fanatisk 

teoribundethed.242 Med Ib Bondebjergs ord havde der med tiden foregået en ”vis specialisering, 

men som samlet forskningsindsats fastholdes det helhedsperspektiv, som langt hen ad vejen har 

været dansk medieforsknings styrke.” (2000:31).243 Og som Klaus Bruhn Jensen fremhævede i et 

”essay om medieforskningens modernisering”: 

 

Status ved årtusindskiftet er, at den Danske Medieforsker er fuldt udvokset, fuldtidsbeskæftiget 
og tilsyneladende fremtidssikret på et ekspanderende marked for viden om medier og 
kommunikation. (Jensen 2000:107)  

 

Imidlertid var der ifølge Bruhn Jensen stadig problemer, der skulle løses, idet feltets teoretiske og 

metodiske integration lod vente på sig og ikke bar videre end enkeltstående begreber som fx 

”intertekstualitet” og ”hybridisering” (2000:108). 

Dette ønske om en yderligere integration af feltet er imidlertid ikke blevet indfriet i de første 

10 år af det nye årtusinde. Dette bekræftes på internationalt niveau af fx medieforskeren Denis 

McQuail, der i 6. udg. af Mass Communication Theory (2010) efterspørger en terminologi, der 

modsvarer det vidt voksende felt, som medieområdet udgør.  Denne udvikling er ifølge McQuail 

især motiveret af den fremstormende informationsteknologi: 

 

Digitalization has provided the impulse and possibility for many new initiatives to send, 
exchange, seek and express across the previously restricting social and physical boundaries. The 
key feature is a diversification of communication activity. One of the tasks of future theorizing 
will be to adequately map this enlarging field and to develop appropriate typologies that will 
allow us to escape from the limitations of a rather worn-out conceptual apparatus. At the least, 

                                                           
242 MedieKultur nr. 31 fra år 2000 havde titlen ”Medieforskning til tiden: Rapport fra Statens Humanistiske 
Forskningsråds konference om dansk film- og medieforskning” og skriftets artikler var skrevet som oplæg – eller senere 
kommentar – til SHF’s temadag om dansk medieforsknings fortid og fremtid d. 22. sep. 1999. Begivenheden blev også 
omtalt som ’statusseminar’, hvis formål det både var ”at klarlægge hovedtendenser i dansk medieforsknings hidtidige 
udvikling og at kaste et - gerne skarpt – lys over helt aktuelle forskningstendenser.” (MedieKultur, nr. 31, s.117.). 
Deltagerne var her Ib Bondebjerg, Peter Schepelern, Frands Mortensen, Stig Hjarvard, Jens F. Jensen, Lars Qvortrup, 
Kim Schrøder, Birgitte Holm Sørensen, Birgitte Ravn Olesen, Kirsten Frandsen, Klaus Bruhn Jensen, Kirsten Drotner 
og Henrik Søndergaard. 
243 På god afstand kunne Bondebjerg nu beskrive 70’ernes medieforskning nu som ” en kreativ gründer-tid”, præget af 
”tværfaglig dødsforagt”, ”hvor selvfølelsen som kritiske paradigme-dannere, bestemt ikke fejler noget.” (Bondebjerg 
2000:10). 
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we should realize that the range of communication technologies and their uses is now so large 
and variable that there is no longer any dominant technology or dominant model. (547) 

 

Problemet med at samle feltet omkring et fælles begrebsnetværk afspejles på dansk grund af det 

nye årtusindes numre af MedieKultur. Alle numre - på nær et temanummer om Niklas Luhmanns 

medieteori – har her forfulgt (vidt) forskellige medievidenskabelige emneområder frem for at 

behandle specifikke teoretiske og metodiske retninger og problemstillinger.244 

 

Læremidlerne inden for mediedimensionen i danskfaget fra midten af 
1980erne og frem mod det nye årtusinde 
Ligesom med udviklingen inden for medievidenskaben i Danmark var læremidlerne til 

mediedimensionen i danskfaget også kendetegnet ved et opbrud fra ideologikritikken. Overordnet 

set indikerer selve titlerne på periodens lærebøger, at massekommunikationsbegrebet – og dets 

tilknyttede teoribygning – klingede ud sidst i 1980’erne (se bilag 1), og at det 

nye, horisontale kulturbegreb var ved at vinde terræn viste sig fx med 

Dansklærerforeningens farverige udgivelser Ungdomsflimmer? Ny ungdom – 

nye medier (Jensen; Tufte 1987) og Billedlaviner – om musikvideo (Kristiansen 

1988).  

      Perioden er således først og fremmest kendetegnet 

ved at være en opbrudstid. Der er hverken et 

gennemgående tema eller én hegemonisk 

teoridannelse, der kendetegner disse års læremidler. Af 

denne grund skal læremidlerne til denne periode belyses i forhold til, 

hvordan det indholdsmæssige fokus over tid forskød sig fra nogle af 

ideologikritikkens foretrukne medier og genrer, og herunder hvordan det 

ideologikritiske temperament i behandlingen af disse tidligere foretrukne medier og 

genrer efterhånden afmattedes. Denne udvikling skal i det følgende anskueliggøres ved en række 

nedslag på behandlingen af sensationspressen fra 1970’erne og ind i det nye årtusinde.245 

                                                           
244 Disse emner er bl.a. ’medier og etniske minoriteter’, ’radio’, reality-tv, computerspil, markedskommunikation, krig, 
livsstilsprogrammer, museer, filmgenrer mv. 
245 Linell 1998 peger på to måder, hvorpå rekontekstualisering kan analyseres. For det første kan man opspore den 
transformationskæde, et emne har fulgt, når det bevæger sig på tværs af tekster og kontekster, og for det andet kan man 

Figur 12 (Jensen; Tufte 
1987:forside) 

Figur 11 (Kristiansen 
1988:forside) 
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Sensationspressen – et undervisningsemnes fremvækst og forfald 
Som belyst i kapitel 5 gik der en særlig tydelig linje fra Jürgen Habermas’ Borgerlig offentlighed 

(1962) over den danske udgivelse Massekommunikation. Introduktion til et undervisningsområde 

(Olivarius mfl. 1976), der først og fremmest var henvendt til undervisere inden for danskfaget, og 

til tidens læremidler. I Habermas’ analyser af den borgerlige offentlighed var distinktionen mellem 

offentlig og privatsfære helt central, og de strukturforandringer, der blev anset for at være særligt 

kritiske, var dem, der gjaldt nedbrydningen af grænsen mellem den offentlige og den private 

sfære. Særlig bevågenhed hos Habermas fik de massemedier, der gav indtryk af at ville hjælpe den 

enkelte den, men som i praksis blot ’bandt energierne’ hos denne frem for at mobilisere dem til en 

mulig forandring af situationen. Som Habermas skrev i Borgerlig offentlighed: 

 

I det hele tatt anbefaler massemediene seg som adressater for personlig nød og vanskeligheter, 
som autoriteter i livshjelp [...]: de gir rikelig anledning til identifikasjoner – til en slags 
regenerasjon av det private område ut fra et fond av oppmuntrings- og rådgivningstjenester 
som står i beredskap. Det opprinnelige forhold mellom intimsfære og litterær offentlighet 
vendes om. (Habermas 1962/1976:160) 

 

Et nøgleeksempel på en avisgenre, der modarbejdede det offentlige ræsonnement og 

sammenblandede offentlig og privatsfære var netop sensationspressen. I Massekommunikation og 

offentlighed (1976) blev det udtrykt på følgende vis: 

 

Og så til de to offentligheder, den kulturelle og den politiske. For dem begge gælder, at det 
private under ingen omstændigheder må komme til orde i dette område. Offentliggørelse af 
privatlivet er simpelthen definition på en skandale. At blade som f.eks. Ugens Rapport, Ekstra 
Bladet, B.T., Se og Hør i stor udstrækning kan leve af at overtræde visse af offentlighedens 
principper, antyder på ingen måde, at offentligheden skulle være ude af funktion. [...] Endelig 
gælder det, at bladene slår ned på intimsfærens privathed. Det er de seksuelle og 
følelsesmæssige problemer, der offentliggøres, ikke problemerne fra socialsfæren.” (Mortensen; 
Møller 1976:22) 

 

At man af nøgletallene kunne aflæse, at sensationspressen havde succes, blev i bogen forklaret ud 

fra to forskellige årsagskategorier. For det første de økonomiske: For at klare sig i konkurrencen 

måtte aviserne lægge vægt på ”muligheden for identifikation eller dramatiske oplevelser” og 

omvendt fortrænge ”det kommenterende og opdragende” (54). For det andet beroede avisernes 
                                                                                                                                                                                                 
tage udgangspunkt i den enkelte tekst og opspore dens heterogenitet (149). Fremgangsmåden i de følgende analyser vil 
således følge den første strategi. 
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succes på nogle psyko-sociale bevæggrunde: Sensationspressen udsprang af ”reelle behov, der 

dels har sin rod i individets politiske afmagtsfølelse, dels i individets manglende indflydelse på sin 

arbejdssituation og på produktet af sit arbejde”(56f), og den var således tale om en avistype, der på 

én gang ”kompenserer for politisk afmagt og forstærker den, fordi den ikke henvender sig til 

individet med perspektiver, der rækker ud over den umiddelbare oplevelse eller sætter individet i 

stand til at overskride egen situation.” (56).  

 

Oplysning om underholdning 
Denne habermasianske konception af sensationspressen som regressiv og afmagts-fremmende 

bredte sig videre til en række tekster for danskfaget undervisning. Som var det en kioskbasker, kunne 

eleven i læremidlet Massekommunikation og offentlighed (1980) kort og godt læse: ”Ekstra Bladets 

socialjournalistik bygger fundamentalt på individets umyndighed”. Og i forlængelse heraf kunne 

man læse, at Ekstra Bladet forstærkerkede ”denne umyndighed til angst.” (Andersen 1980:162). Der 

var dog ikke kun tale om et enkelt (Ekstra)blads specifikke journalistiske form, men også om 

forhold der havde rod i større økonomiske og sociale transformationer på et samfundsmæssigt 

makroniveau. Ifølge lærebogen var vigtige instanser i den offentlige sfære, herunder politiske og 

økonomiske organisationer, blevet koloniseret af centraliserings- og monopoliseringsbestræbelser. 

Og som følge af dette magtede de politiske organisationer ikke at få indflydelse på den siden 

mellemkrigstiden stadig stigende fritid, hvilket betød, at ”en vigtig del af tilværelsen fremtrådte 

som upolitisk, og som en opgave den enkelte selv måtte tage stilling til.” (204). På baggrund af 

denne udviklingslogik måtte partipressen afgå ved døden, og netop dette tomrum udnyttede 

omnibusavisen, der, frem for politiske emner, ”skrev om alt muligt for alle.” (ibid.). 

Med denne afpolitisering var vejen ifølge lærebogen for alvor banet for den senere 

sensationspresse, der dog anvendte mere subtile strategier for – bogstaveligt talt - at fange 

publikum:  

 

den [sensationspressen] binder systematisk læsernes energier til sig, fordi den aldrig viser ud 
over sig selv. Læserne kan (af-)reagere i, på og mod bladet, men går reaktionen ud over bladets 
rammer, hører livshjælpen straks op. Sensationspressen bidrager f.eks. aldrig til dannelse af 
partier, organisationer, bevægelser e.l. som kunne løse læsernes problemer på de forskellige 
livsområder. Den støtter kun læseren i én handling: et fornyet køb af bladet. 
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Handlingslammelse eller handling pr. stedfortræder er den holdning, sensationspressen opøver 
sine læsere i. (163) 

 

Med objektiv og kategorisk modalitet begrebsliggør forfatterne her sensationspressen som en 

overmagt, der – som en voldsmand eller en sygdom – både kan ’binde’ og ’(handlings)lamme’ 

læseren, og relationen mellem sensationspressen og læseren fremstår som offer-bøddel-forhold. 

Sensationspressen blev således ikke blot beskrevet som en avistype blandt andre, den var tvært 

imod en problematisk størrelse, hvis ophav og oplagsstørrelse, det var vigtigt for eleven at forstå.   

Denne forståelse af sensationspressens virkemåde kunne man også spore i lærebogen 

Nyhedsformidling - en grundbog i massekommunikation fra 1982. Om sensationspressens 

oplagsmæssige himmelflugt’ kunne man fx læse, at den  

 

naturligvis [må] skyldes, at denne presse dækker nogle behov hos læserne. Men hvorledes er 
disse behov opstået? Formentlig skal forklaringen herpå søges i de omfattende forskydninger i 
erhvervs- og klassestrukturen, der er sket i Danmark i efterkrigstiden. (Sørensen 1982:95)  

 

Også her var der tale om, at sensationspressen spillede på – og holdt læseren fanget i – en række 

uforløste behov, og helt op til sidst i 1980erne kunne man høre ekkoet fra den kritiske analyses 

fortolkningslogikker. På dette tidspunkt var omfanget af det kritiske fokus i lærebøgerne 

imidlertid begyndt at ebbe ud. Fx kunne man i Massekommunikation – de trykte medier (1988) mere 

nøgternt og komprimeret læse, at forklaringen på sensationspressens store udbredelse var dens 

”dobbelthed mellem det dramatisk/angstfyldte og det intime hyggelige/afslappede” (Hansen 

1988a:26). 

 

Oplysning og underholdning 
Et eksempel på, at 70ernes ideologikritiske optik ikke blot fik mindre plads, men også var under 

forandring, kunne man finde i lærebogen Massekommunikation med moderne medier (1986). Under 

overskriften ”Moderne kritik af ugeblade” blev den kritiske medieforskning udlagt i datid og med 

lav affinitet fra forfatterens side: 

 

I de sidste 15-20 år har der været stor interesse omkring forskning i massemedier, herunder 
ugebladspressen. Man har villet undersøge, hvad det egentligt var, der tiltrak læserne. Og man 
har villet undersøge, hvilket samfundsbillede man kunne se afspejle sig i ugebladene. Man er 
kommet frem til det resultat, at ugebladene viser et meget traditionelt samfundsbillede, dvs. et 



156 
 

samfund, som bevarer kendte familie- og kønsrollemønstre. Politiske samfundsforhold 
diskuteres næsten ikke. Dette har været medvirkende til, at en hel del kritiske undersøgelser 
har forsøgt at gøre opmærksom på det, naturligvis med det formål at få folk til at ændre 
indstilling og forbrugsmønster i forhold til ugebladspressen. […] Mange læsere mener også, at 
de er bevidste over for det urealistiske og traditionelle i ugebladene. […] Kritikerne mener, at 
man under alle omstændigheder i et vist omfang lader sig påvirke – og at den ikke-erkendte 
påvirkning er den farligste. (Poulsen 1986b:6) 

 

Den lave affinitet viser sig både med den historiske afstand, der bliver skabt med brugen af 

præsens participium (”har villet”, ”er kommet frem til”), og den viser sig ved brugen af deiksisset 

’man’ og ved (kategoriseringen af) henvisningssubjekterne som ’mange læsere’ og ’kritikerne’, der 

alle gør de reelle agenter ubestemmelige og samtidigt gør det umuligt at vurdere, om forfatteren 

tilhører en af disse grupper. Endelig viser forskellen til de tidligere lærebøger sig, idet 

ugebladspressens ideologi bliver udlagt som ’et resultat, man er kommet frem til’, og således ikke 

som et faktum. 

Trods distancen til den tidligere mediereception, som citatet udviser, var den kritiske tilgang 

imidlertid ikke opgivet. Den kritiske sans skulle blot genfødes i en alliance med evnen til at 

konsumere, og den skulle dermed garantere, at eleven beholdt magten over medierne, selv om 

hun nu også inkorporerede de mere underholdende genrer i sit medieforbrug: 

 

Så nu kan man spørge sig selv, hvorfor man skal beskæftige sig med argumentationsanalyse. 
Svaret er, at det skal man, fordi det moderne samfund vælter sig i massekommunikation. Vi 
skal passe på, at massekommunikationen ikke løber om hjørner med os. Det er os, der skal bruge 
den. Ikke den, der skal misbruge os. […] 

Hvem ser ikke tv i dag? Hvem læser ikke avis? Hvor mange læser ikke ugeblade eller anden 
triviallitteratur? Her er vores chance for oplysning og underholdning. Her er vores risiko for at 
blive påvirket, ja ligefrem løbet om hjørner med! (Poulsen 1986a:8) 

 

Der er i citatet tale om nogle prægnante begrebsglidninger i forhold til de tidligere læremidler, når 

det gælder betydningen af ’samfund’, ’eleven’ og ’massekommunikation’ samt relationen mellem 

disse størrelser. Samfundet blev begrebsliggjort som et sted, der nok kunne være problematisk og 

kompliceret, men i stedet for at dét skulle ændres, var der her tale om, at forandringerne skulle og 

også kunne ske hos (og i) det enkelte individ. Eleven skulle således ikke på forhånd afvise 

specifikke typer af massekommunikation, men gå ind i kampen for at opnå både oplysning og 

underholdning. Sammenhængende hermed bliver massekommunikation begrebsliggjort som et 
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fænomen, som (bl.a.) eleven havde og skulle have et naturligt forhold til i sin hverdag, og 

herunder som noget der også havde noget at byde på. 

Med denne udvikling var adgangsbetingelserne for at behandle sensationspressen som emne 

i læremidlerne til mediedimensionen af gymnasiets danskfag så småt ved at ændre sig. 

Forandringstendenserne kom også til udtryk i lærebogen Sikke en masse kommunikation (1990), der i 

habermasianske termer skrev om sensationsaviserne, der ”adskiller sig fra de øvrige avistyper ved 

ikke at respektere grænserne i den borgerlige offentlighed”, og som ”direkte [lever] af at sælge 

brud på den borgerlige offentlighed”. Ligeledes spillede sensationsaviserne ifølge forfatterne 

”bevidst på at skulle dække følelsesmæssige behov og behov for afspænding” (Nielsen 1990:74), 

men i det samlede regnskab havde sensationspressen en ’positiv’ funktion: 

 

[…] [B]åde Ekstra Bladet og BT er særdeles gode forretninger. De holder derved indirekte liv i 
bladhusenes ”flagskibe” morgenaviserne Politiken og Berlingske Tidende, idet deres store 
overskud dækker morgenavisernes eventuelle underskud.” (78) 

 

Faktion som forklaringsramme 
Omkring 1990 var der tale om et intensiveret fokus på brugen af fiktionstræk i faktive tekster, og 

lærebogen Den bearbejdede virkelighed fra 1990 havde netop undertitlen Om faktion.246 Også her 

indtog Ekstra Bladet en central rolle, idet bladet indgik som eksempelmateriale for både 

lærebogens indledende og afsluttende behandling af faktions-problematikken.247 Men formålet 

med inddragelsen af sensationspressen som objekt havde forskudt sig yderligere i forhold til de 

tidligere nævnte læremidler. Her skrev forfatterne: 

 

Det, vi reagerer på ved læsningen af avisoverskriften om J.R., er med andre ord, at Ekstra Bladet 
tager noget fiktions-stof og serverer det som om det var fakta-stof. Vi reagerer på, at der er sket 
en sammenblanding af fakta- og fiktionselementer. (Borker 1990:8) 

 

Hvor belysningen af fiktionstrækkene i de tidligere materialer først og fremmest gik på, at brugen 

af fiktionstræk først og fremmest fastholdt læseren i regressive tanke -og handlingsmønstre og på 

                                                           
246 Bogen havde en ’storebror’ i form af Peter Harms Larsens Faktion som udtryksmiddel (1990), der var udgivet af 
Dansklærerforeningen og henvendte sig til undervisere inden for danskfaget. 
247 Det første kapitels første side viste et optryk af Ekstra Bladet med overskriften ”J.R. fik hvad han havde fortjent” og 
hovedeksemplet i bogens sidste kapitel, ”Hvor går grænsen”, var et optryk af en leder fra Information med titlen ”Dødens 
taxa”, der gav en kritisk analyse af en aktuel leder fra Ekstra Bladet med samme navn. 
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denne måde skyggede for en lang række (vigtigere) problemtyper, så var der med Den bearbejdede 

virkelighed tale om en mere overordnet ’kontrakt-problematik’ vedrørende forholdet mellem 

modtagerforventning og meddelelsens konkrete udformning samt en mere generel 

problematisering af den medievirkelighed, eleverne levede i – hvad var sandt, og hvad var 

medieskabt? Med brug af den inkluderende deiksis ’vi’, bliver læseren (her i første omgang eleven) 

uforvarende inddraget.248  

I denne forbindelse var der også tale om en markant lavere grad af modalitet i omtalen af 

mediernes indflydelse: ”Hvad sker der med os som seere, når fakta og fiktion blandes sammen, og 

kontrakten mellem os og udsendelsen er uklar? Er vi i stand til at skelne mellem, hvad der er 

opdigtet, og hvad der er fra den faktiske virkelighed?” – lød det nu spørgende, og det opfølgende 

svar gav god elastik til gendrivelser: 

 

Noget kunne tyde på, at der er en risiko for, at nogle mennesker er ved at miste kontakten til 
deres egen virkelighed på grund af påvirkningen fra medierne, hvis det er rigtigt, hvad Furio 
Colombo skriver i bogen, ”Hvad skal jeg lave når jeg bliver stor” […] (Borker 1990:93) 

 

Den kritiske stemme, der tidligere kategorisk kunne udpege samfundets problemer, årsager og 

mulige overskridelse nedtones her via hedging (fx ”en risiko for”), brug af hypotetiske udsagn 

(”noget kunne tyde på … hvis det er rigtigt”) og uklare objekt- og subjekt-deiksis (fx ”noget” og 

”nogle mennesker”). Med Den bearbejdede virkelighed kom problemerne med medierne mere til at 

angå elevens her og nu (hvordan kunne eleven navigere i denne nye medievirkelighed?) frem for, 

hvordan eleven fx kunne blive en del af en modkultur. 

 Overordnet set tyder udsagnene fra tidens læremidler således på, at talen om ’falsk 

bevidsthed’ forstummede, fordi den ’sande’ af slagsen syntes stadig mere ubestemmelig. Vægten 

fra den kritiske afklaring af virkeligheden (ontologisk bestemmelse) forskød sig til kritisk 

spørgsmålsstillen ved de forskellige virkeligheder (epistemologisk problematisering). 

 

 

 

                                                           
248 Denne brug af ’vi’ kan med Lindø 2002 kaldes ’semantisk tvang’ (118). 
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På oplevelsesarbejde 
 

Det er vigtigt at kunne analysere og fortolke. Ikke så meget for at få flotte karakterer i skolen. 
Men for at kunne tænke og handle som frie mennesker er det afgørende, at vi kan aflæse den 
virkelighed, vi lever i. Samfundet bliver mere og mere kompliceret og specialiseret, og vi har en 
helt række professionelle tolkere: læger, advokater, socialrådgivere, præster osv. Men i det 
daglige har vi alle brug for at kunne ”læse teksten”. Uanset om det gælder os selv, vores 
kæreste, familien, vennerne, arbejdet eller samfundets komplicerede indretning. (Mogensen 
1995:29f) 

 

Citatet, der stammer fra Danskbogen (1995), udviser visse ligheder med de tidligere beskrevne 

læremidler, nemlig en vægtning af vigtigheden af at kunne analysere og fortolke. Der er dog 

samtidigt tale om et par prægnante forskydninger. Det var ikke længere den politiske offentlighed 

som rum, der skulle kæmpes om og i. I Danskbogen var offentligheden funktionelt uddifferentieret 

til de forskellige specialområders specialister, og vi kunne ikke umiddelbart gå disse i bedene. Det 

synes ifølge forfatterne dog ikke at være en forhindring for vores mulighed for at kunne leve som 

frie mennesker. Kampen om friheden var først og fremmest en personlig proces, og væk var 

således den skarpe distinktion mellem offentlig og privat, og i stedet en stor række særområder 

med egne ’lokale sprogspil’. 

