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AF NIKOLAJ FRYDENSBJERG ELF 

En af mine stærkeste oplevelser fra 2009 var da 

jeg underviste et hold af dansklærere på pædago-

gikum på htx. Mit oplæg skulle handle om 

‘mediedimensionen i danskfaget‘, som det ud-

trykkes i læreplanen, med den kanoniserede 

eventyrforfatter H.C. Andersen som eksempel. 

Oplægget bygger på min ph.d.-afhandling (se 

faktaboks), så jeg tænkte at jeg havde en vis 

autoritet at komme med. Men en af pædagogi-

kumkandidaterne brød hurtigt ind i oplægget ved 

at sige noget i retning af dette:‘Jeg håber godt 

nok du har noget spændende med til os, for jeg 

er ved at kaste op over at skulle undervise i An-

dersen igen-igen. Eleverne er blevet stopfodret 

med de samme eventyr i folkeskolen og på 

grund af den der 200-års-fejring. Nu skal de så 

også tvinges til at blive undervist i ham på htx på 

grund af kanon. Og dét selvom htx er en er-

hvervsgymnasial uddannelse med rigtig mange 

drenge der slet ikke gider den slags.‘ 

En del af de andre tilhørere nikkede ivrigt – 

så det var jo noget af en udfordring!  

Denne artikel handler om det svar, jeg gav. 

Svaret var et forslag til en nytænkning af dansk-

fagets didaktik, herunder en nytænkning af fa-

gets genstandsområde i en semiotisk, multimo-

dal medieretning med et stort indslag af elevpro-

duktivitet. Og dermed også et forslag til en ny-

tænkning af kanontekster forstået som både gen-

stand og gøren i fag. 

Kanon versus kompetence? 

Hvad er det for problemstillinger pædagogikum-

kandidaten peger på? Umiddelbart problematise-

rer hun sammenstillingen af kanon og kompeten-

ce, som siden reformen i 2005 har været formu-

leret som et krav i læreplaner for samtlige gym-

nasiale danskfag.  

Kanonkravet har ført til en ret polariseret 

diskussion på lærerværelserne. Nogle er for, 

andre imod – og mange vil nok kunne genkende 

sig selv i én af følgende to positioner: 

Kanontilhængerne: Groft sagt har vi på den 

ene side en stor gruppe kanontilhængere. Nogle 

vil mene, at indførelsen af kanon ‘ingen forskel 

gør, for det har jeg altid undervist i, og det skal 

man naturligvis gøre‘. Man vil også kunne finde 

lærere der kan argumentere meget længe og 

velovervejet for en kanonundervisning. De hen-

viser typisk til en fælles litterær kultur og et 

alment dannelsesprojekt der knytter sig til ele-

vers omgang med denne fælles litterære kultur. 

Kanonmodstanderne: I den modsatte grøft har 

vi så de kanonkritiske lærere, der oplever det 

som dybt problematisk, at dette specifikke ind-

hold er tvunget ned over hovedet på undervis-

ningen, måske særligt i en erhvervsgymnasial 

kontekst med et merkantilt eller teknologisk 

orienteret dannelsesformål, som tænkes at ‘tone‘ 

fagene i kompetenceudviklende retning. 

Gode spørgsmål 

Bemærk at der i kandidatens kommentar er gemt 

en række kritiske spørgsmål til ikke bare kanon-

Hvilken kanon for hvem?  

Et mediedidaktisk bud 
Kravet om kanon i undervisningen deler vandene blandt lærere. Nogle opfatter det 

som indlysende for elevers dannelsesprojekt, andre opfatter det som dybt proble-

matisk i lyset af en kompetenceorienteret gymnasiereform. Et ph.d.-studie i de er-

hvervsgymnasiale uddannelser om danskundervisningen i H.C. Andersen peger 

på mulige svar. Kanondidaktik kan revitaliseres hvis den tænkes inden for rammer-

ne af en mediedidaktik der anerkender tidens komplekse medievirkelighed og læg-

ger vægt på elevproduktion.  
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af 28. maj 2003) og dermed tilhører en 

forestilling, der har det indre, det ikke mål-

bare og det kontekstuelle som omdrejnings-

punkt (Hermann 2008).  

Tilsvarende spørgsmål kan man rette 

mod den traditionelle almendannelse og 

den ‗ny‘ almendannelse. Den ‗nye‘ almen-

dannelse har også fokus på elevens person-

lighed i forhold til elevens forholden sig til 

sig selv i forskellige situationer (BEK nr. 

741 af 2008). Spørgsmålene, der træder 

frem her, er, hvad denne selvforholden 

dækker over, og hvordan den adskiller sig 

fra den forståelse af personlighed, der lå i 

det ‗traditionelle‘ almendannelses-begreb.  

De to sider med kvalifikation og traditi-

onel almendannelse på den ene side og med 

kompetence og ‗ny‘ almendannelse på den 

anden side fører til en italesættelse af den 

enkelte elev i gymnasiet både som elev 

som alle andre elever med et fast mål for 

øje og som individ med et ikke fast mål for 

øje. I den ene logik er inklusionen betinget 

af formelle og uforanderlige kriterier og 

snævre rolledefinitioner, mens inklusionen 

i den anden logik er baseret på uformelle, 

foranderlige kriterier og ikke faste mål for 

øje samt en