Forskydningen af fokus, fra de store strukturer til den enkeltes evne til at fortolke og opleve, 

viste sig som nævnt tilsvarende i gymnasiereformen fra 1987, og med reformens fokus på ’æstetisk 

opmærksomhed’ fulgte også en vægtning af det tekstnære studie.249 Tilsvarende kunne Danskbogen 

tale om ”den umiddelbare glæde ved at læse og at opleve teksten på dennes egne præmisser.” 

(Mogensen 1995:4). 

Denne tilgang viste sig ligeledes ved inddragelsen af sensationspressen som analyseobjekt. 

Indgangsvinklen var her, hvordan sensationspressen layoutmæssigt søgte at skabe interesse: 

 

I en faktatekst spiller tekstens ydre form, dvs. den typografiske opsætning, som regel en vigtig 
rolle. Ikke mindst de moderne ugeblade og sensationsaviser vidner om, hvor meget layoutet 
betyder for den umiddelbare, spontane læserinteresse. Store fascinerende billeder fungerer som 
et første blikfang, og såkaldte ”kioskbaskere” […] skal få os til at læse videre i teksten, som af 
hensyn til læsbarheden ofte vil være delt op i små overskuelige afsnit med fængende 
mellemrubrikker. (Mogensen 1995:81) 

                                                           
249 Som tidligere nævnt slog bekendtgørelsen fast, at danskfaget havde ”tyngdepunkt i den tætte intensive tekstlæsning, 
der forbinder sproglige, historiske og æstetiske synsmåder og forener analyse, fortolkning og oplevelse.”  
(Bekendtgørelse 1987, pkt. I). 
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Herefter får man en længere gennemgang af den ”klassiske”, ”logiske” eller ”syntetiske” model sat 

over for den ”analytiske”, hvor udviklingen, ifølge Danskbogen, gik mod den sidste som skabelon 

ikke bare inden for nyhedsjournalistik, men også andre tekstarter.250 

Der blev i Danskbogen således anlagt et vist historisk perspektiv, idet eleven fik beskrevet en 

udviklingstendens. Eleven fik også påpeget sensationsavisens specifikke virkemidler til at 

tiltrække sig læsere. Men analysen pegede hverken videre ud mod større samfundsstrukturer eller 

ind mod betydningen af dette for det enkelte menneske. Nok var BT ikke blandt de ”mere sagligt 

informerende tekster” (81), men den blev dog beskrevet som en genre blandt andre, og dermed 

som en uddifferentieret genre, der havde sin egen specifikke funktion i en større helhed.  

Denne ’uddifferentieringslogik’ var også at finde i Ryd forsiden fra samme år. I afsnittet ”Vi er 

alle afhængige af nyheder” skelner forfatterne mellem fire forskellige typer af nyhedsbehov og 

herunder fire nyhedstyper: informationsbehovet, behovet for holdningsbearbejdelse, behovet for 

handlingsberedskab og behovet for underholdning. Under den sidste kategori fortælles der om, at 

”[d]en følelsesstimulerende nyhed skal vække vore drømme og fantasier snarere end vor kritiske 

sans” (Olsson; Poulsen 1995:17), og at dette behov – i forhold til de øvrige nyhedsbehov, der angår 

”vort samfundsmæssige liv som borger” (17) – alene vedrører ”vort personlige og private liv som 

menneske.” (17). 

I Ryd forsiden udfyldte sensationspressen således en specifik funktion, og ad denne vej kunne 

sensationspressen mere nøgternt beskrives som en genre, der har identifikation som væsentligste 

nyhedskriterium (72), og som passer til en specifik type læsere: 

 

Formiddagsaviserne – de såkaldte tabloidaviser […] – er tilpasset læsernes behov i en travl 
hverdag. Solohistorier af socialt tilsnit og med en vinkel på det enkelte individ eller 
sensationsstof præger deres nyheder. Det udenrigspolitiske stof eller baggrundsorienterende 
stof er kun i begrænset omfang til stede. (175) 

 

Sammenlignet med de tidligere beskrevne lærebøger er det interessante her først og fremmest, 

hvad der ikke bliver sagt. Der bliver ikke anvendt ’binde-’ eller ’lamme’-metaforik men med en 

                                                           
250 Som illustration var der optrykt en avisside fra BT, og under overskriften ”Fuld biltyv løsladt efter dødskørsel”, der 
fyldte den øverste fjerdedel af siden, kunne man se et billede af Falck-folk i aktion samt et par spalter med tekst (fyldte 
hhv. 2/3 og 1/3 af den resterende plads på siden). 
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mere deskriptiv sprogbrug redegjort for avisens karaktertræk. Endelig bliver (det, der tidligere 

blev kaldt) sensationspressen her betegnet med det mere neutrale ”formiddagsaviser”, mens 

termen ”tabloidaviser” træder i baggrunden som blot et kaldenavn. 

 

Journalistisk kommunikation 
På tværs af det nye årtusinde og af den nyeste reform finder man ikke meget stof om 

sensationspressen, og i det hele taget lever avismediet en mere tilbagetrukket tilværelse i det nye 

årtusindes mediebegreb efter læremidlerne at dømme.251 Dog er afsnittet ”Journalistisk 

kommunikation” i Henrik Povlsens Grundbogen 1. Sprog – litteratur – medier (2005) illustreret med 

et optryk af en leder fra BT. Optrykkets funktion er at vise den ene af avisjournalistikkens 

grundgenrer, opinionsartiklen, over for informationsartiklen (Poulsen 2005:89). Også mere 

overordnet er behandlingen af journalistikken deskriptiv, og eleven får her indsigt i de forskellige 

relevante genrer, avisens eller tv-udsendelsens informationer kan blive båret af. ”Journalistikken 

beskæftiger sig med, hvad der sker i verden”, skriver Poulsen og uddyber: 

 

Journalisten fortæller om begivenheder, der er sket eller vil ske, men hun gør det på vegne af en 
avis eller en tv-station med en bestemt redaktionel linie. Alligevel har journalisten stor frihed til 
sprogligt og fortællermæssigt at udforme sin artikel som hun ønsker det. Avisens redaktion er 
den formelle afsender, men journalisten er den reelle, og her er det oftest sådan at den reelle 
afsender har større indflydelse end den formelle.” (Poulsen 2005:89) 

 

Her er der hverken tale om, at genren, institutionen eller samfundsideologien har overtaget i 

forhold til journalisten eller læseren. Beskrivelsen angår primært forholdet mellem journalisten og 

begivenheden, der fremstår som en umærkelig størrelse.252  

                                                           
251 Undtagen specialudgivelser som fx Avisen i undervisningen, der er udgivet på initiativ på initiativ af 
brancheorganisationen Danske Dagblades Forening. 
252 En kontrast til denne opfattelse af journalistens rolle kan fx findes i tidligere omtalte lærebog Nyhedsformidling – en 
grundbog i massekommunikation (Sørensen 1982), hvor forfatteren under afsnittet ”Perception, holdninger og 
holdningsændringer” omhyggeligt redegør for ’bevidsthedsdannelsens seksledede proces’: ”Der kan være tale om 
mange forskellige slags påvirkninger […] men det væsentlige er i denne forbindelse, at den opfattelse, der bliver 
resultatet af påvirkningen, ikke nødvendigvis svarer til selve påvirkningen. Årsagen hertil er, at påvirkningen (der 
kaldes ”stimulus”) skal passere en række ”filtre”, inden den når frem til at fæstne sig i en persons bevidsthed, og disse 
filtre kan forvride påvirkningen eller eventuelt helt spærre for dens videre vej i perceptionsprocessen.” (Sørensen 
1982:150). Kapitlet afrundes med en række forslag til opgaver, hvoraf et af dem lyder: ”Ekstra Bladets medarbejdere 
styres i deres arbejde i høj grad af bladets redaktionelle program, der er placeret i afsnit 2.4.3. Redegør ved hjælp af 
figur 6.1. for: a) hvilke led i medarbejdernes perceptionsproces dette program indvirker på, b) hvorledes programmet 
indvirker på disse led, og c) hvordan det redaktionelle program bliver indarbejdet i journalisternes perceptionsfiltre.” 
(Sørensen 1982:167). 
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Opsummerende: Metamorfoser i mellemtiden  
I denne periode ændrede termerne ’samfund’, ’kultur’, ’medier’ og ’eleven’ begrebsligt indhold og 

samtidig kom nye til. I forandringsprocessen spillede feltet for symbolsk kontrol en markant rolle. 

Med bl.a. 1980ernes fremstormende receptionsanalyse inden for den danske medievidenskab var 

der for alvor tale om en forskydning fra det tidligere, ensrettede fokus på tekstens (ideologiske) 

indhold samt tekstens institutionelle kontekst. Nu blev ’oplevelsesevne’, ’æstetisk bevidsthed’ og 

’fantasi’ nye begreber i arbejdet med danskfaget, og selvom termen ’massekommunikation’ nu 

optrådte eksplicit i bekendtgørelsen, var den ideologikritiske betoning af massemediernes rolle 

kun vagt formuleret.   

At ’kritisk indsigt’ imidlertid fortsat nævnes i bekendtgørelsen fra 1987, vidner samtidigt om 

en periode præget af brydninger, transformationer og kulturkampe. Årene var præget af et 

stigende skisma mellem det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, fx i form af fagpolitiske 

tilkendegivelser fra Dansklærerforeningen, og så regeringens uddannelsespolitik. Desuden var der 

tale om brydninger internt i det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt mellem frontløbere på 

medieområdet i det fagpolitiske miljø (konsulenter, medlemmer af Dansklærerforeningens 

bestyrelse, forfattere til udgivelser inden for medieområdet) og så gruppen af undervisere.  

  Efterhånden var der en række nye stemmer, der brød igennem i debatten mellem den 

konservative (litterære) tilgang på den ene side og så den ideologikritikerne på den anden. Disse 

stemmer påpegede bl.a. nødvendigheden af et danskfagligt paradigmeskift, der tog udviklingen 

indenfor kommunikationsteknologien alvorligt og tænkte denne aktivt ind i undervisningen som 

del af fagets sprogbegreb.  

På samme vis var læremidlerne kendetegnede ved et opbrud fra ideologikritikken og af i et 

nyt antropologisk og horisontalt kulturbegreb, der bl.a. åbner op for et (positivt) begreb om 

ungdomskultur. Læremiddelanalysen viser her, hvordan den kritiske dimension nu indgår i 

alliance med konsumptionsevnen, således at massekommunikation bliver noget, som eleven skal 

forholde sig både kritisk og forbrugende til. Dermed sker der et skift i positioneringen af eleven - 

fra 1970ernes kritiske og politiske individ til en reflekteret forbruger af massemedier 

Generelt er perioden præget af at være en brydningstid, og mange af de temaer, der slås an 

her, får betydning for den næste periode.  
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Kapitel 7. ca. 2000 – 2010 
Danmark skal være verdensmester i viden! 

 

 
 

 

Ovenstående ytring er tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens. Den faldt ved 

udskrivningen af valget til Folketinget 2005253, og det er ikke tilfældigt, at dette sloganprægede 

budskab faldt på et så strategisk vigtigt tidspunkt. Ligeledes er det ikke tilfældigt, at ’viden’ gives 

karakter af noget helt konkret og substantielt - noget, man kan afgrænse samt konkurrere og vinde 

inden for - eller at Anders Fogh Rasmussen netop sagde ’viden’ og ikke fx ’visdom’.  

  Som følge af skærpet udenlandsk konkurrence kunne Danmark ikke længere leve af 

traditionelle industrier som slagterier og skibsværfter. Råstofbearbejdning kunne gøres billigere 

både andre steder i Europa, men i stigende grad også i Asien, og med VK-regeringens tiltræden i 

2001 blev de bestræbelser, der op gennem 1990erne havde været rettet mod at forberede 

uddannelsessystemet på den stadig stigende globale konkurrence, skærpet og spidsformuleret. 

 På regeringsplan fik vi som noget nyt i danmarkshistorien videnskabsbegrebet som eksplicit 

ministeriumsbetegnelse254, og den nye videnskabsminister Helge Sanders prægnante formulering 

”fra forskning til faktura”255 cementerede sig helt konkret i universitetsloven fra 2003, hvor der 

blev etableret en ny enstrenget ledelsesstruktur med rektor i toppen, og hvor der blev sat krav om 

eksternt bestyrelsesflertal.  

 Sammen med det intensiverede fokus på viden fulgte i disse år også en særegen 

begrebsliggørelse af forholdet mellem Danmark som nation, viden og så det omgivende globale 

samfund. Præmisserne for sloganet ”fra forskning til faktura” er først og fremmest en helt specifik 

                                                           
253 Transmitteret direkte på DR1, den 18/1 2005, kl. 14.00. 
254 Ministeriet officielle navn var ’Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling’ og ”blev oprettet i november 
2001, ved at det tidligere IT- og Forskningsministerium blev udvidet med universiteterne (forskning og uddannelse), 
erhvervsforskerne samt teknologi- og innovationspolitikken. Ministeriets formål er at sikre samspillet mellem 
erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i forhold til erhvervs- og 
innovationspolitikken.” URL: http://www.videnskabsministeriet.dk (Citeret den 04.10.04.). 
255 Sloganet udsprang i forbindelse med Sanders handlingsplan Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til 
faktura. Kbh., Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003. 

http://www.videnskabsministeriet.dk/
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begrebsliggørelse af viden som et eksklusivt og neutralt produkt, der kan opnås, hvis man følger 

nogle specifikke systematiske regler, og med metaforen ’viden-som-substans’ blev det netop 

muligt at lave en række nationale strategier for produktion og udveksling af, men også ’krig’ om, 

viden.  

I 2005 stiftede VK-regeringen det, der fik betegnelsen ’Globaliseringsrådet’. Rådet skulle 

danne grundlag for at udvikle en ”globaliseringsstrategi”, der skulle sikre Danmark i det globale 

samfund.256 Helt grundlæggende gik strategien ud på at sikre effektiv vidensspredning internt i 

det danske samfund, mens der eksternt i det globale samfund skulle indsamles viden. I denne 

strategi spillede det danske uddannelsessystem en helt central rolle.257 Som Helge Sander i en 

kronik opsummerede på baggrund af globaliseringsstrategien, skulle vi for det første ”have 

verdens bedste uddannelser […]. For det andet skal vi være verdens førende vidensamfund […]. 

For det tredje skal vi være de bedste til at sprede viden til erhvervslivet.” (Sander 2006). Med 

begrebsliggørelsen af ’viden-som-substans’ skulle viden således ”spredes”, ”flyttes”258 og 

”overføres”, og for at sikre effektiviteten af denne spredning skulle uddannelsessystemet 

reformeres, så der bl.a. kunne indføres mere konkurrence.259 

Den eksterne strategi angik spørgsmålet om, hvordan vi fik ”ny viden hjem til Danmark”. 

Som Sander skrev, var det ”helt afgørende, at vi ikke sidder tilbage og er selvtilfredse, fordi det går 

godt. Man skal hele tiden gøre sig nye overvejelser om, hvordan man kan hente mere viden” 

(Sander 2007b). En måde at hente viden på, var at hente de rigtige udlændinge til Danmark260, og 

                                                           
256 Jf. ”Danmark i den globale økonomi”, http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259 (citeret 04.06.2011). 
257 Som Sander skrev: ”Godt en tredjedel af forslagene [i globaliseringsstrategien] handler om, hvordan vi spreder 
viden, får bedre uddannelser og bedre forskning.” (Sander 2006). Med disse omstruktureringer fulgte også en række nye 
termer inden for uddannelsessystemet, fx ’akkreditering’, ’elitekandidatuddannelser’ og ’karrierevejledning’. Et 
eksempel på disse forskydninger fra min egen verden er begrebsglidningen i studieordningen til faget Dansk i hhv. 1995 
og den næstkommende i 2005. I den første giver et vellykket studium adgang til ” at blive klogere på væsentlige, 
menneskelige livsytringer i både fortiden og nutiden”, men den anden mere horisontalt udlægger en række 
”karriereveje”, man kan følge, hvis man opnår fagets kompetencer. Transformationen fra ’studie’ til ’karriere’ har fx 
også vist sig med etableringen af Karrierecentret midt i 00’erne på Syddansk universitet og også eksterne partnere 
italesætter ’studiet’ som ’karriere’, fx jf. ”Karrieredagene. Danmarks største job- og karrieremesse”, som løber af staben 
hvert forår på SDU samt andre universiteter (jf. www.karrieredagene.dk). 
258 Jf. ”Derfor skal vi give erhvervslivet én pulje, så de ikke skal gå fra Herodes til Pilatus, når de vil have viden flyttet 
ud fra universiteterne.” (Sander 2006) 
259 I denne forbindelse skrev Sander: ”Vi skal også have mere konkurrence ind i hele vidensformidlingen, så vi får en 
endnu bedre videnoverførsel.” (Sander 2006); ”Gennem en fredelig dyst med hinanden skal institutioner og forskning 
bestandigt løfte niveauet.”; ”Mottoet er: ingen penge uden reformer – og en del af reformen er større konkurrence.”.  
260 Som Sander andetsteds skrev, skal vi ”også tiltrække flere dygtige udenlandske unge, som kan være med til at hæve 
niveauet.”. 

http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259
http://www.karrieredagene.dk/
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på denne måde fremstod ikke blot viden, men også mennesker som vigtige ressourcer i den 

globale konkurrence:  

 

For de danske universiteter kan disse udfordringer betyde en gevaldig gevinst. En gevinst, der 
vil give de dygtigste institutioner adgang til et væld af ressourcer fra hele verden: mennesker, 
midler og ideer. (Sander 2007a) 

 

Begrebsliggørelsen af denne vilje til viden trak samtidigt på en række krigsmetaforer. Som Sander 

andetsteds ytrede under overskriften ”Forpost for dansk forskning i Silicon Valley”, var det 

”utroligt vigtigt at have en forpost i udlandet, hvor man kan komme helt tæt på den producerede 

viden. Det sparer os for en hel masse tid, og vi kan hente en masse på det” (Sander 2007b, ), og 

andetsteds udtalte Sander, at man i de kommende år forventede at åbne ”i alt 10 af den slags 

brohoveder – med forskellige fokusområder – rundt omkring i verden.” (Sander 2007a). Ud over 

planerne for USA var der også tale om en ”Kina-strategi” (Sander 2008, 2009) på grund af den 

økonomiske vækst, landet oplevede. ”Derfor”, udtalte Sander, ”er det vigtigt, at vi har en forpost, 

hvor vi kan udveksle viden og studerende med kineserne.” (Sander 2009).  

Ad denne vej fremstod begrebsliggørelsen af ’globalisering’ paradoksal. På den ene side blev 

globalisering italesat som et stort, åbent marked261, som alle i princippet havde adgang til; på den 

anden side skulle den globale verden indtages med forposter, brohoveder og lignende.262  

På dette politiske niveau var konfigurationen af begreberne ’viden’ og ’globalisering’ således 

signifikant, og de relaterede sig ligeledes til specifikke forståelser af fx ’tid’ og ’velfærd’. At være 

proaktiv i nutiden skulle hjælpe til at fremtidssikre, at vi kunne opretholde samme velfærd (som i 

fortiden).263 Disse initiativer på øverste politiske niveau fik konsekvenser for udviklingen inden for 

gymnasieskolen. 

 

                                                           
261 Som Helge Sander udlagde ’globalisering’ i sin kronik ”Verden er blevet flad”: ”De sidste 20 år har fjernet 
forhindring på forhindring. Det har så at sige gjort verden flad og gjort verden til et stort marked for globaliseringen.” 
(Sander 2006). 
262 Jf. ordbogsdefinitionen af ’brohoved’: ”et erobret område i fjendtligt territorium der tjener som udgangspunkt for 
videre militær fremtrængen” (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi 2001). 
263 Som Sander retorisk spurgte i sin kronik ”Verden er blevet flad”: ”[H]vordan sikrer vi, at vi klarer os lige så godt i 
morgen og i fremtiden?” (Sander 2006), og lignende ytrede han: ”Næste skridt bliver at gå fra visioner til handling, så 
vi i disse år lægger grunden til fremtidens velstand.” (Sander 2006). 
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Opbrudsgymnasium 
Hvor de tidligere bestræbelser fra omkring 1960 i særlig grad gjaldt omstillingen til et 

massegymnasium og herunder inkorporeringen af en stor gruppe miljøfremmede elever, var 

gymnasieskolens bestræbelser sidst i 1990erne og ind i det nye årtusinde i stadig højere grad 

kendetegnet ved at være orienteret mod at kunne begå sig i den økonomiske konkurrence, såvel 

nationalt som internationalt. Med indførelsen af mål og rammestyring (Wiedemann 1995:28) var 

der tale om ”en centralstyret decentralisering” (Mørch 1995:124) af gymnasieskolerne, og 

ændringen i de økonomiske rammer for gymnasieskolen spejlede sig med stigende styrke i 

uddannelsesstrukturen. Allerede med 87-bekendtgørelsen blev vigtigheden af, at den enkelte via 

valgfag kunne designe eget særegne uddannelsesforløb, fremhævet (Lindø 2000:41)264, og også op 

gennem 1990erne var ”valgmuligheder og fleksibilitet” uddannelsespolitiske nøgleord (Jensen 

1993:94). Disse forandringer forløb ikke uden brydninger, og set fra underviserens side havde 

markedsmekanismernes indtog i gymnasiestrukturen besværliggjort selve gymnasieskolens 

centrale formål. Som det kritisk lød i en af tidens debatbøger: 

 

Hvis man skal masseslagte svin eller producere toiletpapir, så er det – måske – effektivt at 
anvende en industriel organisation med stærke ledere og et veludbygget hierarki, som kører 
organisationen gennem overvågning, arbejdskontrol og produktkontrol. Men dette 
virksomhedsparadigme er rasende ineffektivt, hvis man skal udvikle gymnasieelever. (Lonning; 
Winding 1993:185f) 

 

Der var sidst i 1980erne og op gennem 1990erne således tale om en udpræget oplevelse af at leve i 

en opbrudstid (Mørch 1995:124)265 – en stemning, der afspejlede sig i mindre format i tidens 

diskussioner omkring danskfaget. 

 

Opbrudsdanskfag og legitimeringsproblemer 
Det danskfag, der i sin tid havde hentet sin legitimation som et litterært og nationalt dannelsesfag, 

kom for alvor under pres i løbet af 1990erne. Der blev talt om legitimeringsproblemer (jf. fx Krogh 

2000:357f; Schou1998:190), da det ikke længere havde kontakt til den (globale medie)verden, dets 

                                                           
264 Allerede i 1982 (jf. omtalte debatoplæg) vægtede Bertel Haarder det frie skolevalg, jf. kap. VIII. Frit skolevalg 
(Haarder 1982:31). 
265 Se også Wiedemann 1995, der beskriver faggymnasiets accelererende identitetskrise op gennem 1980erne og 
1990erne ud fra fire tendenser: dannelsesgymnasiet, det faglige gymnasium, det internationale gymnasium og 
helhedsgymnasiet (Wiedemann 1995:28). 
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elever var del af, og da det samtidigt ikke var med til at udvikle de kompetencer, som samfundet 

efterspurgte (Krogh 2000:340). Af denne grund var der en udtalt frygt for en opsplitning og 

’modulisering’ af danskfaget (fx jf. Klaus P. Mortensen 1998:66; Krogh 2000). 

I disse fagdidaktiske diskussioner spillede medieområdet en paradoksal rolle. Et view ud 

over debatbøgerne om danskfaget op gennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde (fx Frandsen 

1993; Mørch 1993; Mortensen 1993; Jørgensen 1996; Mai; Schmidt 1996; Dalsgaard 1998; Esmann 

2000; Lützen 2002) vidner først og fremmest om medieområdets synlighed som problemfelt, fx i 

forbindelse med den fremstormende ungdoms- og mediekultur som udfordring i forhold til 

danskfagets traditionelle emneområder og dannelsestænkning.266 Når det kom til de konkrete 

fagdidaktiske diskussioner og restaureringsforsøg, var de dominerende emner imidlertid 

kanon(debat), historisk læsning som didaktisk greb, skrivepædagogiske tiltag, computermediet i 

undervisningen og genreteori.267 

 Mediedimensionens synlighed var således betinget af, at den skulle problematiseres, og 

problemer syntes det ikke at skorte på.268 Ifølge Lehrmanns undersøgelse af i alt 50 

pensumindberetninger fra to gymnasier i årene 1991-1995 fyldte mediedimensionen 

”overraskende lidt og tilgodeses ofte ved et mindre selvstændigt undervisningsforløb, der ikke ser 

ud til at have ret meget at gøre med resten af undervisningen.” Som Lehrmann opsummerede, så 

var ”fornemmelsen af bekendtgørelsesbetinget pligtundervisning […] påtrængende” (Lehrmann 

1998:171), og ifølge Lehrmann syntes medieundervisningen aldrig at have sluppet 1970ernes 

ideologikritiske analyserammer (173).269 

Samme tendens vidnede de forskellige medie-temanumre i Dansk Noter om: Her fik 

mediedimensionen en række lidet flatterende betegnelser som fx ”Den grimme ælling” og ”et af 

                                                           
266 Ifølge Bondebjerg (her citeret fra Severinsen 2002) var der ”opstået en alvorlig dannelseskonflikt mellem elevernes 
dagligdag og samfundsmæssige virkelighed […] og skolens traditionelle kernefaglighed og formidlingsform.” 
(Severinsen 2002:2). 
267 Dog bød Lehrmann 1996 og 1998 ind med et pragmatisk integrationsforsøg, der tog udgangspunkt i mediernes 
genretypiske udtryk. Med udgangspunkt i spørgsmålet om, ”hvordan man kan etablere en dialog mellem danskfagets 
tradition og mediekulturen – uden at danskfaget sprænges?” lød det slagordsagtige svar: ”udnyt dansklærerens stærke 
sider og opgiv forestillingen om at undervisningen i medier udelukkende skal være dagsaktuel og drop forsøget på at 
være på omdrejningshøjde med elevernes medieforbrug.” (Lehrmann 1998:175). 
268 ”Dansklærerne gider ikke læse massekommunikation. Det interesserer os ikke, og vi overholder ikke 
bestemmelserne.” Ytringen, som på underviser på VUC, Lone Nørgaard havde hørt på en konference i 
Dansklærerforeningens regi, og som hun gengav i Dansk Noter 1993,2, blev startskuddet til en debat, der skulle løbe 
over en længere årrække. 
269 Samme pointe gav Thavenius 1997 udtryk for et år tidligere: ”For skolen er massekulturen reklame, som fordrejer 
hovedet på svage sjæle, indskrænket og fordomsfuld underholdning eller hæmningsløs vold og sex.” (Thavenius 
1997:164). 
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fagets stedbørn” (overskriften på og indledningen til redaktionens præsentation af Dansk Noters 

medie-temanummer 1994,1, (Frøhlich 1994)). Det blev behandlet under overskriften ”Gravskrift” 

(overskriften på redaktionens præsentation af Dansk Noters medie-temanummer 1998,2 (Ewald 

1998:4)), og der blev talt om ”dødvande” (Jensen; Poulsen 1993:40), og om ”pligtpræget aktivitet” 

(Jensen; Olivarius 1993:53). 

Problemerne med mediedimensionen i denne årrække kom ligeledes til udtryk i 

bekendtgørelsen for danskfaget 1999 i form af nedjustering. Nok fremstod bekendtgørelsen med et 

udvidet tegnbegreb, hvorunder ”massekommunikative og billedlige” tegn indgik, og nok var et af 

de overordnede mål, at eleverne opnåede ”færdighed i at analysere, fortolke og vurdere 

massekommunikative udtryksformer”, men ’massekommunikation’ var ikke længere en 

selvstændig del af faget. ”Fagets kategorier” blev defineret til at være hhv. ”historisk læsning”, 

”studiemønstre” og ”sprogligt arbejde” (skønsmæssigt fordelt i forholdet 2:1:1), og først i den 

historiske læsnings underkategori ”nyeste tid” skulle ”massekommunikative udtryksformer fra de 

elektroniske medier inddrages”.  Idet ”nyeste tid” blev defineret som ”tekster fra de sidste fem år”, 

var den mediehistoriske del – og herunder medieformer, der ikke var elektroniske – ikke 

obligatorisk, men massekommunikative udtryksformer kunne dog ”inddrages i forbindelse med 

den øvrige historiske læsning eller gøres til genstand for særskilt beskæftigelse som 

studiemønster”(Bekendtgørelse 1999).270 

Udformningen af bekendtgørelsen 1999 kan i forhold til de foregående bekendtgørelser 

således karakteriseres som fagligt konservativ. På den anden side havde den sin funktion som ”en 

foreløbig buffer mod truslen om opsplitning af faget” (Krogh 2000:337). 

 

Fagdidaktiske restaureringsforsøg  
Den knapt så progressive formulering af danskfaget i 1999-bekendtgørelsen blev imidlertid 

udfordret af en bred vifte af aktører både fra det gymnasiefaglige område og fra de universitære 

miljøer. En række af de nye tanker kom til udtryk i antologien Midt i ræset – en artikelsamling om 

dansk (1998), der var udgivet af Dansklærerforeningen på baggrund af en seminarrække med 

repræsentanter fra både gymnasie- og universitetsverdenen. Udgivelsen havde til formål at 

                                                           
270 Endelig skulle der opgives ”en sekundær fremstilling om massekommunikation af et omfang på 30 sider” i 
forbindelse med den mundtlige eksamen, og ved den skriftlige prøve kunne der indgå billedmateriale (Bekendtgørelse 
1999). 



169 
 

”udrede og beskrive en fagdidaktik som kunne gøres til genstand for efteruddannelse” (Dalsgaard 

1998:8f), men den pegede både tilbage mod danskfagets legitimationsproblemer og frem mod en 

kommende reforms løsninger. 

Hvor der blandt rækken af bidragsydere var enighed om et helt væsentligt punkt, nemlig 

ønsket om et samlet danskfag, var de forskellige løsningsforslag til gengæld mangfoldige og 

umiddelbart uforenelige. En af de aktører, der i særlig høj grad skulle komme til at præge 

udformningen af 2004-bekendtgørelsen, var Frans Gregersen. I artiklen ”Dansk som genrer” (1998) 

formulerede han danskfaget som fanget i en dobbelt fiktionsproblematik: Faget var for det første i 

for høj en grad bundet til litteraturen som fagligt omdrejningspunkt, og, for det andet, var det 

fanget i en (fiktiv) forståelsesramme som nationalt fag. Danskfaget var derfor ikke i stand til at 

koble til elevens hverdag, der var indlejret i en globaliseret mediekultur (Gregersen 1998:107). På 

denne baggrund opstillede Gregersen en sprogsociologisk definition af danskfaget, hvor fire 

områders teksttyper skulle være omdrejningspunktet for undervisningen: daglig tale, humanistisk 

videnskab, massemedier og skønlitteratur (108), og som samlende enhed for disse områder satte 

Gregersen tale- og skriftsproget som danskfagets særlige område samt forestillingen om ”semiotiske 

systemer” som teoretisk grundlag.271 Denne tilgang indebar en særlig vægtning af faglighed, idet 

Gregersen satte en række krav til en danskfaglig didaktik: bl.a. at fagdidaktikken ”skal (kunne) 

understøttes af videnskabsfaget”, og at den ”skal være operationaliserbar, dvs. den skal kunne 

omsættes til undervisningspraksis – og helst en inspirerende sådan” (109). Heroverfor måtte den 

fagdidaktiske definition af danskfaget ifølge Gregersen 

 

til gengæld gerne være urealistisk på en principiel måde. Det betyder at den kan indeholde 
formuleringer som fastholder modsætninger mellem den institutionaliserede læreproces (med 
skoler, klasser, lærer- og elevroller) og dannelsesbestræbelserne (som i sidste ende er et 
anliggende for individet). (Gregersen 1998:109) 

 

Disse tanker skulle senere blive særligt tydelige i både rapporten Fremtidens danskfag (2003) og i 

den nye bekendtgørelse for danskfaget 2004. 

 

                                                           
271 Med Gregersens formulering: ”Danskfaget åbner sig mod de kunstneriske fag ved at reflektere over (tale- og 
skrift)sprogets særlige status som (kulturelt) privilegeret semiotisk system.” (110). 
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Forestillinger om fremtidens danskfag  

Danskfag som samfundsfag 
Af flere årsager var der således brug for et integreret danskfag. Historisk set ville det være belejligt 

endelig at kunne afslutte den kamp mellem fagområderne, der havde stået på siden de første 

udfordringer af den filologiske helhedsteori i 1960erne. Rent pædagogisk ville det være en gevinst 

for faget, hvis man kunne arbejde med de forskellige fagdimensioner og kombinere disse med 

udgangspunkt i én teoretisk og metodisk referenceramme, og endelig syntes nu- og fremtidens 

samfund at kræve integrerede receptions- og produktionskompetencer, der modsvarede den 

stadigt stigende grad af konvergens de forskellige medier og modaliteter imellem. 

Med udgivelsen Fremtidens danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid 

(2003) lå et samlet oplæg til den kommende reforms udformning af danskfaget. Bag udgivelsen 

stod en ministerielt udpeget arbejdsgruppe med Frans Gregersen i spidsen, og den var resultatet af 

en længere arbejdsproces med deltagere fra flere niveauer i uddannelsessystemet, herunder 

repræsentanter fra danskfagets fagkonsulenter og fra Dansklærerforeningen.  

Kommissoriet for udgivelsen trak tråde tilbage til Uddannelsesredegørelse 2000,272 der på 

daværende undervisningsminister Margrethe Vestagers initiativ havde faglighed som tema. 

Baggrunden for denne redegørelse var først og fremmest informationsteknologiens og 

globaliseringens stigende udfordringer: For det det første var den traditionelle kernefaglighed sat 

under pres på grund af den voldsomme udvikling af ny viden, og den medfølgende emne- og 

fagtrængsel syntes at kræve et dynamisk kernefaglighedsbegreb. Ifølge uddannelsesredegørelsen 

var det således på høje tid at spørge til,  

 

hvilken kerne af umistelige indsigter, der så at sige konstituerer faget og uden hvilken faget 
ville gå i opløsning og være ude af stand til at bevare en identitet som et afgrænset område, et 
fag. Og dermed miste sin kraft til at bidrage til de kompetencer, vi har brug for i samfundet. 
(Uddannelsesredegørelse 2000: 21).273 

 

                                                           
272 Denne udgivelse lå endvidere i forlængelse af undervisningsminister Ole Vig Jensens initiativ National 
kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling (1997) og det efterfølgende initiativ 
Uddannelse og Erhvervsliv. Handlingsprogram for national kompetenceudvikling (1997), og var ligeledes en 
opfølgning på og konkretisering af Undervisningsministeriets udgivelse Udviklingsprogrammet for fremtidens 
ungdomsuddannelser fra 1999. 
273 Og med en mere dramatisk spidsformulering: ”Hvad må for menneskeslægtens overlevelses skyld ikke gå tabt af helt 
nødvendige indsigter – og hvad kan man lige så godt slå op på internettet eller i en bog når og hvis, man får brug for 
det?” (Uddannelsesredegørelse 2000:22). 
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For det andet var der med globaliseringen tale om en øget international konkurrence i forbindelse 

med vidensproduktionen, og her havde internationale OECD-undersøgelser sidst i 1990erne 

afsløret, at det danske uddannelsessystem ikke just lå i front (23). 

I forlængelse af disse konklusioner fremgik det af kommissoriet for Fremtidens danskfag, at 

afgrænsningen af danskfaget på alle niveauer af uddannelsessystemet skulle gentænkes og 

forholdes til, ”[h]vilke samfundsmæssige krav og forventninger [der] er til danskundervisningen i 

fremtiden.” (Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag:310) Ad denne vej kom 

globaliseringsperspektivet – primært forstået som en stadig stigende international konkurrence om 

viden – til at veje tungt i rapportens overvejelser og forslag. 

 

Ansvar for egen dannelse 
Som udgangspunkt gjorde arbejdsgruppen op med en tradition blandt (en stor del af) danskfagets 

udøvere til pr definition at se danskfaget som fx hovedsædet for indøvelsen af den demokratiske 

samtale eller som selve dannelsens højborg.  Faget skulle ud af sin ”naturtilstand” (15,36), og i 

dette afnaturaliseringsarbejde forskød vægten af dannelsestænkningen sig i forhold til måden, den 

fremstod på i bl.a. 1987-bekendtgørelsen og 1999-bekendtgørelsen.  

For at leve op til de samfundsmæssige krav til fremtidens danskfag blev fire sproglige 

kulturkompetencer - og de tre stofområder sprog, litteratur og medier - sat i centrum.274 Som det blev 

formuleret, var  

 

[k]ernen i danskfaget […] sproglig viden og bevidsthed som udmønter sig i sproglig kunnen og 
refleksion. Eleverne skal i løbet af uddannelsesprocessen blive stadig bedre til at formulere sig i 
skrift og tale på dansk, lytte til og læse forskellige teksttyper med indsigt, skønsomhed og først 
og sidst forståelse. (23, mine understregninger) 

 

Det blev yderligere betonet, at arbejdet med kulturkompetencerne nok kunne være forbundet med 

”stor lyst og glæde”, men at de også tjente det videre formål ”at åbne muligheder for at eleverne 

enkeltvis og sammen kan deltage i og være med til at udbygge det demokratiske samfund”. 

Samtidig kunne kulturkompetencerne bidrage til, at eleverne ”bliver bedre forberedt til at tage 

ansvaret for deres egen dannelsesproces.” (23, mine understregninger).  

                                                           
274 Kerneydelserne blev opdelt i ”primære og sekundære kulturelle kompetencer” (40), hvilket hhv. gjaldt at tale og lytte 
samt at skrive og læse. 
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Som understregningerne indikerer, er der forskel på graden af modalitet i forholdet mellem 

kravene til hhv. de uddannelsesmæssige og de dannelsesmæssige sider af fremtidens danskfag: 

Uddannelsesprocessen blev sat i centrum gennem ufravigelige krav fra uddannelsessystemet til 

opøvelsen af en række kompetencer, mens dannelsesprocessen fremstod som noget, faget kunne 

etablere forudsætninger for, men ikke garantere indfrielsen af.275  

Man kan overveje, hvordan denne adskillelse mellem at indøve samfundsnødvendige 

kompetencer og så at ”stille redskaber til rådighed for individers alsidige dannelse” (17) 

overhovedet skulle kunne opretholdes. Men under alle omstændigheder gjorde den det muligt for 

arbejdsgruppen både at følge kommissoriets anbefalinger og mobilisere faget til at møde de 

globale, økonomiske udfordringer og samtidigt undgå helt at forkaste den dannelsestænkning, der 

fremstod af 1987-bekendtgørelsen og af 1999-bekendtgørelsen. 

 

Fra åndshistoriske til geografiske grænsedragninger  
Ved således at trække dannelsesopgaven et skridt væk fra fagets kerneområde – og dermed gøre 

op med dansklærerens eventuelle forforståelse af fagets indhold276 og/eller tanken om elevens 

æstetiske oplevelse som omdrejningspunkt for fagets praksis – kunne rapporten gøre op med det 

næsten 100 år gamle, nationalforankrede fag, der legitimerede sig ud fra en særlig åndshistorie, og 

i stedet fremskrive en ny fagidentitet baseret på konkrete geografiske distinktioner: 

 

Man har haft tilbøjelighed til at anskue kulturpåvirkning som et sammenstød mellem ’det 
særligt danske’ og ’det udefra kommende’, men har ofte overset at ’det særligt danske’ allerede 
i sig selv var påvirket af tidligere strømninger ’udefra’. Det særligt danske er et resultat af 
historien i denne geografiske region. I forlængelse af denne tankegang kan man præcisere 
danskfaget som det fag, det sted, det rum, hvor de der bor i Danmark, artikulerer deres 
forskelle og ligheder i sproglig tekstlig henseende og sætter dem til åben diskussion. (19) 

                                                           
275 Dette syn på dannelsesprocessen fremstår flere steder af rapporten, fx: Danskfaget ”stiller redskaber til rådighed for 
den enkelte til brug for hans eller hendes identitetsdannelse.” (17), ”Uddannelse består i at stille redskaber til rådighed 
for individers alsidige dannelse.” (19). Heroverfor lød det i 87-bekendtgørelsen: ”Formålet med undervisningen er, at 
eleverne udvikler deres lyst og evne til at opleve digtning og andre udtryksformer og skærper deres æstetiske 
opmærksomhed.” (50). Og i 1999-bekendtgørelsen, der fremstod med den første bekendtgørelsesfastlagte definition af 
almendannelse, kunne man af kapitel 1 læse, at undervisningen ”skal udgøre en helhed og sikre, at eleverne får både 
almendannelse og generel studiekompetence”, og som led i dette skulle både gymnasiet som helhed og de enkelte fag 
”fremme elevernes lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og engagere sig i forhold af betydning for 
demokratiet” samt fremme elevernes ”ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne” og ”inddrage 
aspekter, der styrker elevernes internationale forståelse og bidrager til at øge elevernes miljøbevidsthed.” (nr.411). 
276 Som arbejdsgruppen skrev: ”Mere alment kan man spekulere på i hvor høj grad faget kommer eleverne i møde som 
et redskab i deres egen identitetsdannelsesproces eller insisterer på at indrullere dem som rekrutter i fagets tjeneste. En 
måde at føre denne diskussion på er at rejse spørgsmålet om hvem faget tilhører.” (38). 
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Kulturbegrebet - der, som tidligere nævnt, i danskfagligt regi også havde været koblet til 

’(kultur)kamp’ og til ’ungdom(s-kultur)’ - forskød sig her væk fra det statiske og 

nationsbetegnende for i stedet at hænge sammen med et (dynamisk) kompetencebegreb.277 Omend 

rapporten på den ene side således udtrykte et ønske om et opgør med en national(historisk) 

fagidentitet, søgte den imidlertid på den anden side at mobilisere et ’nyt nationalt (geografisk) 

fællesskab’ baseret på sproglige kompetencer. Arbejdet med sproget blev således set som 

danskfagets ”eksistensberettigelse” (40) og bidrag til at møde det nye årtusindes udfordringer. 

 

Fremtidens mediedimension 
I rapporten blev der, sandsynligvis som svar på 1999-reformens nedjustering af 

massekommunikation, talt om ”reimporteringen af mediedimensionen” (80), og for at kvalificere 

processen havde arbejdsgruppen inddraget en række korrespondenter fra forskellige steder i 

uddannelsessystemet med erfaringer og viden fra medieområdet. Ifølge rapporten var der 

konsensus mellem korrespondenterne omkring, at medieområdet var for omfangsrigt og 

heterogent til fuldt ud at kunne rummes i danskfaget, og på denne baggrund kunne rapporten 

klart fastslå, at ”[a]lt alment bør ligge i danskfaget” (79). Hvad ’det almene’ ifølge arbejdsgruppen 

mere specifikt bestod af, var imidlertid mere uklart.  

På den ene side udviste rapporten en inkluderende tilgang til medieområdet. Arbejdsgruppen 

stillede undervejs spørgsmålet, ”om man også skal give plads til mediespecifikke tilgangsvinkler 

(dvs. inddrage billedsprog, lydeffekter og musik i ’tekst’analysen)” (80) – i stedet for blot ”at 

betjene sig af analyseformer som gælder uanset hvilket medie der er tale om (’tekstanalyse’ i dens 

mest almene form) (80)” - og svarede selv bekræftende hertil, at den kommende generation af 

dansklærere ville være kompetent til dette via deres universitetsuddannelse. I denne forbindelse 

blev der oplistet en række mediespecifikke tilgange, som overskred ’tekstanalysen’, og som indgik 

i undervisningen i dansk på Københavns Universitet; herunder (i) de mediespecifikke æstetikker 

og deres sammensmeltningsformer, (ii) mediernes (historiske) ”samtidighed og usamtidighed”, 

(iii) cirkulation af medieindhold på tværs af forskellige medier (”mediesymbiose”) (iv), forholdet 

                                                           
277 Som det lyder af rapporten: ”Kultur er ikke noget man har, men noget man gør; og kulturbegrebet er under alle 
omstændigheder under hastig relativering og dynamisering” (Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag 2003:20). 
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mellem forskellige kommunikationsformer (ansigt-til-ansigt, tale, gestik, skrift mv.) og (v) mediers 

indflydelse på oplevelsen af hhv. det lokale og det globale (80). 

Endvidere pegede rapporten på det gunstige i at arbejde med ”mediernes historiske 

gennemslagskraft og historicitet” og ad denne vej bidrage til ”danskfagets arbejde med bevidsthed 

i tid og rum” (81), og endelig berørte rapporten det mulige kritisk-konstruktive arbejde med 

avisen og dens rolle i det demokratiske samfund (82).  

På den anden side blev der i rapporten talt om, at danskfaget måtte ”kende sin begrænsning” 

(43), og arbejdsgruppen var derfor kritisk over for at inddrage fx en ”se-kompetence” som en af 

fagets kerneydelser for at ”imødekomme en fremstormende visuel kultur”. Faren ved en sådan 

fagudvidelse ville ifølge arbejdsgruppen være dobbelt, idet emnetrængslen i faget ville blive 

endnu større, og idet at der i forbindelse hermed skulle stilles nye krav til lærerkompetencerne.278 

 På denne baggrund fremstod der en række uforløste spændinger i rapportens mediebegreb. 

For det første var det uafklaret, hvad der egentlig skulle betragtes som ’alment’ for medieområdet. 

For det andet blev ’medier’ både begrebsliggjort som en synsvinkel (en i al kommunikation 

allestedsnærværende dimension) og som et specifikt stofområde,279 og endelig, for det tredje, var 

det i forlængelse af ovenstående problematikker uklart, i hvilket teoretisk og metodisk grundlag, 

medieanalysen tog sit udgangspunkt (var det ’almindelig tekstanalyse’? Indebar området en 

medieæstetisk og/eller –sociologisk tilgang? mv.). 

 

Danskfagets enhed - integration eller assimilation? 
En mere overordnet uforløsthed kendetegnede imidlertid rapportens tilgang til danskfagets 

metoder – forstået som hhv. sprogdimensionens strukturalistiske analyse og den litterære 

dimensions hermeneutiske læsning. Som det lød i rapporten, kunne  

 

[h]verken den ene tilgangsform eller den anden […] hævde at have patent på danskfaget, og de 
er videnskabsteoretisk så tæt på at være uforenelige som tendenser der har levet sammen inden 
for humaniora i et helt århundrede kan være det. (51)  

 
                                                           
278 Som det formuleres i rapporten: ”så længe det [danskfaget] ikke løser sin primære opgave tilfredsstillende, så længe 
er attraktionen ved at udvide fagets grænser ikke overvældende.” (43); ”Det er danskfagets opgave at anlægge en 
mediesynsvinkel af både sproglig, historisk og æstetisk art på de tekster og teksttyper som udgør stoffet. Det er derimod 
ikke fagets opgave at redegøre i detaljer for mediernes tekniske opbygninger og produktionsformer […]” (25). 
279 Denne begrebsforvirring fremgik fx af overskriften ”Arbejdet med mediedimensionen som stofområde” (25) og med 
talen om ” […] de tre stofområder: det sproglige, det litterære og mediedimensionen […]”. (16). 
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Trods flere påpegninger af denne paradigmatiske inkommensurabilitet udtrykte rapporten 

samtidigt et udtalt ønske om, at der skulle udvikles en fælles terminologi på tværs af såvel 

fagdimensioner som mellem de forskellige trin i uddannelsessystemet.280 ”Det er”, skrev 

arbejdsgruppen om forholdet mellem hhv. den sproglige og den litterære dimension,   

 

en udfordring for faget hvis man, som vi gør det, hævder at litteratur- og sprogforskningens 
veje væk fra det fælles udspring i filologien ikke kan få os til at opgive en sammenhæng i faget 
bygget på de fire sproglige færdigheder, nemlig de primære kulturelle kompetencer: tale og 
lytte og de sekundære kulturelle kompetencer: læse og skrive. (50f) 

 

Der var således i sidste ende tale om stærke enhedsbestræbelser i rapporten. Kernen for denne 

enhed var de kulturelle kompetencer, og med de kulturelle kompetencers sproglige fokus fulgte en 

metateori, der netop skulle muliggøre de kulturelle kompetencer som dynamisk kerne for alle 

danskfagets dimensioner.281 Dette grundlag var at finde i semiotikken: 

 

De fire kulturelle kompetencer vi nu har defineret som grundlaget for danskfaget, har et fælles 
formål. De er til for at frembringe og forstå betydning. De betjener sig af et sprog der har både 
et udtryk og et indhold, og som dermed ligner andre såkaldt semiotiske systemer, dvs. 
tegnsystemer. (43) 

 

Der er imidlertid forskel på at tale om tegnsystemer ud fra en analytisk tilgang og så at forstå dem 

som grundlag, og i Fremtidens danskfag var forståelsen ikke blot epistemologisk, men også 

ontologisk. Her blev der fx talt om ”de mange forskellige tegnsystemer som findes i et moderne 

samfund” (43, min understregning)282, og de forskellige tegnsystemer blev her endvidere tildelt 

agency: 

 

                                                           
280 Tanken om fælles terminologi kommer til udtryk flere steder: ”En basal fælles sprog- og litterær terminologi bør 
udvikles.” (72). ”Det er svært at forestille sig et bidrag til arbejdet med fagets kerneydelser hvis man vil insistere på at 
det ikke lader sig gøre at afgrænse en basal og fælles terminologi.” (72). 
281 Flere steder blev denne enhedstanke betonet: ”Faget må overalt udnytte hvad det allerede kan, bedre. Fremskridt kan 
først og fremmest opnås ved at integrere de adskilte dele mest muligt. På den måde bliver fremtidens danskfag ikke et 
fag der satser på fire forskellige kompetencer med tre adskilte stofområder, men et tæt sammenvævet mønster af 
enkeltaktiviteter, der støtter det samlede arbejde med fagets kerne […].” (17). ”De tre stofområder skal så vidt muligt 
integreres og støtte hinanden maksimalt” (227). 
282 Andetsteds lyder det tilsvarende: ”Når man underviser i sprog, er det helt legitimt at trække det bagvedliggende 
system frem som findes i enhver tekst, hvad enten det er systemet af grammatiske art (fx bøjnings- eller 
afledningssystemer) eller af tekstuel art. […] Dermed forudsætter man en viden som er opnået gennem en 
strukturalistisk tilgang til sproget.” (51, min understregning). 
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De semiotiske systemer har tendens til at forbinde sig på mangfoldige måder, hvilket i dag er 
særlig synligt og får særlig opmærksomhed når det drejer sig om moderne, såkaldt 
mediekonvergerende teksttyper som chat, musikvideoer og nyhedsdækning. (43) 

 

Ad denne vej kunne alle danskfagets dimensioner - og herunder udtryk af såvel sproglige som 

ikke-sproglig art - forstås som tegnsystemer,283 og det udvidede tekstbegreb kunne i en vis lighed 

med 71-reformen indsættes som fagets objekt: 

 

Sprog har både en udtryksside og en indholdsside. Udtrykssiden er dels fænomener og 
grafemer, sprogets mindste elementer som tilsammen danner betydningsbærende tegn, ord 
som sættes sammen til sætninger som i flok og følge udgør tekster. En definition af fagets objekt 
som enheden af udtryks- og betydningsproduktion og udtryks- og betydningsafkodning 
fokuserer på at semiotiske systemer både er systemer, og at de har den funktion ved hjælp af 
udtryksstørrelser at gøre betydninger til socialt foreliggende fakta. Disse fakta er altså tekster i 
den videste betydning af ordet, dvs. både talte og skrevne. (45) 

 

Rapporten synes således at være splittet og på den ene side udtrykke en udtalt bevidsthed om de 

forskellige fagområders inkommensurabilitet samtidigt med, at rapporten insisterede på at 

definere danskfaget som en enhed af de tre fagområder sprog, litteratur og medier og på at anskue 

disse i et teoretisk og metodisk helhedsperspektiv.284 Netop denne (meta)teoretiske fordring - og 

uforløsthed - skulle forplante sig videre til den nye reform. 

 

Det nye danskfag - stx-bekendtgørelsen 2004 
De forskellige bud på fremtidens danskfag satte sine tydelige spor i 2004-reformen, og særligt 

signifikant var her tre forhold: (i) højmodale målformuleringer, (ii) vægtningen af kompetencer og 

fagets produktive dimension og (iii) vægtningen af danskfaget som en helhed af de tre 

dimensioner sprog, litteratur og medier.  

                                                           
283 Om litteraturlæsningen lyder det: ”Ved dybtgående litteraturlæsning bringes den viden, de evner og den refleksion 
som er udviklet i mødet med litteraturens modeluniverser i anvendelse i forbindelse med andre tegnsystemer og med 
betydningsdannelser i ikke-tekstlige medieformer.” (61); ”Litteratur er altid i diskussion med andre udtryk, fx dans, 
musik, maleri, skulptur. Også disse kunstformer skabes og forstås gennem tegnsystemer, men disse er ikke eller kun 
indirekte af sproglig art. Det giver litteraturen en særlig rolle at være et sprogligt objekt.” (62). 
284 Denne splittelse viser sig også inden for den enkelte sætning: ”Det er gruppens påstand at det er på tide på alle 
niveauer at integrere både medieæstetikken og det sociologiske synspunkt i danskfaget idet vi er enige med Peer E. 
Sørensen i at faget hverken kan eller bør afskære sig fra at forfølge tekstanalytiske problemstillinger på tværs af alle 
mediegrænser.” (79). I citatet tilskyndes der både til at arbejde med ’medieæstetik’ og ’mediesociologi’ samtidigt med, 
at (medie)analysen handler om tekstanalyse. 
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Formål, mål og målbarhed 
Med stx-bekendtgørelsen i 1999 fremstod der for første gang en bekendtgørelsesfastlagt definition 

på almendannelse, og den almendannende dimension fik sit særlige danskfaglige udtryk under 

overskriften ”Identitet og formål” i læreplanen til dansk. Over for disse mere abstrakte 

formålsbeskrivelser fulgte en række specifikke målbeskrivelser for faget (jf. ”2. 

Undervisningsmål”), og denne nye distinktion mellem hhv. fagets (overordnede) formål og så dets 

(konkrete) mål arvede læreplanen for 2004.  

I lighed med forgængeren var 2004-læreplanen overordnet struktureret i fire hovedafsnit: ”1. 

Identitet og formål”, ”2. Faglige mål og fagligt indhold”, ”3. Tilrettelæggelse” og ”4. Evaluering”, 

men til forskel fra 1999-fagbilaget var 2004-bilaget imidlertid kendetegnet ved formuleringer med 

betydelig højere modalitet. Dette viser sig tydeligt ved sammenligningen af de to fagbilags 

beskrivelser af hhv. ”Faglige mål” og ”Undervisningsmål” (jf. figur 13). 

 
 Dansk A – stx, maj 1999 Dansk A – stx, december 2004 

2. Undervisningsmål 
 
2.1 Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige, æstetiske 
og historiske bevidsthed, deres omverdensforståelse, 
selvforståelse, fantasi, kritiske sans og formuleringsevne. 
 
2.2 De overordnede mål for danskundervisningen er, at 

- eleverne udvikler deres lyst og evne til at opleve 
digtning og andre udtryksformer og skærper deres 
æstetiske opmærksomhed 

- eleverne opnår færdighed i at analysere, fortolke og 
vurdere tekster 

- eleverne opnår færdighed i at analysere, fortolke og 
vurdere massekommunikative udtryksformer 

- eleverne udvikler deres historiske sans og får viden om 
den danske litteraturs historie med vægt på samspillet 
mellem litteratur, kultur og samfund, og 

- eleverne opnår færdighed i at reflektere over sproget og 
udvikler deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed 
og dermed deres mulighed for individuel og social 
udfoldelse. 

 

2.1 Faglige mål 
 
Eleverne skal kunne:  
– udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt 
som skriftligt  
– demonstrere kendskab til normer for mundtlig og skriftlig 
sprogbrug samt kunne beherske skriftsprogets normer for 
sprogrigtighed  
– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer med blik for 
den retoriske dimension, herunder kunne læse op, fortælle, 
referere, redegøre, holde oplæg og indgå i dialog, diskussion og 
debat  
– dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning 
for bevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker, 
herunder træk af sprogets historie og forskellige former for 
sproglig variation  
– dokumentere indblik i sprogets opbygning samt kunne 
beherske grammatikkens og stilistikkens grundlæggende 
terminologi  
– anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og 
metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og 
vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne 
give en sproglig karakteristik  
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale 
danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til 
litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden  
– demonstrere viden om den danske litteraturs historie og 
samspil med kultur og samfund  
– aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske 
medietekster med blik for samspil mellem skrift og billeder  
– navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere 
og anvende materiale i trykt og elektronisk form. 

Figur 13 
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I forholdet mellem de to fagbilag er der flere signifikante forskydninger på spil. For det første 

markerer sætningen ”Eleverne skal kunne: […] dokumentere […]”, at det er de konkrete 

kompetencer, der er i fokus i fagbilaget fra 2004. Modalverberne ”skal kunne” udtrykker høj grad 

af deontisk modalitet og er samtidigt knyttet til ”eleverne” som subjekt. Der er således ingen tvivl 

om, hvem der skal kunne, eller i hvilken grad eleven skal kunne dette. 

Overfor dette specifikke fokus på eleven og produktet fremstår målene for 1999-fagbilaget 

som udgangspunkt mindre målbare. Her er det i første omgang faget, der er agent (jf. 

”Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige, æstetiske og historiske bevidsthed […]”, min 

understregning), og ikke, som i fagbilaget for 2004, eleven. I næste afsnit bliver eleverne agenter 

(dette i en ledsætning og som objekt for danskundervisningens overordnede mål), men i forhold til 

de empirisk forankrende og målbare verber fra 2004-fagbilaget (skal kunne dokumentere, demonstrere, 

anvende) er det sværere at vurdere indfrielsen af mål-verberne udvikler, skærper og opnår. Et stykke 

inde i 1999-fagbilaget (under ”2.6 Mål for det mundtlige arbejde”) møder man imidlertid en 

tilsvarende formulering med deontisk nødvendighed: ”Eleverne skal kunne […] referere, fortælle, 

læse op og holde oplæg […] fremstille og redegøre for tolkninger, synspunkter og sagsforhold […] 

deltage i fri eller emnestyret samtale og diskussion.” Disse højmodale formuleringer er dog 

særegne for fagbilagets krav til det mundtlige arbejde.285 

 

Mediedimensionen 
Signifikant for 2004-fagbilaget er ligeledes den eksplicitte formulering af mediedimensionen som 

et af danskfagets tre fagområder. Efter fagbilagets indledende præcisering af fagets kerne som 

”dansk sprog og litteratur” bliver det betonet, at denne kerne altid fremstår i ”forskellige medier”. 

Endvidere bliver mediedimensionens uomgængelighed inden for danskfaget slået fast under stk. 

2.2. ”Kernestof”, hvor den fremstår som del af kernestoffet sammen med hhv. det sproglige og det 

litterære stofområde. Her fremgår det, at områderne skønsmæssigt skal vægtes i forholdet medier 

1/6, sprog 2/6 og litteratur 3/6, og at de tre stofområder skal indgå ”i et tæt sammenspil i 

undervisningen.” I forlængelse heraf kan man om ”det mediemæssige stofområde” læse: 

 

                                                           
285 Forskellene til hhv. fagbilaget fra 1987 (1993) og 1971 er endnu mere markante. Det er således en pointe, at den nye 
bekendtgørelse fra 2004 er særegen og gør en forskel i forhold til tidligere bekendtgørelsen, men at den samtidigt ikke 
’ene-stående’. 
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Der arbejdes med forskellige udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier.  
I stofområder indgår:  

- nyhedsgenrer 
- dokumentargenrer 
- fiktionsgenrer 
- visuelle udtryksformer 
- et værk i form af et større afrundet medieprodukt 
- kommunikationsteori og pragmatik 

 

Ad denne vej fremstår mediebegrebet med en række forskelligartede prægnanser: (i) ’medie(r)’ 

som ’beholder’ for forskellige teksttyper (”medietekster”), (ii) ’medie’ som genre (”mediegenrer”), 

(iii) ’medier’ som (fokus på) specifikke udtryksformer (’medie-modaliteter’) og (iv) ’medier’ som 

kommunikationsteori og pragmatik. Områdemæssigt dækker læreplanens mediebegreb således 

bredt, men, som det fremgår af vejledningen, kan det imidlertid samles under de samme 

målbeskrivelser, nemlig at eleverne skal kunne hhv. ”aflæse og uddrage betydningen af trykte og 

elektroniske medietekster med blik for samspil mellem skrift og billeder” og hhv. ”navigere i 

skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt og elektronisk 

form” (Undervisningsministeriet 2007:21) (også jf. figur 13). 

 De væsentlige kompetencer i ovenstående målbeskrivelser, ’aflæse’ og ’uddrage’ og også 

’navigere’, ’indsamle’, ’sortere’ og ’anvende’, ligger væsentligt lavere på Blooms taksonomi end de 

taksonomiske nøgleord, der blev fremhævet i 71-vejledningen. Hvor verbet ’aflæse’ gerne 

anvendes i forbindelse med ”at se på et måleinstrument og fastslå kvantiteten af måleenheden”,286 

blev der, som tidligere nævnt, i 71-vejledningen fx lagt vægt på ”forståelse af, at TV ikke bare er 

noget, der modtages – men […] noget, der i høj grad bør gøres til genstand for en eller anden form 

for behandling” (24). Det blev ligeledes vægtet at give eleverne ”en aktiv og analytisk (kritisk) 

betonet holdning til film og TV som massemeddelelse og kunst […]” (20).287 

 Andetsteds i 2004-vejledningen lægges der særegen vægt på, at arbejdet med medier 

tilrettelægges således 

 
                                                           
286 Jf. Politikens Nudansk Ordbog (2001). Orbogen.com kommer med en lignende definition: ”se på og registrere, hvad 
et måleinstrument viser vedr. forbrug, temperatur, værdi, tryk eller lignende” (http://www.ordbogen.com., citeret 
01.09.2011). 
287 Undtagen ’uddrage’, der placerer sig på skalaens 4. niveau (’analyse’), befinder ’aflæse’, ’navigere’, ’indsamle’, 
’sortere’ og ’anvende’ sig på skalaens første tre niveauer (’viden’, ’forståelse’ og ’anvendelse’). Heroverfor retter 
analyse, forståelse og kritisk holdning sig mod skalanens høje ende (’analyse’, ’syntese’ og ’vurdering’). Se fx 
udlægningen af Blooms kognitive taksonomi på bogen Organisation. Videregående uddannelsers (Hansen 2007) 
hjemmeside:  http://organisation.academica.dk/blooms-taksonomi.html (citeret 04.09.11). 

http://www.ordbogen.com/
http://organisation.academica.dk/blooms-taksonomi.html
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at det så vidt muligt kombineres med arbejdet med sprog og litteratur. Til det danskfaglige 
arbejde med det mediemæssige stofområde hører et vist mål af grundlæggende medieteori og 
medieanalytisk terminologi, men danskfaget har i kraft af sin sproglige og litterære 
analysepraksis allerede en terminologi og en række metoder at anvende til afdækningen af 
medieteksternes æstetiske former og deres indholds- og bevidsthedsmæssige betydning. 

 

Spørger man nu til, hvad ”et vist mål af grundlæggende medieteori og medieanalytisk 

terminologi”288 samt danskfagets ”sproglige og litterære” analysepraksis’ terminologi og række af 

metoder henviser til, finder man imidlertid ikke noget klart svar.289 

Hvor der således ikke redegøres for en grundlæggende enhedsskabende teori og metode, der 

går på tværs af de tre fagdimensioner, bliver der til gengæld brugt plads på at præcisere de 

didaktiske principper, der skal sikre sammenhængen mellem de tre dimensioner. I tråd med 

anbefalingerne fra Fremtidens danskfag arbejder fagbilaget med fire (kultur)kompetencer, der både 

angår fagets receptive og dets produktive dimensioner, og som strækker sig over - og skal hjælpe 

til at forbinde - fagets tre dimensioner: 

 

Arbejdet med mundtlighed og skriftlighed forbinder de fire kompetencer: at lytte, tale, læse og 
skrive med en overordnet indsigt i sprog, litteratur og medier og er baseret på en synlig 
integration af fagets receptive og produktive dimensioner. 
I undervisningen indgår de faglige kompetencer i et samspil inden for og på tværs af det 
sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. 
En stor del af terminologien fra den sproglige analyse, f.eks. vedrørende forskellige mundtlige 
udtryksgenrer og talehandlinger, kan anvendes også i arbejdet med hverdagslige, 
mediemeddelelser som e-mails og chat, og en stor del af terminologien fra den litterære analyse, 
f.eks. vedrørende forløbskomposition, miljø- og personkarakteristik og fortælleforhold, kan 
med fordel anvendes også i arbejdet med fortællende medietekster. (Bekendtgørelse 2004) 
 
 

Det semiotiske grundlag, der var en vigtig forudsætning for enhedsløsningen i Fremtidens danskfag, 

bliver imidlertid ikke artikuleret i fagbilaget eller i vejledningen. Her skal elevernes produktion og 

reception i sig selv danne grundlaget for foreningen af fagdimensionerne. 

 

 

                                                           
288 Denne formulering ændres imidlertid i det justerede fagbilag fra 2010, men det ændrer ikke på løsningsproblemet. 
289 I vejledningens kapitel 5, ”Paradigmatiske eksempler”, anføres et afsnit i Søren Kjørups Mennesker og medier 
(1999) som bud på litteratur til et eksamensspørgsmål med temaet nyhedsformidling og ellers henvises der i andre 
eksempler til at opsøge materialesamlinger. 
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Analyser af læremidler fra nyeste tid 

Kriterier for valg af læremidler 
Valget af materiale til analyserne af den sidste periodes læremidler hviler på følgende kriterier: (i) 

læremidlerne bestræber sig alle eksplicit på at integrere de tre fagdimensioner - derfor vil fx Den 

iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality (Harboe; Horsbøl 2005) eller Avisen på tværs (Andreasen; 

Andreasen 2009) ikke indgå. (ii) De er alle specifikt rettet mod danskundervisningen i stx - af 

denne grund vil fx lærebøgerne Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier (Darger mfl. 2009), der 

specifikt retter sig mod hf, ikke indgå, og (iii) endelig er 2010 af rent praktiske årsager den 

tidsmæssige grænse for de læremidler, der kommer i betragtning.290 

Ud fra disse kriterier er følgende læremidler blevet fundet relevante:  

• Når nye medier fortæller (Hanghøj; Knudsen 2004) 

• Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film (Bennike mfl. 2005) 

• Grundbogen [1-3]. Sprog – Litteratur – Medier (Poulsen 2005a, 2005b, 2007) 

• Krydsfelt. Grundbog i dansk (Langdahl mfl. 2010) 

 

Valget af læremidlerne til denne sidste periode adskiller sig således både udvalget af læremidler i 

den første og den anden periode. På den ene side er det ikke muligt, som i den første periode, at 

udvælge ét eksemplarisk læremiddel, der kan afspejle hele perioden – hertil er de forskellige 

løsningsforslag på læreplanens enhedsfordringer for forskellige. På den anden side har de 

udvalgte læremidler en række overordnede træk til fælles, hvilket gør det muligt at betragte dem 

som en gruppe. I det følgende vil der i første omgang blive sat fokus på en række fællestræk ved 

udgivelserne, nemlig at de forholder sig eksplicit til læreplanen som ramme og begrundelse for 

bøgernes opbygning og indhold. Herefter vil lærebøgerne blive behandlet enkeltvis, og der vil 

blive set på de specifikke måder at begrebsliggøre mediedimensionen på, på måder at integrere 

den i de andre fagdimensioner, på bøgernes positionering af eleven, deres udlægning af det 

omgivende samfund samt deres inddragelse af kommunikationsmodeller som grundlag for at 

forstå sammenhængen mellem individer, samfund og medier.   
                                                           
290 Velvidende at der hele tiden kommer nye udgivelser inden for feltet, har det været vigtigt at sætte en fast grænser for 
valget af læremidler til denne sidste periode. Se bilag 1 for den samlede liste over læremidler, der på den ene eller den 
anden måde retter sig mod danskfaget i denne periode. 
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Læreplansorientering   
Som udgangspunkt er de fire lærebøger/lærebogssystemer i modsætning til de tidligere lærebøger 

meget omhyggelige med at signalere, at de forholder sig til og lever op til det nye fagbilag for 

dansk, der fulgte med stx-reformen i 2004, og som trådte i kraft august 2005. Dette fremgår af både 

bøgernes layout og titler og af deres bagsidetekster samt forord og indledning.291  

Titlen Når nye læremidler fortæller292 sætter såvel mediedimensionen som den litterære 

dimension i spil, og ambitionerne om at matche den nye studieordning ekspliciteres endvidere 

med et lille mærkat på forsidens nedre højre hjørne med ordlyden 

”Gymnasiereformen 2005”. Endelig fremgår det af bagsiden, at 

bogen ”placerer sig i spændingsfeltet mellem litteratur og de nye 

mediers udtryksformer”, og at den er skrevet ”i direkte forlængelse 

af gymnasiereformens krav om at integrere nye medier i dansk”. 

Bestræbelserne på at integrere fremgår ligeledes af bogens layout: 

De stærke, kontrasterende farver (blå, pink, grøn, orange), der - 

indrammet i kvadrater og rektangler - pryder forsiden, kan meget 

vel indikere de nye, digitale mediers udtryksformer, og de går igen 

som grundfarve for hvert af de fire hovedkapitler. Når ’nye medier 

fortæller’ er der således tale om et (ekstra) farverigt fletværk. 

 I forordet til lærebogen Faglige forbindelser sættes titlen direkte i relation til den nye læreplan: 

 

Faglige forbindelser er et gennemgående krav i læreplanen for det nye danskfag. 
Forbindelserne går på kryds og tværs, får de tre hovedområder, litteratur, sprog og medier, til 
at spille sammen, integrerer den receptive og produktive dimension og knytter mundtligt og 
skriftligt sammen. En ganske særlig opmærksomhed får det sproglige, der skal indgå som 
integreret led i alle fagets øvrige områder og afspejle sig i alle eksamensspørgsmål.293 
(Bennike:indledning) 

                                                           
291 I analyserne tages der indledningsvis udgangspunkt i bøgernes bagsidetekster, forord og indledninger, da disse 
teksttyper er særligt komprimerede, hvad angår bogens formål, emne, tilgang, læsere og brugere, forudsætninger og 
fremgangsmåder. 
292 Sammen med grundbogen Faglige forbindelser er der udgivet en antologi med samme navn, der ”rummer et bredt 
udvalg af primært fiktive, episke tekster af ældre og nyere dato, ligesom der er eksempler på sagprosa, herunder 
reklame, vejrudsigt og opskrifter.” (Bennike 2005b:bagside). 
293 Disse formuleringer ligger særdeles tæt på tidligere omtalte formuleringer af ”3.1. Didaktiske principper” i 
læreplanen 2004: ”Arbejdet med mundtlighed og skriftlighed forbinder de fire kompetencer: at lytte, tale, læse og skrive 
med en overordnet indsigt i sprog, litteratur og medier og er baseret på en synlig integration af fagets receptive og 
produktive dimension. I undervisningen indgår de faglige kompetencer i et samspil inden for og på tværs af det 
sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. Specielt indgår det sproglige arbejde som et integreret led i 

Figur 14 (Hanghøj; Knudsen 
2004:forside) 
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Faglige forbindelsers middel til at opfylde bekendtgørelseskravet er 

at fokusere på fortællingen, og netop fortællingen som den røde 

tråd for hhv. sprog, litteratur og medier går igen på bogens forside, 

hvor fire tekstfragmenter med uens typografi bindes sammen af en 

bagvedliggende rød linje. Af forsidens undertitel, ”Sprog, litteratur 

og film” fremgår det imidlertid, at medie-dimensionen bliver 

indsnævret til at gælde et helt specifikt medie. 

I Henrik Poulsens tre grundbøger til danskundervisningen, 

Grundbogen [1-3] – Sprog – Litteratur – Medier, slås det fast, at 

”bøgerne dækker danskundervisningen til stx. Deres intension [sic] 

er at præsentere faget som en helhed af sprog, litteratur og medier i 

overensstemmelse med læreplanen for faget 2005.” (Poulsen 

2005a:5). Det er således Poulsens udgangspunkt, at danskfagets tre 

dimensioner kan ”sammenholdes under én synsvinkel som tre 

sider af samme sag” (Poulsen 2007:bagsiden), og dette sker under 

mottoet, at ”litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier” (Poulsen 

2005a:bagsiden; 2005b:bagsiden; 2007:5,bagsiden). Bestræbelserne 

på at integrere de tre fagdimensioner viser sig på flere niveauer. 

For det første har de tre grundbøger hver især en af 

fagdimensionerne som indfaldsvinkel; den første en sproglig, den 

anden en litterær og den tredje en mediemæssig indfaldsvinkel. 

For det andet indgår disse fagområder i en samlet ”spiralisk 

helhedsorienteret bevægelse” fra det første binds introduktion til simple sproglige udtryk og til 

det mere omfangsrige medieværk i det tredje bind. (Poulsen 2005:6); denne for bogen centrale og 

samlende, spiraliske bevægelse er netop afbilledet på bøgernes for- og bagsider. For det tredje 

præsenterer bind 3 begrebet ”tekststrenge”, et begreb, der ifølge Poulsen gør ”det muligt at bygge 

broer mellem de forskellige medieformer.”. Som Poulsen skriver, er film, tv og litteratur ikke 

”planeter adskilt fra hinanden i fjerne galakser, for de har en masse fællestræk når vi for en stund 

ser bort fra deres specifikke virkemidler.” (Poulsen 2007:5). 
                                                                                                                                                                                                 
tekstlæsningen, idet indsigt i sprogets opbygning, funktion og historie udnyttes som et grundlag for den nuancerede og 
veldokumenterede analyse, fortolkning og perspektivering af tekster.”. 

Figur 15 (Bennike 2005:forside) 

Figur 16 (Poulsen 2005a:forside) 
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 Endelig præsenterer lærebogssystemet Krydsfelt sig som et ”omfattende grundbogsmateriale 

til dansk i gymnasiet, der dækker undervisningen fra 1. g og frem til studentereksamen”, og, som 

forfatterne videre forsikrer, så ”udgør [det] et sammenhængende og grundlæggende 

undervisningsmateriale til dansk efter gymnasiereformen.” (8). Forfatterne præciserer endvidere, 

at de arbejder med alle danskfagets områder, og at de ”de tre søjler 

litteratur, sprog og medier spiller tæt sammen på tværs af bogens 

emner og opgaver og skaber forbindelser fra grundbog til antologi, 

dvd og web.” (bagside). Integrationen af fagdimensionerne 

illustreres endvidere på bogens for- og bagside, hvor billeder af 

hhv. forfattere (Poul Henningsen, Naja Marie Aidt, Peter 

Adolphsen), nyhedsudsendelse (DR Nyheder), maleri 

(Michelangelos Adams skabelse) film (Lars von Triers The Element of 

Crime) og coverfoto (Sorten Muld) indgår i en mosaik og illustrerer 

et ’krydsfelt’ mellem medier og genrer. 

 

Faglighed, didaktik og brugervenlighed 
Lærebøgernes specifikke rettethed mod læreplanens rammer viser sig mere specifikt i bøgernes 

begrebsliggørelse af danskfaget og dets mål, idet danskfaget i alle bøgerne i høj grad kommer til at 

fremstå som selve målet. Som det fremgår af Når nye medier fortæller gælder det i forlængelse af den 

nye reform om at ”integrere nye medier i dansk” (bagside); Faglige forbindelser er ”en indføring i 

danskfagets grunddisciplin, analysen”, og analysens begreber udfoldes ”på fagets tre 

hovedområder, sprog, litteratur og medier” (bagside); Grundbogen fremstiller sig selv som ”en 

sammenhængende fremstilling af det faglige stof i dansk i stx”294 (Poulsen 2005a:bagside), og 

Krydsfelt ”formidler danskfagets grundlæggende teori og metode […]” (Langdahl 2010:bagside). 

Lærebøgernes fokus er således først og fremmest på at forholde sig til selve danskfaget som objekt, 

og ad denne vej fremstår ”fagets grundlæggende teori og metode” og ”fagets metoder og 

                                                           
294 Poulsen skriver andetsteds, at det ”udgør et sammenhængende og grundlæggende undervisningsmateriale til dansk 
efter gymnasiereformen.” (2007:8). 

Figur 17(Langdahl 2010:forside) 
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kompetencer”295 (Bennike 2005:8) som eksklusive (faglige) mål for undervisningen. Dette fremgår 

fx af Faglige forbindelsers begrundelse for at sætte fortællingen i fokus: 

 

Fortællingen er nemlig et oplagt mødested for fagets forskellige dele: sprog, litteratur og 
medier, og den udgør et frugtbart afsæt for arbejdet med de receptive og produktive 
kompetencer, vi ønsker, eleverne skal udvikle. (Bennike 2005:8f) 

 

Her er det endvidere værd at bemærke, at lærebogsforfatterne via sætningens vi-deiksis direkte 

slutter sig til et fællesskab mellem hhv. egne holdninger til danskfagets formål, andre underviseres 

holdninger til faget og så de bekendtgørelsesfastlagte retningslinjer for danskfaget. Den fælles 

forståelse, der direkte signaleres med brugen af ’vi’, bryder imidlertid ikke med resten af teksten – 

og ville heller ikke have gjort det i de andre lærebøger – men er netop et udtryk for generel 

implicit antagelse. 

Også selve vejen til disse faglige kompetencer reflekteres i bøgernes forord og indledninger. 

Som det fremgår af Faglige forbindelser er selve læreprocessen helt afgørende for bogens opbygning: 

 

Når vi heller ikke er gået af vejen for modeller, oversigter og skarpe begrebsdefinitioner, er det, 
fordi vi mener, de tjener et andet formål i læreprocessen. De hjælper med at fastholde 
begreberne i hukommelsen, og de udgør praktiske ankerpunkter, når eleven har brug for at 
vende tilbage til stof, der tidligere er gennemgået. 
Bogens fokusering på grundig indøvelse af kompetencer og begreber har nødvendiggjort 
kraftige beskæringer i forhold til fagets samlede stofområde. […] (Bennike 2005:8) 
 

På samme vis reflekteres læreprocessen i Grundbogen, der – som tidligere citeret - er bygget op som 

”en spiralisk helhedsorienteret bevægelse fra den [sic] enkelte og fundamentale sproglige udtryk 

til det komplekse medieværk i bind 3.” (Poulsen 2005a:6). Som Poulsen videre skriver, bygger 

”denne form for spirallæsning […] udviklingszoner op hos læseren så læreprocessen bliver 

progressiv. Den tager udgangspunkt i det kendte og griber ind i det ukendte.” (Poulsen 2005a:6) 

Ligeledes leverer nogle af kapitlerne i Krydsfelt ”værktøjer”, som ”understøtter tilegnelsen af 

det faglige stof”, og disse værktøjer ”kan endvidere fungere som en hjælp ved 

eksamensrepetitionen.” (Langdahl 2010:11). Som det spidsformuleres andetsteds i Krydsfelt: 

                                                           
295 Som udgangspunkt er ’kompetencer’ et begreb, der er knyttet til individer og ikke til et fag (fx jf. definitionen: 
”Kompetencer kan betragtes som det at være i stand til noget i en given sammenhæng” 
(http://www.leksikon.org/art.php?n=5142)). Kompetencer kan således udvikles hos den enkelte, men ikke ophobes i fx 
et fag.  
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”Materialet matcher læreplanens krav til kernestof og faglige mål og lægger vægt på både 

faglighed, didaktik og brugervenlighed.” (7). 

 Ovenstående træk ved lærebøgerne, der kan samles i ovenstående citats vægtning af 

faglighed, didaktik og brugervenlighed,296 er ikke signifikante i deres tid, men bliver det for deres tid, 

hvis de kontrasteres med et andet tidsrum. Til sammenligning fremstår formålet i det tidligere 

analyserede læremiddel Tv-analyse (1976) i høj grad fageksternt: Her var det lærebogens formål at 

eleverne skulle lære at analysere, hvilken rolle fjernsynet spiller i samfundet, for i sidste ende at 

bidrage til oplysning.297 Endvidere fremstod bogens formål og indhold ikke som en naturlig 

forlængelse af et fagbilags rammer; lærebogen ønskede tværtimod netop at påvirke disse 

rammer.298 Som forfatterne udtrykte det: 

 

Formålet med denne bog er da dobbelt, nemlig ved at formidle forskningsresultater fra 
forskellige discipliner, dels at medvirke til en stærkere placering af emnet i forskellige 
undervisningssammenhænge, del at forsyne den offentlige debat med forhåbentligt oplysende 
materiale.” (Friis 1976:7) 

 

Ud fra ønsket om at påvirke henvendte Tv-analyse sig endvidere ikke kun til gymnasiet og HF, 

men til ”alle, der interesserer sig for medierne i samfundet” (8), og den var fx velegnet for 

studiegrupper (bagside). 

Set i dette lys fremstår argumenterne for den nyeste tids lærebøger som særligt faglige og 

med specifikt fokus på, hvordan underviser og elev bedst når de i fagbilaget fastsatte krav. Fælles 

for den nyeste tids lærebøger er ligeledes, at de alle forsøger at få mediedimensionen til at indgå i 

en enhed med fagets to andre dimensioner. Imidlertid er der tale om forskellige bud på denne 

enhedsfordring.  

                                                           
296 Brugervenlighedsperspektivet er fx også synligt i Faglige forbindelser, hvor bogen præsenterer sig som ”et bud på, 
hvordan man kan oversætte intentionerne til brugbar – og forhåbentlig underholdende – pædagogisk praksis på de 
indledende niveauer i ungdomsuddannelserne.” (Bennike 2005:7). 
297 I løbet af bagsideteksten og forordet går ordet ’samfund’ igen fire gange, ordet ’offentlighed’ tre gange og ordet 
’oplysning’ ligeledes tre gange. Som eksempel går et lignende formål og korrelerende begrebsbrug igen i 
Massekommunikation 1980, hvor bagside-teksten bl.a. lyder: ”Hvilken rolle spiller massemedierne i det danske 
samfund? Hvorfor bliver det købt og brugt; hvordan påvirker de modtagerne; og hvad er det for sociale udviklinger, der 
har ført frem til netop disse massemedier og disse programmer?”. 
298 Som forfatterne skriver, ”må det erkendes, at området ikke har den placering i de mere elementære 
undervisningssammenhænge, som dels dets samfundsmæssige betydning, dels den foreliggende forskning berettiger det 
til. […] Formålet med denne bog er da dobbelt, nemlig ved at formidle forskningsresultater fra forskellige discipliner, 
dels at medvirke til en stærkere placering af emnet i forskellige undervisningssammenhænge, del at forsyne den 
offentlige debat med forhåbentligt oplysende materiale.” (7). 
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Når nye lærebøger fortæller 
Realiseringen af mediedimensionen i Når nye medier fortæller 

angår både form og indhold. Med brug af humor og ironi 

får bogen indledningsvis på én og samme tid indledt med 

positioneret sig i øjenhøjde med eleven og distanceret sig 

fra det traditionelle bog-medie: ”GOSH” og ”MILDE 

MOSTER! Han har selv åbnet BOGEN!”, udbryder to 

personer, da de ser Superman åbne en bog, og for at afbøde problemerne for dem, der ikke har 

kræfter som Supermand, kan man med computermusens genkendelige skærm-pil ’klikke’ sig 

videre ind i bogen på side 3 (jf. figur 18). Denne simulering af det computermedie, bogen generelt 

omhandler, viser sig ligeledes nederst på side 1 med computerkoden ”10 Opening text for 

/doc/nyemedier”, men også mere overordnet bliver lærebogen præget af hypertekstens design, 

idet man via de mange små ikoner har ’links’ 

videre frem eller tilbage i teksten (jf. figur 19). 

Ligeledes bryder et stort antal fakta-bokse med 

tekstbogsmediets traditionelle kronologi, og 

endvidere knytter der sig en (rigtig) linksamling 

til bogen, da det ifølge forfatterne er vigtigt, at 

eleven for at forstå de interaktive værker ”selv 

oplever og udforsker eksemplerne via en 

computer.”299 (5).  

                                                           
299 Som jeg kommer ind på senere, er denne intermedialitet også et markant træk ved lærebogen Krydsfelt, men det er 
endvidere et træk, der mere generelt kendetegner lærebøger til mediefeltet i det nye årtusinde. Et markant eksempel er 
Dennis McQuails kanoniske Mass Communication Theory, der i 2010-udgaven fremstår som et vidnesbyrd om nye 
medieteknologiske udviklinger, som det ikke har været muligt at stå overhørig. I forhold til tidligere udgaver af bogen 
peger 6. udgave i retningen af andre medieformer end den traditionelle teoribog. Bogen design er blevet lavere og 
dermed relativt bredere (idet den har bevaret sin bredde), og formatet er således næsten kvadratisk og mere 
håndbogsagtig. I forhold til tidligere udgaver er der ligeledes tilføjet afsnittet ”How to Use the Book”, hvor vi får 
forklaret, hvordan vi mest effektivt anvender bogen: ”Symbols beside the boxes help you navigate so you can quickly 
find summary; review,; name-check; and take it further with key quotes and additional information.” (ix) Behovet for at 
være hurtig (quickly)er en signifikant forskel i forhold til tidligere. Inddragelsen af navigationsmetaforikken er i denne 
sammenhæng ikke primært bundet op på ønsket om (rumligt) at skulle overskue det hele og komme hele vejen omkring, 
men en tidslig logik om at finde det rette uden for megen tidsspilde. Med symbolsystemet opnås således reminiscenser 
af hyperteksten, som computermediet giver mulighed for: læseren kan mere frit ’klikke’ sig rundt via symbolerne, 
afhængigt af det specifikke formål med læsningen. Ligeledes laver bogen åbninger til ’rigtige’ hypertekster via ’muse-
symbolet’, der signalerer ’Online Readings’. Således er bogen i sig selv bogstaveligt talt en realisering af McQuails 
indledende ytringer: ”It is now the turn of the traditional mass media to adapt to new technology under changing social, 
economic and cultural conditions.” (vii). 

Figur 19 (Hanghøj; Knudsen 2004:1) 

       Figur 18 (Hanghøj; Knudsen 2004:4) 
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Lærebogen søger således at møde eleven i dennes (medie)verden, hvilket kommer til udtryk 

i bogens kapiteloverskrifter: ”Den litterære computer”, ”Frihed og forførelse”, ”Spil og fortælling” 

og ”Den talende skrift”. Der er her tale om, at mediedimensionen i danskfaget skal bidrage med at 

sætte (nye) ord på den verden, eleven i forvejen kender, og i forlængelse heraf udvides denne 

verden emnemæssigt til også at rumme mere specifikt danskfaglige emner som fx den nyeste 

litteratur. I modsætning til Tv-analyse (1976) er der imidlertid kun tale om at udvide og udforske 

på den kendte verdens præmisser, og der peges således ikke mod, at medierne viser ’noget andet’, 

end ’det, de viser’. Dette præciserer Når nye medier fortæller ved at mane til besindelse omkring de 

ifølge forfatterne ofte abstrakte teorier om medieudviklingen. I modsætning til disse teorier lægger 

forfatterne i stedet op til en fænomenologisk og oplevelsesbaseret tilgang til medieområdet: 

 

I modsætning til bogen vil computerteknologien også fremover undergå mange forvandlinger, 
der vil give anledning til nye manifester og forståelseskløfter. Det er besnærende at lade sig 
forføre af den retorik, som klæber til den digitale teknologi. Men det er vigtigt hverken at lade 
sig skræmme eller forblænde af fortællinger om teknologien. I stedet bør vi stille skarpt på 
computeren som et medie: Hvordan de nye medier fortæller, og hvad fortællingerne handler 
om. […] I stedet for spekulative profetier er der brug for en samlet forståelse af de nye mediers 
form og indhold. Det handler om, hvordan vi læser og ikke mindst oplever digitale fortællinger. 
(22f, mine understregninger)300 

 
I denne argumentation for valg af tilgangen til medieområdet inkorporeres eleven via et vi-deiksis 

i forfatternes synspunkter, og der er imidlertid en vis lighed med fremgangsmåden i Tv-analyse 

(1976), idet eleven ikke skal lade sig besnære af, hvad en række autoriteter mener om feltet, men i 

stedet være åben for en anden tilgang. Dette bliver tydeligere senere i lærebogen, hvor også 

’forældrene’ positioneres som en modsætning til dette ’vi’: 

 

Når forældrene råber vagt i gevær, er det ofte, fordi de ikke har indsigt i spillets univers. Måske 
er det tværtimod de bekymrede forældre, der har svært ved at skelne mellem spil og 
virkelighed. […] Det er med voldelige computerspil som med mange andre fænomener: alting 
med måde. (105) 

 

Dog er der et væsentligt forhold, der her er vendt om: Hvor de tidligere læremidler fra 1970erne og 

1980erne fandt det vigtigt at afsløre den umiddelbare oplevelses skjulte ideologiske indhold, er det 

                                                           
300 At begrebet om ’at forstå’ kobles til oplevelsesbegrebet fremgår ligeledes af lærebogens indledning: ”For at forstå de 
interaktive værker er det nødvendigt, at læseren selv oplever og udforsker eksemplerne via en computer.” (5). 
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i Når nye medier fortæller de medie-kritiske personer, der er de fremmedgjorte. Nu giver selve 

medieoplevelsen adgang til vigtige kompetencer til at begå sig i nu- og fremtidens samfund: 

 

Computerspil kan samtidig give en forsmag på en omskiftelig fremtid, hvor det er en fordel at 
kunne beherske brugen af medier. Bo Kampmann Walther, der forsker i computerspil, mener 
ligefrem, at spil er en del af de unge menneskers dannelse og udvikling. Computerspil burde 
tages langt mere alvorligt i gymnasiet: ”De [børn og unge, der spiller computerspil] skal både 
løbe hurtigt, skyde monstre, og tænke sig om for at afsløre intrigen samt holde styr på en 
organisation. De skal have sans for at fortælle en historie og omstille sig fra level til level. 
Erhvervslivet efterspørger netop omstillingsparathed, evne til at indgå i mobile teams, tro på sig 
selv, evnen til at sælge og forstå en information.” (105) 

 

Udgangspunktet for at vurdere medierne har således forskudt sig til at angå oplevelsens kvalitet 

og den læring, der udspringer heraf.301  

Sammenhængende hermed bliver den oplevelsesbaserede tilgang funderet i en specifik 

forståelse af menneskets væsen. Som det fremgår af lærebogens behandling af temaet ”Vold og 

æstetik – et moralsk dilemma”, har det dramatiske, det, der holder os ’fanget’, en naturlig 

funktion: 

 
Actionhelten er en udpræget amerikansk opfindelse. Alligevel er det som dansker svært at 
overse myten om den på én gang udstødte og frelsende actionhelt, der gå igen i utallige film og 
computerspil. Vi har alle en dybtliggende trang til at se det gode besejre det onde. (103) 

 

De nye medier er ifølge lærebogen således noget, vi lever – og skal leve – med. De er ”gledet i ét 

med det teknologiske tapet” (171), og dannelse i form af ’omstillingsparathed’ er netop noget, der 

opnås i og med medierne.  

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan eleven mere konkret skal forstå de nye mediers 

fortællinger. Et af lærebogens formål er at ”levere[…] analyseredskaber til at forstå de nye mediers 

fortælleformer […]” (forord), og lærebogen tager udgangspunkt et udvidet tekstbegreb, hvor 

”både romaner, computerspil, sms-beskeder, visuel poesi og interaktive fortællinger kan læses 

som tekster.” (5). Den leverer imidlertid ikke nogen sammenhængende teori og metode, og 

                                                           
301 At vi i lærebogen befinder os på oplevelsens niveau vidner definitionen af ’gameplay’ om. Termen defineres som ” 
de elementer der gør en spiller opslugt af et computerspil. Gameplayet afhænger ikke så meget af spillets grafiske 
udformning, men mere af spillets motivation. […] Spillets gameplay er kort sagt de elementer, der gør spillet værd at 
spille.” (181). 
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undervejs i bogen bliver det uklart, hvordan tekstbegrebet skal forstås. Som forfatterne skriver om 

hyperteksten: 

 

Indtil videre har vi kun beskrevet hyperteksten som tekst. Men når man surfer på internettet, 
står det hurtig klart, at det ikke er tilstrækkeligt at beskrive hypertekst som ren tekst. 
Tværtimod er teksten kun én udtryksform blandt andre. F.eks. er det grafiske præsentation af 
indholdet på en hjemmeside meget vigtig for læselysten […]. Det virtuelle opslagsværk består 
netop ikke bare af tekst, men inddrager flere forskellige udtryksformer. (49) 

 

Forbindende fortællinger 
Hvor medierne i Når nye medier fortæller er i centrum som følge af deres rolle i elevens verden, er 

mediebegrebet skåret anderledes til i Faglige forbindelser. Som titlen indikerer, er det den faglige 

treenighed mellem sprog, litteratur og medier, der her er i centrum, og med valget af fortællingen 

som fagdimensionernes mødested bliver filmen selve inkarnationen af mediedimensionen. Som 

forfatterne skriver, kunne  

 

man […] havde gået andre veje i introduktionen af medieområdet. Vi har netop valgt filmen, dels 
fordi fortællingen er et gennemgående tema i bogen, dels fordi begreberne i forbindelse med 
filmanalyse også er et godt udgangspunkt for analyse af andre medieprodukter og genrer. (9) 

 

Mediedimensionen bliver her integreret som en del af danskfaget, idet grebene i filmanalysen 

giver adgang til at lave analyser inden for flere mediegenrer, og ikke mindst idet man i 

filmanalysen kan trække på traditionelle litterære analysemetoder.302  Vejen til at analysere 

’medier’ i form af filmen går således over bogens første kapitel, ”Sproget i verden – verden i 

sproget”, hvor en væsentlig del handler om kommunikationsteori, samt over kapitel 2., der angår 

”Kunsten at fortælle”. I kapitel 3, ”Den gode fortælling”, bygges der på teorier, der er udsprunget 

af sprog- og litteraturvidenskabelige felter, mens der imidlertid tilføjes et par mere 

filmmediespecifikke afsnit (jf. ”Filmiske virkemidler”, ”Samtale og undertekst” og ”Kort- og 

novellefilm”).  

 Helt fundamental for lærebogens forståelse af betydningsdannelse, og herunder forståelse af 

subjekternes og kontekstens rolle i denne, er det første kapitels indledende afsnit ”Om 

kommunikation”. Med udgangspunkt i en Bühler-inspireret kommunikationsmodel (jf. figur 20) 
                                                           
302 Forfatterne skriver: ”I filmafsnittet har vi valgt at fokusere på dramaturgiske og fortællemæssige principper samt 
virkeligmidlerne i spille- og kortfilm.” (9). 
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præsenteres her to teorier, der danner 

grundlag for at forstå de 

kommunikationsformer, der optræder 

senere i bogen; det gælder en pragmatisk 

kommunikationsteori og en strukturalistisk 

kodeteori.       

 

Signifikant for lærebogens begrebsliggørelse 

af kommunikation er her forståelsen af kommunikationen som et forhold mellem afsenderens 

hensigt, modtagerens reaktion på denne hensigt og så en fælles kontekst i form af ”det der 

refereres til i tekst eller ytring” (17).303 På samme vis som i Når nye lærebøger fortæller indgår der 

ikke et socio-kulturelt niveau i kommunikationsmodellen. Der er ikke tale om andre stemmer end 

de konkrete dialogdeltageres, og konteksten er deres fælles og umiddelbart nære referencerum. 

Afsenderens hensigt bliver således det styrende og koden er noget, der vælges afhængigt af, hvad 

man vil kommunikere. 

 I modellen indgår ’koden’ som de måder, hvorpå der kommunikeres. Dette eksemplificeres i 

modellen med ”sprog og kropssprog”, og ’kode’ defineres følgende som  

 

et system af tegn til at kommunikere med. Om tegnene er tal, bogstaver, billeder, bevægelse 
eller lyd er ligegyldigt, blot de, der bruger dem, er enige om betydningen. Forskellige koder 
bygger på forskellige sanser (syn, hørelse, følesans), og ofte kombinerer man flere koder. (18)304 

 

Den strukturalistiske tilgang til betydningsdannelse går igen i bogens afsnit om semantik, 

”Semantiske skemaer, modsætninger og temaer” (31), og i afsnittet ”Tekstens betydning – motiv, 

tema og symbol” (114)). Her forklares de semantiske skemaer på følgende vis: 

                                                           
303 Denne forståelse af kommunikation og herunder ’kontekst’ og ’afsender’ fremgår ligeledes af afsnittet ”Tekstens 
formål” senere i bogen: ”Men hverken tekster eller ytringer optræder isoleret. De indgår altid i en kontekst 
(sammenhæng), hvori de har et formål og en funktion. Sammenhængen mellem den enkelte tekst og dens formål 
kommer først og fremmest til udtryk i genren. […] Man kan inddele genrer efter to kriterier:  
Deres funktion i konteksten. Deres opbygning (komposition) og sproglige træk. Funktion: I forbindelse med funktionen 
vil man spørge sig selv, hvad der er afsenderens hensigt med teksten, og hvilken situation den tænkes anvendt i.” (51). 
304 Som eksempler på vigtige koder giver lærebogen matematikkens tal og formelsprog, verbalsprogets lyde og 
skrifttegn, musikkens toner og harmonier, billedsprogets farver og former og kropssprogets gestik og mimik. (18) ”Der 
er dog nogle centrale forskelle på sproget og billedet. Vi sanser mere, end vi kan udtrykke verbalt. Sproget har som sagt 
mange funktioner, men vi kan ikke udtrykke alle sansninger gennem sproget. Billedet kan udtrykke nogle af disse 
sansninger.” (127). 

                            Figur 20 (Bennike 2005:17) 
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Semantiske skemaer grupperer sig ofte i modsætninger. Det er der ikke noget mærkeligt i, 
eftersom både vores sprog og vores registrering af verden i høj grad bygger på modsætninger. 
Ja, mange begreber kan slet ikke tænkes uden deres modsætning. Det er særligt tydeligt ved 
relative begreber som stor/lille og ung/gammel, hvor det ene ord kun får betydning ved hjælp 
af det andet. (31) 

 

Dette princip om binaritet udbygges senere i bogen og anvendes til at forstå større forhold som 

hele teksters temaer: 

Forholdt til analysen af lærebogen Tv-analyse (1976), der også inddrog pragmatiske og 

strukturalistiske teoridannelser, er der dog en væsentlig forskel. Hvor kodeteorien og de binære 

oppositioner tidligere blev anvendt til at afsløre de overordnede samfundsideologier, er der i 

Grundbogen ikke tale om en stor, skjult fortælling bag koderne. Her indgår koderne i stedet i et 

horisontalt mønster og kan defineres i forhold til deres brugsværdi (jf. figur 21).305 

 Forskellen til 70erne og 

80ernes læremidler viser sig 

endvidere i forståelsen af 

fiktionens rolle og virkemidler. 

Her inddrages Aristoteles’ poetik i 

afsnittet ”Den gode filmfortælling” som forklarelsesramme for dramaets funktion for mennesket 

og samfundet: 

 

For ca. 2500 år siden formulerede den græske filosof Aristoteles […] en række forhold i 
fortællingen. De gælder også for nutidens fortællinger både i film, nyheder, reklamer og andre 
mediegenrer. Lettere omskrevet kan fortællingens principper inddeles i tre: 1. Mimesis […]. 2. 
Identifikation […]. 3. Katarsis (sjælelig renselse): Noget af det mest afgørende ved spændingen 
er, at den fører til en form for forløsning, en katarsis, hvor sjælen renses, og vi vender tilbage til 
virkeligheden med en ny erkendelse. (133)306 

 

                                                           
305 Fx jf. afsnittet ”Tre koder til at kommunikere mad” (18), hvor der er tale om koder, der angår hhv. (mad)æstetik, 
næringsværdi og sundhed/balance. 
306 Ved blot at udlægge Aristoteles’ Poetik siger forfatterne ikke direkte, at spændingsfilm er opbyggelige, men 
inddragelsen af katarsis-teorien som forklaringsramme står i hvert fald i kontrast til forklaringsrammerne i 1970erne og 
1980ernes læremidler, hvor dramaet og spændingen blev forstået som ’dulmende’ og ’regressiv’ i stedet for 
’ophævende’. Endvidere kan forfatternes udlægning af genren i samfundet pege på en forståelse af den 
samfundsmæssige kommunikation som selvfølgelig: ”En genre synes nemlig kun at eksistere uændret, så længe der er 
behov for den. Men heldigvis er genren en fleksibel størrelse, og når opgaven eller behovet forandrer sig, følger genren 
med. Det betyder ikke, at den forandrer sig til ukendelighed. Tværtimod kan man ofte genkende de typiske træk i en 
genre gennem alle de forandringer, den undergår i en periode.” (57). 

Figur 21 (Bennike 2005:116) 



193 
 

Som i Når nye læremidler fortæller befinder vi os med katarsis-teorien her på oplevelsens og de 

umiddelbare følelsers niveau. Frem for en konfliktmodel som grundlag for at forstå medierens 

rolle i samfundet er der her tale om en organismemodel: også mediet har sin (naturlige) rolle for 

individ og samfund. 

 

Tekststrengsteorier 
I lærebogssystemet Grundbogen 1-3 præsenteres eleven for en helt tredje måde at forstå 

mediedimensionen på. Medie-begrebet er her mere omfangsrigt end i Når nye medier fortæller og 

Faglige forbindelser, og det griber over både mediehistorie, journalistik, billed- og filmteori samt 

mediedannelse.307 Samtidig præsenteres eleven for et helt tredje bud på en enhedsskabende teori 

og metode for de tre fagdimensioner.  

 Ifølge Poulsen er vi normalt optaget af at finde forskelle mellem de forskellige medier, men 

med tekststrengs-begrebet er det muligt at forstå, ”hvad de [medierne] i bund og grund har til 

fælles” (17). Tekststrengs-begrebet har rod i deiksis-begrebet, der af Poulsen forstås som ”sprogets 

evne til at henvise til en verden uden for sproget” (17), og han forklarer videre, at disse deiktiske 

referencer er helt fundamentale:  

 

Sætningen er bundet til en kontekst da det kun er i en social sammenhæng, at den giver 
mening. Først når vi ved hvem der siger sætningen, og hvornår og hvor sætningen siges, giver 
den mening. Det er jo som bekendt et væsentligt kendetegn ved det mundtlige sprog at den 
talende er til stede, når ordene falder. (18)308 
 

                                                           
307 Bøgerne henviser alle på både forside og i deres kolofon til det tilknyttede website: www.grundbogen.systime.dk, og 
ifølge bind 1 vil sitet ”være under fortsat udbygning, indtil bind 3 er udkommet i foråret 2006. (Poulsen 2005a). Af 
hjemmesiden, der hedder Grundbogen 4.0, fremgår det, at ”websitet omfatter et eksemplarisk udvalg af de af fagets 
teksttyper, der ikke kan bringes i bøger - samt enkelte "rene teksttekster" til sammenligninger.” Endvidere fremgår det, 
at ”Websitet lægger sig op ad - og forlænger med konkrete medietekster - grundbogsseriens tre bind: Grundbogen - 
Sprog, litteratur, medier bd. 1, 2 og 3, men Grundbogen 4 - Medietekster kan også bruges sammen med andet 
danskmateriale end disse. Grundbogsserien forener hermed i fuld skala danskfagets tre søjler: sprog, litteratur og 
medier.” Af en gul bjælke øverst på siden fremgår det imidlertid også, at ”websitet er under udvikling”, og at der i 
udviklingsperioden vil være fri adgang. Dette forklarer måske, hvorfor hvor de fleste af hjemmesidens bokse er tomme 
– og hvad der gælder det ’eksemplariske tekstudvalg af de af fagets teksttyper, der ikke kan bringes i bøger’ så lader de 
også endnu vente på sig.( Jf. fx siden ”Tekst A”, der indtil videre kun består af ’regibemærkninger’ 
http://grundbogen.systime.dk/index.php?id=582 (besøgt 050911)). Af Systimes hjemmeside fremgår det imidlertid 
andetsteds, at et nyt web-baseret læremiddel af samme forfatter med titlen Dansk stx er under udgivelse, hvilket måske 
forklarer, at den mangelfulde hjemmeside for de tidligere lærebøger. 
308 Poulsen skriver andetsteds, at ”[t]eksten skal med andre ord have en indre og en ydre sammenhæng. Det første 
kaldes for kohærens. Det andet for deiksis” (Poulsen 2005a:69), og nævner i denne sammenhæng ”personhenvisning”, 
”genstandshenvisning”, rumhenvisning” og ”tidshenvisning”. 
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Dette eksemplificerer Poulsen ved at henvise til flere medie- og genretyper: ”Både den litterære 

tekst, avisartiklen, dokumentarfilm og nyhedsindslaget i TV-Avisen skildrer – med forskellige 

virkemidler – personer, steder og tider.” (17). 

Disse traditionelle lingvistiske greb på sætningsniveau udvider Poulsen til et generelt 

princip om tekststrenge, der angår hele tekstniveauet (jf. figur 22).. Person-, tids- og stedsdeiksis 

bliver ad denne vej til hhv. den biografiske, den kronologiske og den topografiske streng. (17), og 

der suppleres endvidere med en helt en helt fjerde 

type tekststreng, ’den fortolkende streng’. Denne 

tekststreng refererer til ”den meningsgivende og 

symbolproducerende stemme i teksten – den 

implicitte eller eksplicitte fortæller og skribent.” 

(20).  

 

Poulsens forsøg på at skabe en enhedsmetode 

mellem de forskellige fagområder indeholder imidlertid en række uklarheder. For det første er der 

tale om en umærkelig bevægelse fra en ekstra-tekstlig (jf. ”sprogets evne til at henvise til en verden 

uden for sproget” (17)) til en intra-tekstlig optik, fx jf. bogens udlægning af de deiktiske træk i 

Herman Bangs skønlitterære tekst Fragment (19). Man kan her spørge til, hvilken verden det er, 

man finder, når der ikke er tale om realreferencer? 

 For det andet er der tale om et uklart forhold mellem begreberne ’tekst’, ’medier’ og ’genrer’.  

For eksempel skriver Poulsen, at det ”ved hjælp af begrebet ’tekststrenge’ er muligt at bygge broer 

mellem de forskellige medieformer” (2007:5). Andet steds er der tale om ”’den komplekse 

medietekst’ – en tekst der rummer flere medielag” (5), og et tredje sted er der tale om ”en 

medietekst der citerer flere teksttyper fra forskellige medier” (17, mine understregninger). Endelig 

berettes der om den tyske dramatiker Bertolt Brecht, der blandede 

 

medieformerne, men med henblik på at opnå den modsatte virkning, nemlig at bryde 
oplevelsen og anspore publikum til refleksion. Hans politiske teaterstykker som Leben des Galilei 
(1938-39) og Mutter Courage und ihre Kinder (1939) består af dramatiske scener, der afbrydes af 
sange og politiske belærende foredrag. Hans episke teater forener dramaets umiddelbarhed 
med den episke fortællings forklarende kommentarer.” (68, mine understregninger) 

Figur 22 (Poulsen 2007:27) 
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For det tredje er det uklart, hvordan tekststrengene skal findes på tværs af modaliteter. Nok bliver 

der fx spurgt til billedets motiver (”Hvad ser vi? Hvad vil kunstneren gennem en fortolkende 

streng gøre opmærksom på i billedet?” (93)), og der tales om billedtekstens strenge, 

nyhedsartiklens strenge (78) og reportagens tekststrenge (81), men det bliver ikke vist, hvordan 

disse skal findes. 

 Endelig, for det fjerde, er det uklart, hvilken ’kontekst’ og ’social sammenhæng’, teksten peger 

ud imod (jf. tidligere citat: ”Sætningen er bundet til en kontekst da det kun er i en social 

sammenhæng, at den giver mening” 

(18)). Andetsteds præsenterer 

Poulsen ”en kommunikationsmodel, 

der redegør for kommunikationen ”i 

sin grundform”” (Poulsen 2005a:85).  

Af denne fremgår en forståelse af 

konteksten, der korrelerer med de andre lærebøger fra perioden; en kontekst, hvis rammer 

udgøres af de sproghandlendes intentioner og ’kontraktforhold’ (jf. figur 23). 

 

Hypertekstualitetsteori 
Krydsfelt er det af de analyserede læremidler, der i højst grad har realiseret intentionerne om at 

brede sig ud over flere medieplatforme. Til grundbogen knytter der sig både en antologi samt en 

dvd og et interaktivt website. Ud over at brede sig over flere medieformer har Krydsfelt, ligesom 

Grundbogen, et mediebegreb med stor vidde. Det favner såvel ’medier som dimension’ (”søjle” (7)), 

gaber over mediekulturer (mundtlig, skriftlig, trykt, audiovisuel og multimediekulturer), ’medier 

som genrer’ (”mediegenrer” (284ff) avisgenrer, nyhedsformidling, dokumentar og fiktion på film 

og i radio), ’medier som opsøgende presse’,309 ’ og ’medier som elektroniske og digitale medier’ (jf. 

fx ”Medier i døgndrift” (268)).  

 Ligesom der ikke er ét specifikt, gennemgående mediebegreb, er der i lærebogssystemet 

heller ikke ét gennemgående tema eller én specifik metode, der går på tværs af alle fagets 

                                                           
309 Fx jf. beskrivelsen af hyperfiktionen ”Krydsfelt” der problematiserer, ”hvor tæt på medierne bør gå, når uheldet er 
ude.” (102). 

Figur 23 (Poulsen 2005a:86) 
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dimensioner og medfølgende genrer og medieformer. Derimod er der tale om en grundlæggende 

forestilling om eleven, danskfaget og den omgivende verden. Som Når nye lærebøger fortæller er 

lærebogen Krydsfelts opbygning præget af de (nye) medier, den omhandler. Derfor bliver der 

netop lagt vægt på elevens frie bevægelighed såvel inden for selve lærebogen som mellem 

lærebogen og fx de tilknyttede hjemmesider og dvd’en.310 Som forfatterne forklarer det: 

 

Hele lærebogssystemet Krydsfelt er opbygget efter et hypertekstprincip. Det betyder, at man kan 
bevæge sig rundt i systemet i forskellige retninger på kryds og tværs efter ønske og behov. 
Denne måde at bygge bogen op på lægger op til, at man går på opdagelse og – som i en stor 
hypertekst – søger sin vej igennem danskfagets punkter og felter, men man skaber sin egen 
progression i arbejdet med faget. Fra teoretiske introduktioner kan man springe til 
leksikonartikler og forfatterportrætter, til film på websitet og opgaver, der kan løses i klassen. 
(10) 

 

Danskfaget begrebsliggøres således som én stor 

hypertekst, og eleven positioneres som en, der ”går på 

opdagelse”, ”søger sin vej”, ”skaber sin egen 

progression” og kan gå i ”forskellige retninger på kryds 

og tværs efter ønske og behov”. Hypertekst-princippet 

som forståelsesramme rækker i lærebogen imidlertid 

videre til også at kendetegne (multimedie)kulturen som 

helhed. Dette illustreres med billedet af en globus, der er 

plastret til med en række (nye) danskfaglige begreber (’hyperlinks’), og som via et forstørrelsesglas 

har Danmark i centrum (figur 24), og det forklares med udgangspunkt i Anthony Giddens’ begreb 

om aftraditionalisering og det senmoderne individs vilkår: 

 

I dag skal vi i langt højere grad selv skabe vores egen tilværelse. Det betyder, at vi hele tiden 
sættes i situationer, hvor vi skal træffe valg. Hvor vi før i tiden havde et fundament og en 
sikkerhed, er menneskets grundvilkår i det senmoderne samfund præget af tvivl, usikkerhed, 
uoverskuelighed, valgsituationer og en stadig søgen. Man kan med fordel også se 
multimediekulturen ud fra denne optik, for påfaldende mange nye medieformer, genrer og 
programtyper handler – præcis som Second Life – om selviscenesættelse, og at fremstille sig selv, 
lege med og afprøve identiteter, ja, simpelthen om at skabe sig selv. 

                                                           
310 Dvd’en består af 16 film og filmklip med rod i forskellige genrer samt et radiodrama, og på websitet kan man bl.a. 
udforske kunsthistorien yderligere via redskaberne ARTLINE og ARTLAB, prøve grammatikværkstedet, besøge Lars 
von Triers univers, prøve debatspillet Debatten, hvor man kan træne praktisk argumentation, samt se og skabe 
hyperfilmen ”Krydsfelt”. 

 Figur 24 (Langdahl 2010:10) 
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Man kan sige, at nogle medier, i særlig høj grad internettet og tv, i dag på den ene side kan 
bruges som platform for individets identitetsarbejde, og på den anden side at medierne netop 
byder sig til som et sted, hvor forhandling af og leg med forskellige roller kan finde sted. (276f) 

 

På samme vis som eleven i lærebogen skal søge sin (egen) vej gennem fagets punkter og felter, 

gælder dette princip også helt generelt for elevens liv, og i dette identitetsarbejde fungerer de nye 

medier både som platform og som aktiv hjælp. Ad denne vej skabes der en sammenhæng mellem 

(de danskfaglige) kompetencer og identitet, idet identitetsarbejdet netop kræver faglige 

kompetencer.311 

 Eleven positioneres således i et spændingsfelt mellem frihed til at opleve og til at skabe egen 

identitet og så krav om at være en succesfuld, (kompetent) producent.312 Heroverfor 

begrebsliggøres den globaliserede verden som en hypertekst. Nok kan eleven træffe forkerte valg i 

denne verden, men problemerne viser sig som et individuelt forhold og ikke ude i verden. Med en 

verden ’formateret’ som hypertekst findes der ikke modsætninger og konflikter, der baserer sig på 

økonomiske, sociale, etniske, kønsmæssige o.l. problematikker. 

På denne måde kommer de moderne medier til at spille en helt central rolle i Krydsfelt, da de 

(i) både er ’medier’ for undervisningsmaterialet, da de (ii) behandles i materialet, og da de (iii) i 

form af internettets hypertekst kommer til at danne forestillingsramme for såvel forståelsen af 

eleven som af danskfaget og verden i det hele taget. 

 

                                                           
311 Fx jf. argumenterne for fagets nye begreber: ”Globaliseringen er medvirkende til, at faglige traditioner i danskfaget 
må suppleres med nyere begreber fra litteratur-, sprog- og medieforskningen.” (10). 
312 Som forfatterne skriver, bliver ”det som en central del af lærebogssystemets design bliver vægtet, at ”alle Krydsfelts 
forskellige elementer – grundbog, antologi, dvd og web – bliver brugt i opgaverne ligesom andre medier som f.eks. 
internet og mobiltelefon bliver inddraget” (10), og der stilles bl.a. opgaver i at lave PowerPoint-præsentationer i grupper 
(61) og i at skrive filmanmeldelser (159). 
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Trods det at bogen udlægger 

forskellige mediekulturer - 

herunder ovennævnte forestilling 

om individets vilkår i 

senmoderniteten - og deres helt 

fundamentale betydning, er disse overordnede rammer ikke integreret i bogens 

kommunikationsmodeller.313 Kommunikationsanalysen er helt central i kapitlet om 

”Medieanalyse” (324) og Krydsfelt præsenterer her to kommunikationsmodeller, en ”enkel 

kommunikationsmodel” og en ”udbygget kommunikationsmodel”. Hvor der i den enkle model 

kun indgår en ’afsender’, en ’meddelelse’ og en ’modtager’, inkluderer den udbyggede model også 

’kanal’, ’kode’ og ’situation’. Situationen defineres her som ”det sted, hvor 

kommunikationssituationen udspiller sig  (f.eks. en arbejdsplads, en biografsal)” (324). Denne 

eksklusive forståelse af ’situationen’ fremgår også i forbindelse med udlægningen af 

sproghandlingsteorien. Her spørger forfatterne om, hvad ”der […] skal til for, at en sproghandling 

virker?” og svarer: 

 

Konteksten af afgørende. Det så vi bl.a. i forbindelse med de indirekte sproghandlinger. For 
rigtigt at forstå en sproghandling, som i eksemplerne i Guldagers novelle, skal den ses i den 
sammenhæng, den indgår i. […] Mindst tre betingelser skal nemlig være opfyldt. Det er de 
såkaldte vellykkethedsbetingelser. En vellykket sproghandling kræver forberedelse, 
oprigtighed og forpligtelse. (249). 

 

I lighed med de andre lærebøger forstås kontekstbegrebet her som et (kontrakt)forhold mellem 

afsender og modtager og de umiddelbare omgivelser. 

 

 

 

                                                           
313 Det samme gælder fx en kommentar om ”mediernes grænseløshed”, der kan ses ”i lyset af den konkurrence, der i 
stigende grad udspiller sig om seernes, lytternes og læsernes opmærksomhed. Det er en konkurrence, som slår igennem 
i både mediernes form og indhold. Vi har ovenfor set, hvordan medierne bl.a. præges af en stigende intimisering og 
emotionalisering, og at grænserne mellem privat og offentlig opløses.” (278). 

     Figur 25 (Langdahl 2010:324) 
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Opsummerende: Globalisering på dansk 
I denne periode blev der talt om re-importeringen af mediedimensionen, og to helt signifikante 

termer med betydning for såvel mediedimensionens genkomst som for perioden i det hele taget er 

globalisering og kompetencer. Hvor nyformuleringen af danskfaget i 1987-bekendtgørelsen i høj grad 

var præget af diskussioner i en kulturel kontekst, var konteksten for rapporten Fremtidens danskfag 

i høj grad præget af samfundsøkonomiske problemstillinger. Forslagene i Fremtidens danskfag skal 

således ikke blot forstås internt i forhold til videnskabelige traditioners kamp om hegemoni, men i 

forhold til fageksterne kriterier. Forholdt til Basil Bernsteins pædagogiske anordning skulle rapporten 

således svare på spørgsmål, der først og fremmest udsprang af problemer i det statslige og det 

internationale felt. 

 Rapportens anbefalinger satte sine tydelige spor i fagbilaget til dansk 2004. De skærpede 

krav i vidensamfundet - som et behov for kompetencer til at kunne tolke, anvende og producere 

forskellige tegntyper - øgede behovet for en udviklet tegnforståelse, der også reflekterede de 

forskellige (og især digitale) medieformer, tegnene var båret af. Således var visse 

mediekompetencer forudsætningen for at kunne beherske de fire centrale kulturkompetencer. 

 Den enhedsforestilling om sammenkoblingen af kulturkompetencer og fagdimensioner - der 

som udgangspunkt forudsatte, at det samlede felt lod sig formulere som tegntyper og 

kompetencer - skulle imidlertid vise sig vanskelig at realisere i lærebøgerne, idet de fx også skulle 

inkorporere andre (tidligere) forståelser af ’medier’ (’presse’, ’massemedier’, ’film’ ’nye medier’ 

mv.). Dette afstedkom en række forskellige løsningsmodeller, men også begrebsforvirring 

vedrørende definitionen af ’medier’, ’tekst’ og ’genrer’.  

 Samlende for tidens lærebøger var, at de sammenlignet med perioden 1971 – 1985 alle (i) 

forholdte sig til, lod sig inspirere, men også begrænse, af fagbilagets rammer, og at de havde 

vanskeligt ved at realisere fagbilagets enhedsforestilling på et teoretisk og metodisk adækvat plan, 

(ii) at de i høj grad rettede sig mod oplevelsens umiddelbare niveau, (iii) at de i høj grad havde 

fokus på brugervenlighed og den enkelte elevs frihed til at danne egne oplevelser og viden, 

samtidigt med at de havde eksplicit fokus på og høje krav til rækken af kompetencer eleven skulle 

udvikle og kunne dokumentere til eksamen, og (iv) at kontekstbegrebet i de forskellige 

kommunikationsmodeller var begrænset til at angå de kommunikerende personers konkrete 

omgivelser og indbyrdes kontraktforhold. 
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Mere overordnet kendetegner det perioden, at der er tale om en historisk set unik grad af 

overensstemmelse mellem hhv. statslige initiativer (fx globaliserings-strategier og 

uddannelsesrapporter), feltet for symbolsk kontrol, hvor forskningens fokus i stigende grad314 

rettede sig efter et statsligt mål med viden og læring i fokus (jf. redegørelsen for forskningsfeltet 

kapitel 2) og så det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, vurderet ud fra en række af tidens 

væsentlige læremidler.315 

 

 

                                                           
314 Her trukket op med tidligere anførte citat fra Drotner 2007: ”Kravene til, hvad man samfundsmæssigt mener, elever 
skal lære, ændrer sig altså i disse år ikke blot kvantitativt […] men også kvalitativt. Det er didaktikkens væsentlige og 
vanskelige opgave at transformere disse overordnede krav til faglig praksis i skolen. Et af de vigtigste midler til at 
foretage denne transformation er det, man ofte kalder læremidler.” (Drotner 2007:16). 
315 Det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt er – lige såvel som de andre felter - en heterogen størrelse, og der har 
været tale om en mærkbar frustration omkring emnetrængsel, tidspres og metodeproblemer blandt undervisere inden for 
danskfaget både før, under og efter den nye reform.  
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Opsummering og perspektivering 
’Rejsen’, ’vadestedet’ og ’værestedet’ – et arkæologisk blik på årrækken 1970 – 2010 
Det arkæologiske blik leder efter formationer og regler for disse. Hermed opstår kontrasteringens 

mulighed: at anskueliggøre ligheder og forskelle på tværs af formationer for i sidste ende at få 

samtiden til at træde klarere frem. Ud fra årrækken ca. 1970 til 2010 har jeg skitseret tre perioder 

med hver deres diskursorden, og i et overordnet perspektiv kan de forskellige måder at forstå 

mediedimensionen af danskfaget på beskrives og begrebsliggøres ved hjælp af metaforerne rejsen, 

vadestedet og værestedet.  

 Rejsen er her et samlende begreb for den første periodes forståelse af medieundervisningens 

rolle i danskfaget. Man arbejdede her med to verdener: For det første den umiddelbare, som 

eleven som udgangspunkt var del af, og som var struktureret af de konventionelle 

samfundsværdier; heri indtog massemedierne en naturlig rolle. For det andet den oplyste verden 

som eleven skulle rejse frem imod. At forstå rejsens udgangspunkt, rute og destination krævede en 

helhedsteori om massemediernes væsen og om individet, samfundet og historien, og i dette 

arbejde var medieundervisningen et særdeles vigtigt (transport)middel: Den strukturalistiske 

teoris arbitraritetsaksiom muliggjorde at se tegnet som tegn på andet og mere end det umiddelbare 

udtryk. Den pragmatiske kommunikationsteori og den marxistiske magt- og historiekonception 

gjorde det muligt at forstå den enkelte tekst som funktion af en (historisk) samfundsformation, og 

Habermas’ offentlighedsmodel kunne danne ramme for at diagnosticere magtens sfærer og 

sfæriske overskridelser specielt med henblik på massemediernes rolle heri. Endelig kunne 

psykoanalysen hjælpe til at forklare, hvorfor den enkelte ikke nødvendigvis oplevede 

massekommunikation som undertrykkende og som udtryk for ideologisk kamp.  

 At kunne rammesætte såvel tænkning som et fremtidigt samfund var imidlertid forbundet 

med en specifik forståelse af det hyppigt anvendte oplysningsbegreb,316 og den metodiske 

fremfærd i læremidlerne var at sammenligne med puslespillet: Rammen var lagt og brikkerne klar 

til at blive sat ind.  

                                                           
316 På denne måde adskilte tidens oplysningsbegreb sig markant fra det, Emanuel Kants formulerede. Jf.:  ”Oplysning er 
menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende evne til at bruge sin egen forstand 
uden andres ledelse. […] Doktriner og formler, disse mekaniske hjælpemidler til ”fornuftig” brug, eller rettere misbrug, 
af hans naturlige evner, er fodlænker til stadig umyndighed.” (Kant 1783/1976:7f).  
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Sammenhængende forestillinger om individets dannelse, et ideelt samfund og disse størrelsers 

tilvejebringelse via historiens mellemkomst er siden blevet kaldt ’store fortællinger’. Denne 

kritiske betegnelse, der trængte ind i den pædagogiske diskurs i midten af 1980erne, godtgjordes 

af, at meget forskelligartede størrelser var blevet subsumeret under en række bestemte termer, så 

de derefter kunne tilskrives en udviklingslogik og et specifikt mål. Var bare én af aktanterne i den 

store fortælling, fx ’det fremtidige samfund’, udtryk for en fejlkalkulation, ville hele det didaktiske 

design pludseligt blive medie for at foranledige det, det søgte at afsløre: fremmedgørelse.  

 Fra midt-80erne blev det således tydeligt, at 70ernes mediekonception havde mistet sit 

forklaringspotentiale. Dette viste sig for det første i form af en stigende angelsaksisk orientering 

inden for den danske medievidenskab og herunder via tilknytningen til et antropologisk 

kulturbegreb, der, i stedet for massekultur, havde øje for en masse kulturer, der var struktureret 

efter inkommensurable regler. For det andet kom den oplevelsesdimension i spil, der var blevet 

forsømt under den kritiske analyses herredømme. Dette viste sig helt konkret ved et fokus på 

begreberne ’æstetik’ og ’fantasi’ og bl.a. i form af receptionsteoriernes stigende popularitet. 

Endelig, for det tredje, kom afmatningen af 70ernes mediekonception til udtryk ved et dalende 

fokus på mediedimensionen inden for gymnasiets danskfag. Mediedimensionens 

adgangsbetingelser havde i høj grad beroet på den ideologikritiske analyse, og hvad skulle man nu 

stille op med medierne, hvis helhedsteorien var brudt sammen. Perioden fra midt-80erne og ind i 

det nye årtusinde kan således beskrives som et vadested for mediedimensionen af danskfaget, 

præget af debatter om, hvad man skulle stille op med medierne og – i så fald – hvordan. 

 

Hvor 1970ernes elev i medieundervisningen skulle på rejse, og hvor 80erne og 90erne kan betragtes 

som et vadested, hvor mediedimensionen generelt stod i skyggen af andre tiltag inden for 

danskfaget, så kan det nye årtusindes mediedimension betegnes som et værested. Denne tilgang 

tager som udgangspunkt afsæt i - og holder sig inden for - elevens oplevelsesverden. Den seneste 

reforms læreplan er imidlertid ikke blot udtryk for en anerkendelse af en senmoderne 

ungdomskultur, men i et større perspektiv udtryk for et overlap mellem den seneste 

elevgenerations medievaner og så den senmoderne stats ressourcemæssige behov i et globaliseret 

vidensamfund. Det skisma mellem elevens medieverden og så medieundervisningens mål, som 
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med Hauberg Mortensen blev artikuleret først i 1980erne,317 og som blev forsøgt løst med en 

mediedidaktik, der muliggjorde, at læreren kom eleven i møde ”uden at det medfører et tab af den 

erkendelse, der lå i ideologikritikken” (Mortensen 1981:218), finder i det nye årtusinde sit nye 

udtryk i en mediedidaktik, der skal tage udgangspunkt i elevens verden uden at det medfører tab 

af (produktive) kompetencer. Foreningen af ungdomskulturen og de faglige mål for danskfaget og 

dets mediedimension kan således finde sted med grundlag i kulturkompetencerne og kan på 

denne led betragtes som en win-win-situation: Mens det for det senmoderne individ er en 

grundlæggende eksistentiel fordring at skabe sig selv på forskellige medieplatforme, så er 

vidensamfundets eksistensgrundlag netop baseret på disse produktive og receptive 

kompetencer.318 Ifølge denne forestilling er kulturkompetencerne både eksistentielt og 

samfundsøkonomisk nødvendige og udgør fælles middel og mål for både individ og samfund. 

Hermed fremstår på ny konturerne af en ny, stor fortælling, hvori eleven bliver en vigtig ressource 

for at nå et overordnet mål, og hvori netop mediedimensionen atter har en central rolle.  

 Pedersens (2011) betegnelse for den danske stat gennem de sidste 20 år er konkurrencestaten, 

og betegnelsen for eleven i denne periode er soldaten.319 Metaforen ’soldat’ godtgøres ifølge 

Pedersen af, at folkeskolen og ungdomsuddannelserne i denne periode blev underordnet en 

samfundsøkonomisk forestilling og gjort til redskab for økonomisk konkurrenceevne.320 I 

forlængelse heraf skete der et brud med en lang tradition for at forstå eleven ud fra idealet om ’den 

eksistentielle personlighed’ og til i stedet at positionere eleven ud fra forestillingen om ’den 

                                                           
317 Jf.: ”Trangen til at opnå frihed i forhold til institutionen opleves som større end trangen til at frigøre sig fra 
medieindustrien, og derfor fører lærernes kulturradikale eller ideologikritiske tagen afstand til de ’flade’ 
medieproduktioner ikke til ændret fritidsforbrug.” (Mortensen 1981:213). 
318 Jf. den tidligere citerede udlægning af Giddens i Krydsfelt: ”Man kan sige, at nogle medier, i særlig høj grad 
internettet og tv, i dag på den ene side kan bruges som platform for individets identitetsarbejde, og på den anden side at 
medierne netop byder sig til som et sted, hvor forhandling af og leg med forskellige roller kan finde sted.” 
(Langdahl:276f). 
319 Ifølge Pedersen (2011) skete der et skifte fra velfærdsstat til konkurrencestat op gennem 90erne, og et væsentligt 
initiationspunkt for denne udvikling var en læseundersøgelse publiceret af International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA) i 1991. Her konkluderedes det, at de danske folkeskoleelevers læsefærdigheder ikke 
matchede de lande, vi plejer at sammenligne os med, og undersøgelsen, samt de senere PISA-undersøgelser under 
OECD, satte gang i en større (værdi)kamp, der gjaldt hele det danske uddannelsessystem og dets parathed til at klare sig 
i den tiltagende globale konkurrence. 
320 Pedersen 2011 har først og fremmest forandringer i folkeskolen i fokus, men påpeger at tendenserne også gælder 
ungdomsuddannelserne (188). 
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opportunistiske personlighed’ (188).  Bruddene medførte ligeledes et skifte i fokus fra opøvelsen af 

elevens medbestemmelse til opøvelsen af elevens færdigheder (173).321 

 Sammenholdt med 1970erne og start-80ernes positionering af eleven er der imidlertid en 

række træk, der – set fra mediedimensionens perspektiv – godtgør brugen af soldat-metaforen for 

denne periode også. Her var modstanderen blot det kapitalistiske samfund og ikke det 

omgivende, globale samfund.  

 

Set i dette brede perspektiv har mediedimensionen i gymnasiets danskfag således været medie for en række 

større forestillinger. 

 

Mod-forestillinger: Mediedimensionens paideia 
Betragtet fra et overordnet perspektiv har den årrække, afhandlingen har beskæftiget sig med, 

vægtet forskellige erkendelsesformer. Ved at spinde videre på en tråd, der rækker mange 

århundreder tilbage i den europæiske tænkning - og med brug af den ensretning, abstraktioner 

fører med sig - kan der skelnes mellem tre former. Disse kan betegnes som hhv. kritikken, mødet og 

kompetencen, og erkendelsesformerne kan som udgangspunkt karakteriseres ved, at de hhv. søger 

det ’modsatte’, det ’unikke’ og det ’fastsatte’. 

 

Den konkrete viden og de faglige terminologier og systematikker er kompetencens erkendelsesform. 

Den tjener hellere et mål end et formål322 og finder tryghed i faste rammer.323 Kompetencen kan 

imidlertid bidrage med overblik, også der hvor netop fokusset på faglige kompetencer har skabt 

en babel af faglige begreber. Den begrebsforvirring, som mediedimensionen inden for gymnasiet 

                                                           
321 Om dette skriver Pedersen: ”Det er således påfaldende, at skolen nu skal fremme en forestilling, der kun sekundært 
har med demokrati (men primært med konkurrence) at gøre og kun sekundært bygger på idealer om et mere 
demokratisk (men primært om et mere konkurrencedygtigt) samfund.” (Pedersen 2011:172). 
322 I sin analyse af den moderne managementopfattelses indtog i velfærdsstatens institutioner - og herunder 
bekendtgørelser til gymnasieskolen - finder Pedersen 2009 en markant stigning i indførelsen af ’mål’. Han beskriver 
forskellen mellem formål og mål på følgende vis: ”Til forskel fra formålet rummer målet i denne forstand ingen 
begrundelse. Det angiver ikke, hvorfor målet er vigtigt, og det rummer ingen mening. Det angiver et punkt, et ”bull’s 
eye”, man kan bestræbe sig på at ramme. Hvor dette mål hidrører fra, og hvorfor det kan være vigtigt at ramme netop 
dette mål, indgår ikke i beskrivelsen af målet. Til gengæld er det let at se, hvor godt man rammer ”skydeskiven” 
(Pedersen 2009:80). 
323 Derfor blomstrer denne erkendelsesform med 7-skalaen, hvor eksaminationens rammer er fastlagt af fagets rammer, 
og hvor der trækkes fra, når man rammer udenfor. For kompetencen var karakteren 13 systemnedbrydende, da den 
holdte døren åben for det ’usædvanlige’. 
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danskfag har været belastet af i nyere tid, kan langt hen ad vejen afklares med fx Meyrowitz’ 

(1998) mediekompetence-distinktioner. Under overskriften ”Multiple Media Literacies” laver han 

tre overordnede distinktioner: (i) Fokus på medier som indhold (”media content literacies”), hvor 

forskellige former for ’indhold’ analyseres. (ii) Fokus på medier som udtryksform (”media 

grammar literacy”), der angår analysen af mediets specifikke modaliteter. (iii) Fokus på medier 

som kommunikations- og kulturform (”medium literacy”), der angår analysen af mediets både 

mikro-, meso og makroplan. Meyrowitz tilbyder en lang række termer og opmærksomhedsfelter 

til hver af tilgangene, og flere kan lægges til. 

 

Meyrowitz hjælper således til at navigere og tilbyder begreber til forskellige analyseniveauer. Han 

kan ligeledes hjælpe eleven til at indfri de højeste karakterer på 12-skalaen, men han skaber ikke 

noget rum for selve mødet med værket (teksten, billedet, skærmen). Mødet som fænomen og 

mulighed er traditionelt blevet behandlet inden for filosofien og æstetikken. Denne 

erkendelsesform foretrækker den ubundne fremfærd og artikulerer sig gerne i et impressionistisk 

og/eller filosofisk sprogbrug.324 Det var muligt at høre nogle af denne erkendelsesforms stemmer i 

perioden fra midt-80erne og op gennem 1990erne, men erkendelsesformen fik sit endnu klarere 

udtryk inden for danskfaget i diskussionerne om danskfagets væsen lige omkring 1970. Her blev 

der talt om, at ”værket ikke alene udsiger, men er” (Nakskov 1970b:188), og der blev således 

opretholdt en skelnen mellem værkets (sproglige) materiale og så de sfærer og 

forestillingsverdener, det peger mod. Med mødet som erkendelsesform bliver teorien, den 

stringente metodiske fremfærd og opfyldelsen af kompetencemål udtryk for ’fordobling’ og, i 

værste fald, ’dæmonisering’. 

 Aage Henriksen, Johan Fjord Jensen og Erik A. Nielsen blev overdøvet af de strukturalistiske 

og (strukturalistisk inspirerede) pragmatiske teoridannelser, der også skulle komme til at 

                                                           
324 Fx kan mødet, som hos Bakhtin, komme til udtryk via en mangfoldig sansemetaforik (jf. fx: ”Alle ord lugter af en 
profession, en genre, en strømning, et parti, et bestemt værk, et bestemt menneske, en generation, en alder, dagen og 
timen. Ethvert ord lugter af kontekst og de kontekster, hvor det har levet sit socialt spændingsfyldte liv; alle ord og 
former er befolket med intentioner. I ordet findes der uundgåeligt kontekstuelle overtoner (genremæssige, 
periodebestemte, individuelle).” (Bakhtin 2003:91); ”Hvis vi forestiller os intentionen, dvs. ordets rettethed mod 
genstanden, som en stråle, så kan det levende og uigentagelige spil af farver og lys i facetterne i den genstand, som de 
former, forklares som stråle-ord, der brydes ikke i selve genstanden […].” (Bakhtin 2003:68). ) Mødet kan, som hos 
Adorno, få stemme ved hjælp af filosofiske begrebsudredninger (jf.: ”[…] kunsten behøver filosofien, som interpreterer 
den, for at sige, hvad den ikke kan sige, selvom det kun kan siges af kunsten, idet den ikke siger det.” (Adorno 
1970:113). 
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dominere frem i tiden, og som skulle komme til at danne adgangsbetingelserne for medieanalysen. 

I mediedimensionens genealogi er dette punkt i historien derfor helt afgørende, og dets 

fremadrettede betydning kan illustreres ved synligheden af den tidlige Barthes’ strukturalistiske 

billedteorier i de pædagogiske tekster og fraværet af den senere Barthes’ arbejde; den Barthes, der i 

Det lyse kammer (1980/2004) beskriver det unikke og kompromisløse møde med billedet som et 

”bing”.325 

 

Hvor mødets erkendelsesform er blevet betegnet som ’desinteresseret’, er erkendelsesinteresserne 

mere synlige og fremtrædende med kritikken som erkendelsesform. Den interesserer sig for de 

uartikulerede (erkendelses)interesser i det foreliggende værk og det bagvedliggende samfund, og 

den interesserer sig for at pege ud mod en anden (interessant) helhed. Den vil, her med Zygmunt 

Baumans stemme, slå fast:  

 

What is wrong with the society we live in […] is that it stopped questioning itself. This is a kind 
of society which no longer recognizes any alternative to itself and thereby feels absolved from 
the duty to examine, demonstrate, justify (let alone prove) the validity of its outspoken and tacit 
assumptions. (Bauman 2000:51) 

 

Kritikken som erkendelsesform vil ikke stille sig tilfreds med en forklaring om, at tidens krav til 

individet er ’life-politics’ og ’selv-refleksivitet’. Frem for individuelle løsninger på strukturelle 

problemer efterstræber den til stadighed ideen om borgeren og ideen om borgernes mødested i 

offentligheden. Erkendelsesformen kritiserer derfor medierne, når de fremstår med ”en forestilling 

om verden, som går svanger med en historiefilosofi, ifølge hvilken historien er en absurd følge af 

ulykker, man ikke forstår noget af, og som man ikke kan gøre noget ved” (Bourdieu 1996:110), og 

den søger at ”genplacere enkeltbegivenheder i det system af relationer, hvor de hører hjemme” 

(Bourdieu 1996:109). 

 Kritikken vil ligeledes undersøge, hvordan selve begrebsliggørelsen af (medie)verden tager 

form, og den vil ikke acceptere, at lærebøgerne blot agerer spejl for eleven. Den vil i stedet stille 

                                                           
325 ”En detalje river hele min læsning med sig; det er en intens forandring af min interesse, et lynglimt. Ved at være 
mærket af noget er fotoet ikke længere hvad som helst. Dette noget har fået det til at sige bing i mig, det har fremkaldt 
en lille rystelse, en satori, en forbigående tomhedsfornemmelse (motivets eventuelle ubetydelighed har her intet at 
sige).” (Barthes 1980/2004:64). 
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‘the geoidentity question’ “where is here?” (Willinsky1998:9) og dermed bryde med en ontologi, 

hvor den globale verden er struktureret som hypertekst, ’flad’, forskelsløs og uden modstand. 

 Den dybe interesse for oplysning er kritikkens store styrke og svaghed. Den kan blive blændet 

af eget lys og komme til at tro, at lyskeglen har en større vidde, end den reelt har, men 

erkendelsesformen kan blødes op ved at lade sig inspirere af mødet og mere blødt tale om 

fornemmelser for helheder og fikspunkter, der ikke må fikseres. 

 

Erkendelsesformerne har ikke et indbygget begreb om balance; de vil alle gerne dominere og har 

over tid domineret.326 Balancen skal skabes via et insisterende nærvær i den konkrete undervisning 

samt i alle de praksisformer, der ligger til grund for bekendtgørelserne, undersøgelsesrapporterne, 

tidsskrifterne og lærebøgerne, og den kan opretholdes ved hjælp af en forestilling om 

mediedimensionens paideia. 

                                                           
326 Sarauw peger i sin nyligt forsvarede ph.d.-afhandling på kompetencetænkningens hegemoni over for fx den kritiske 
tænkning på universitetsuddannelserne. På baggrund af sine undersøgelser udtaler hun: ”Men det fælles udgangspunkt 
er kravet om, at alt, hvad de studerende lærer, skal have en konkret anvendelse i omverdenen. Det bliver styrende for, 
hvordan uddannelsesforløbet tilrettelægges. Og hvad der er nok så vigtigt: Elementer, der falder udenfor denne ramme 
som fx ’selvstændig faglig fordybelse’ og ’kritisk konfrontation af viden’, nævnes ikke længere som mål i 
studieordninger.” (Sarauw 2011:19). 
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Resume:  
Denne afhandling er historien om mediedimensionen i gymnasiets danskfag fra den første åbning 

mod inddragelsen af denne dimension i 1971 og frem til i dag. Hensigten er at tydeliggøre, 

hvordan medier i denne periode netop har været medie for modsatrettede pædagogiske og 

ideologiske tilgange, og, i forlængelse heraf, hvordan forestillingen om relationen mellem medier, 

borger og samfund har haft forskellige udlægninger.       

I afhandlingen spørges til, hvilke forestillinger man gennem tiden har gjort sig om den rette 

medieundervisning i danskfaget og herunder til, hvilke medieteorier den institutionelle kontekst til 

forskellige tidspunkter har været forankret i. Endelig spørges der i forlængelse heraf til, hvilke 

implikationer disse teorier har haft for forståelsen af eleven som objekt for pædagogikken. Det er en 

fundamental tese for afhandlingen, at der med de enkelte teorier og metoder inden for mediedimensionen 

– og mere overordnet danskfaget - følger om ikke altid eksplicitte så i hvert fald implicitte syn på hvad hhv. 

individer og medier, og også kommunikation, samfund og dannelse og andre fundamentale størrelser, er og 

ikke mindst bør være.  

Afhandlingen har på den baggrund tre sammenhængende mål: (i) det overordnede mål at 

afdække en del af gymnasiets danskfag, som ikke tidligere er blevet behandlet sammenhængende, 

(ii) på det teoretiske og metodiske plan det mål at kvalificere en diskursanalytisk tilgang til at 

analysere pædagogiske tekster rettet mod uddannelsesinstitutioner samt (iii) at komme med bud 

på indsatsområder inden for mediedimensionen af danskfaget. 

Undersøgelsen retter sit empiriske fokus mod en lang række pædagogiske tekster, der på 

forskellig vis omhandler mediedimensionen i danskfaget fra 1971 og frem til i dag. Dels tekster 

som bekendtgørelser, reformer, betænkninger, vejledninger og læreplaner, der er udformet i 

statsligt regi, dels diskussioner i fagblade og dels læremidler udviklet til brug i undervisningen i 

fagets mediedimension.  

Resultatet af undersøgelsen former sig som hhv. en teoretisk udredning, diskussion og 

operationalisering af diskursanalysen som analytisk tilgang, hhv. en synkron analyse af tre 

perioder i mediedimensionens historie med hver deres karakteristika, og hhv. en diakron analyse 

af samme karakteristikas brogede ophav - hvordan de er resultater af kampe samspil og modspil 

mellem forskellige felter. Resultaterne kan således betragtes både som (1) diskursanalytiske 
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observationer af mediedimensionen i gymnasiets danskfag over en ca. fyrreårig årrække, (2) 

kontraster til og nuanceringer af de måder, der arbejdes med mediedimensionen i 

uddannelsesinstitutioner på i dag og (3) et bud på en diskursanalytisk tilgang til at analysere 

pædagogiske tekster rettet mod uddannelsesinstitutioner. 

 

Teori og metode:  
Afhandlingens teoretiske og metodiske del består af fem elementer. (1) I arbejdet med at 

fremskrive de forskellige måder at forstå mediedimensionen i gymnasiets danskfag på danner 

Michel Foucaults to overordnede analysestrategiske temperamenter, hhv. den arkæologiske og den 

genealogiske tilgang, grundlaget. Det arkæologiske blik arbejder synkront og undersøger 

sammenhængende måder at forstå fænomener i på i forskellige perioder. Det benytter sig således 

af kontrasteringen som mulighed for at se ligheder og ikke mindst forskelle på tværs af tid.  Det 

genealogiske blik lægger derimod vægten på at analysere diskursernes heterogene konstitution og 

på at følge de forskellige diskursfragmenter tilbage til deres tidligere sammenhænge og 

funktioner. Den periode eller institution, der umiddelbart fremstår som et sammenhængende felt 

(fx gymnasiets danskfag og herunder mediedimensionen inden for dette) vil ud fra dette blik 

opløse sig i forskellige, umiddelbart uhomogene ideer og praksisser.  

(2) For at kvalificere disse mere generelle principper i forhold til afhandlingens specifikke 

fokus, inddrager afhandlingen den senere Basil Bernsteins uddannelsessociologiske studier, med 

særligt fokus på hans teori om den pædagogiske anordning og rekontekstualisering. Bernsteins 

pædagogiske anordning danner udgangspunkt for at se danskfaget og herunder 

mediedimensionen som scene for forskellige principper og, i forlængelse heraf, forskellige 

diskurser, som nu og da ekskluderer hinanden og nu og da smelter sammen. Der argumenteres 

afslutningsvist for at Bernsteins pædagogiske anordning fordrer en sprogteori, der gør det muligt 

at analyse den pædagogiske diskurs, og de tre sidste elementer i det teoretisk-metodiske afsnit 

præciserer det sprogteoretiske udgangspunkt, der benyttes i afhandlingen.  

(3) Først inddrages Michel Foucault igen med henblik på at bidrage med en teori om ytringer 

og diskursens konstituerende aspekter.  4) I forlængelse heraf inddrager afhandlingen dele af hhv. 

lingvisten John Lyons semantiske studier, Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, og Bang og 

Døørs dialektiske sprogteori med henblik på at opregne en række metodiske greb, der på 
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heuristisk vis kan åbne analysen. Endelig (5) opstilles i forlængelse heraf en række mere 

genrespecifikke greb. Her hentes inspiration hos læremiddelforskeren Staffan Selander. Selander 

bidrager til at operationalisere det bredere blik, Bernstein havde på den pædagogiske anordning, 

samt det (endnu bredere) blik, Foucault anlagde på en række større historiske tidsrum.  

I afhandlingens teori og metode sammenbringes således en række teorier, der har mange 

afgørende overlaps, men også en række forskelligheder. Den pragmatiske udformning af den 

metodiske tilgang skal forstås i lyset af C.S. Peirce’s abduktive metode.  

 

Resultater:  
Gennem analysen af en lang række pædagogiske tekster fra ca. 1971 og frem til i dag beskriver 

afhandlingen tre perioder i historien om mediedimensionen i danskfaget. Perioderne har hver 

deres diskursorden, og i et overordnet perspektiv kan de forskellige måder at forstå 

mediedimensionen af danskfaget på beskrives og begrebsliggøres ved hjælp af metaforerne rejsen, 

vadestedet og værestedet.  

Opdelingen i tre perioder er først og fremmest et analytisk greb, der baserer sig på de 

mønsterdannelser, der viser sig gennem afhandlingens undersøgelser. I praksis er grænserne 

mellem perioderne ikke hermetisk lukkede, idet flere analyser går på tværs af disse, og ligeledes er 

analyserne inden for de forskellige perioder ikke blevet presset til at modsvare hinanden. Derfor 

har analyserne af de forskellige perioders syn på medier også forskellige strukturer.  

Den første periode strækker sig fra ca. 1971 – 1985. Analysen tager udgangspunkt i 

bekendtgørelsen og vejledningen fra 1971 og peger i første omgang på, hvordan der her 

argumenteres for vigtigheden af at inddrage nye kommunikationsformer og –teorier i 

undervisningen. Derefter peges der på en række særegne træk ved læremidler og et læremiddel 

gennemgås mere detaljeret.  Et helt centralt forankringspunkt for tidens teoretiske og metodiske 

tilgang til medieområdet var ideologibegrebet. De nye medier betragtedes som potentielle 

formidlere af ’falsk bevidsthed’, og der argumenteredes for at danskfaget havde en forpligtigelse 

til at afnaturalisere den tilsyneladende virkelighed, disse medier skabte. Der blev i overvejende 

grad lagt vægt på at give eleverne en aktiv og analytisk (kritisk) betonet holdning til medier som 

aviser, film og TV. En adækvat teori i faget skulle således kunne tilbyde en metode, der gjorde det 

muligt at bevæge sig fra det ’uvirkelige’ plan til det ’virkelige’ plan. Løsningen på dette var en 
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transvidenskabelig helhedsteori, der bestod af en (udvidet) tegnteori, et historiserende aspekt og 

en psykoanalytisk forklaringsramme.  Man arbejdede således med to verdener: For det første den 

umiddelbare, som eleven som udgangspunkt var del af, og som var struktureret af de 

konventionelle samfundsværdier; heri indtog massemedierne en naturlig rolle. For det andet den 

oplyste verden, som eleven skulle rejse frem imod. 

Analysen af den anden periode strukturerer sig som nedslag over tid på flere læremidler, 

læreplaner og faglige diskussioner for at vise en udfasningstendens. Denne udvikling 

anskueliggøres særligt ved en række nedslag på behandlingen af sensationspressen fra 1970’erne 

og ind i det nye årtusinde. Perioden præsenteres som en overgangfase og brydningstid 

karakteriseret ved både teoretisk, metodisk og genremæssig centrifugalitet og ved, at 

mediedimensionen levede en skyggetilværelse i forhold til de andre perioder. Der er således 

hverken et gennemgående tema eller én hegemonisk teoridannelse, der kendetegner denne 

periode.  Den ideologikritiske tilgang til medier udfordredes af både et mere antropologisk 

kulturbegreb og en mere oplevelsesorienteret og æstetisk tilgang til medier. Således underbygger 

analysen af denne periode, hvordan det indholdsmæssige fokus forskyder sig over tid væk fra 

nogle af ideologikritikkens foretrukne medier og genrer og i forlængelse heraf, hvordan det 

ideologikritiske temperament i behandlingen af disse tidligere foretrukne medier og genrer 

efterhånden afmattes. Perioden fra midt-80erne og ind i det nye årtusinde kan således beskrives 

som et vadested for mediedimensionen af danskfaget, præget af debatter om, hvad man skulle stille 

op med medierne og – i så fald – hvordan. 

Den sidste periodes analyser har fokus på betingelserne for mediedimensionens ’genfødsel’ 

i gymnasiereformen 2004. Danskfaget bliver her formuleret i forhold til en globaliseret verden som 

kontekst, og væsentlige omdrejningspunkter for konstruktionen af mediedimensionen er, at den 

kan indgå i danskfaget som enhed af tre dimensioner (sprog, medier og litteratur), og at tilgangen 

til medieområdet kan formuleres som specifikke kompetencer. Forskellige læremidler leverer – på 

trods af en række fællestræk - her forskellige løsninger på problematikken, og derfor vil der her 

blive set på fire forskellige læremidler. Denne tilgang tager således som udgangspunkt afsæt i - og 

holder sig inden for - elevens oplevelsesverden og de formelle rammer for undervisningen, og 

perioden kan betegnes som et værested.  
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Perspektiver:  
Set fra et overordnet perspektiv har den årrække, afhandlingen har beskæftiget sig med, vægtet 

forskellige erkendelsesformer. Disse erkendelsesformer kan, med brug af den ensretning 

abstraktioner fører med sig, betegnes som hhv. kritikken, mødet og kompetencen, og de kan som 

udgangspunkt karakteriseres ved, at de søger hhv. det ’modsatte’, det ’unikke’ og det ’fastsatte’. 

Den konkrete viden og de faglige terminologier og systematikker er kompetencens 

erkendelsesform. Den tjener hellere et mål end et formål og finder tryghed i faste rammer. Mødet 

som fænomen og mulighed er traditionelt blevet behandlet inden for filosofien og æstetikken. 

Denne erkendelsesform foretrækker den ubundne fremfærd og artikulerer sig gerne i et 

impressionistisk og/eller paradokspræget og/eller filosofisk sprogbrug. Kritikken interesserer sig 

for de uartikulerede (erkendelses)interesser i det foreliggende værk og det bagvedliggende 

samfund, og den interesserer sig for at pege ud mod en anden og bedre helhed. 

Erkendelsesformerne har ikke et indbygget begreb om balance; de vil alle gerne dominere og 

har over tid domineret. Balancen skal skabes via et insisterende nærvær i den konkrete 

undervisning samt i alle de praksisformer, der ligger til grund for bekendtgørelserne, 

undersøgelsesrapporterne, tidsskrifterne og lærebøgerne, og den kan opretholdes ved hjælp af en 

forestilling om mediedimensionens paideia. 
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English Summary:  
This thesis is a study of the media dimension in Danish as a subject in the Danish Upper Secondary 

School during a 40-year period.  It examines how the media dimension in this period has been 

object to conflicting pedagogical and ideological approaches and, in continuation hereof, how the 

conception of the relation between media, citizen and society has been interpreted in different 

ways.  

The thesis pursues three different questions: Which ideas of the right media teaching, have 

dominated at different times? And which media theories has the institutional context been rooted in? 

Finally, the thesis asks which implications these theories have had for the pedagogical objectification of the 

student? It is a fundamental argument that each theory and method within the media dimension – 

and more generally seen within Danish as a subject – includes (if not explicit then implicit) ideas of 

what individuals, media, communication, society and other fundamental dimensions are - or 

should be.   

On this background the thesis has three interconnected objectives: (i) the mail objective is to 

examine a part of Danish as a subject in The Danish Upper Secondary School which has not 

previously been examined. (ii) On a theoretical and methodological level it is the objective to 

qualify a discursive approach to the analysis of pedagogical texts directed at institutional contexts. 

(iii) Finally an objective is to make proposals for focus areas within the media dimension in Danish 

as a subject.  

The thesis takes its empirical starting point in pedagogical texts concerning the media 

dimension in Danish as a subject from 1971 and until today. That is texts as curriculum, executive 

orders, reports and guidelines developed in political contexts, but also discussions in periodicals 

and finally teaching materials.  

The result if the investigation presents (i) a theoretical report, discussion and 

operationalization of discourse analysis as an analytical approach, (ii) a synchronic analysis of 

three periods in the history of the media dimension with each their characteristics and (iii) a 

diachronic analysis of the motley origin of the very same characteristics, showing how they are 

results of both conflicts and interactions between different fields.  
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Theory and method:  
The theoretical and methodological approach consists of five elements. (i) Based on Michel 

Foucault, two analytical temperaments constitute the foundation for the unravelling of the media 

dimension, the archaeological respective the genealogical approach. The archaeological approach 

works synchronically and investigates coherent ways of understanding different phenomenon in 

different periods. Thus, it uses contrasting as a method to accentuate similarities and not least 

differences across different time periods. The genealogical approach, on the other hand, 

emphasises the heterogeneous constitution of discourses, thus following the different discursive 

fragments back to their former contexts and functions. A period or institution which apparently 

appears as a coherent field (such as the media dimension in Danish as a subject) will in that way 

dissolve itself into many different and inhomogeneous ideas and practices.  

(ii) The late Basil Bernstein is included in order to qualify Foucault´s more general principles 

in relation to the more specific focus of the thesis. In particular his theory of pedagogic devise and 

recontextualization is implicated. In this context Bernstein´s concept of the pedagogic devise forms 

the basis for interpreting Danish as a subject (and its media dimension) as a scene of different 

principles and, in continuation hereof, different discourses which now and then excludes each 

other and now and then melts together. It is argued that Bernstein´s pedagogic devise requires a 

linguistic theory to operationalize the pedagogical discourse and the final three elements of the 

theoretical-methodological chapter specifies the linguistic basis used in the thesis.  

(iii) First of all Michel Foucault is re-involved in order to contribute with a theory of utterance 

and the constituting aspects of the discourse. (iv) In continuation hereof the semantic studies of 

John Lyotard, Norman Faircloughs critical discourse analysis and J. Kristevas concept of 

intertextuality is involved. These theories are included in order to unfold a number of 

methodological and heuristic tools to open the analysis. (v) Finally the chapter lists some more 

genre specific tools. The inspiration comes from researcher on pedagogical texts Staffan Selander.  

Thus, in the theoretical and methodological chapter many different theories are brought 

together. They have a lot of similarities but also vital differences. The pragmatic configuration of 

the methodological approach must be understood in the light of C.S. Peirce’s abductive method.  
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Results:  
The thesis describes three major periods in the history of the media dimension in Danish as a 

subject from 1971 and until today. The three periods have each their discursive order and these 

different ways of understanding the media dimension can be conceptualised as a travel, a ford and a 

place of being. The division in three periods is first of all an analytical tool based on the 

configurations found during my analysis. The boundaries between the periods are not closed and 

several of the analysis goes across the different periods just as the analysis within the different 

periods does not necessarily match each other. This also means that the analysis of the different 

periods has different structures.  

The first period extends approximately 1971-1985. The analysis takes it starting point in the 

curriculum from 1971 pointing specifically at argumentation in this document concerning the 

involvement of new communication forms and –theories concerning teaching media in The Upper 

Danish Secondary School. Here after some general characteristics in the teaching materials in the 

period are emphasized and one teaching material is examined more closely. In this period 

‘ideology’ is a central concept in the theoretical and methodological approach to media. The new 

media are regarded as potential communicators of ‘false consciousness’ and, on that basis, Danish 

as a subject has a central role in order to ‘bring light’ to this seemingly reality. Mainly the intention 

is to give the students an active and analytical (critical) attitude to medias like newspapers, movies 

and TV. Thus, an adequate theoretical foundation the educational work with media should be able 

to facilitate this movement from ‘false’ to ‘real’.  The solution is a trans-scientific, overall theory 

consisting of an extended semiotic theory, a historical aspect and a psychological explanatory 

frame helping the students to travel towards a more enlightened reality.  

In the analysis of the second period several teaching materials, curriculums and academic 

discussions are analysed to show a phasing-out-tendency. Especially the treatment of the 

sensational press from 1970 and until approximately 2000 is put forward to show a transition 

phase and time of unrest an upheaval. The period is characterised by methodological, theoretical 

and genre-related centrifugality. It is also a period where the media dimension is put in a shade. 

Thus, there is neither one consistent theme nor one hegemonic theory in this period and the critical 

approach to media is challenged by a more anthropological concept of culture and a more 

experimental and aesthetic approach to media. Thus, the analysis of this period underpins how 
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focus shifts during time away from the preferred media, theories and genres of the critical 

approach. This period may be described as a ford dominated by debates about what to do with the 

media – and how to do it. 

The analysis of the last period brings into focus the conditions for the rebirth of the media 

dimension in the reform from 2004. Here Danish as a subject is formulated with a globalised world 

as its context. It is central in the construction of the media dimension that it is obliged to be part of 

a trinity in Danish as a subject consisting of linguistics, media and literature. The approach to 

media is now formulated as considering specific competences and takes its explicit starting point 

the curriculum text. The teaching materials put focus on user friendliness and the immediate level 

of experience. Thus, two specific terms of importance to the rebirth of the media dimension are 

globalisation and competences. In this period different teaching materials – in spite of some common 

features - provide different solutions to this problematic and the characteristics of this period are 

brought into light with basis in four different teaching materials. This approach to media takes it 

starting point in the experience world of students and the curriculum set frames. In that way it can 

be considered as a place of being.  

 

Perspectives:  
That period of time, which has been investigated by this thesis, have weighed different theories of 

knowledge. These theories may be denominated criticism, meeting and competence.   Furthermore, 

they can be characterised as searching for respectively ’the opposite’, ’the unique’ and ’the 

determined’.   

         In the theory of knowledge called competence concrete knowledge and academic terminologies 

and systematics are the main fix points. It prefers pursuing an objective rather than an ideology 

and finds safety in fixed boundaries.  

       The meeting as phenomenon and possibility has traditionally been treated in philosophy and 

aesthetics. This theory of knowledge prefers the unbound conduct and articulates in an 

impressionistic and/or philosophical language.  

        Finally, criticism is interested in the unarticulated interests in the text in hand and the society 

behind. It is interested in finding a way of pointing to another (interesting) entirety.  
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These theories of knowledge do not have an incorporated concept of balance; they all want to 

dominate. Balance is created through an intimacy with all the practice-forms coming before 

curriculum, reports, periodicals and teaching materials and it may be upheld by an idea of the 

paideia of the media dimension.    
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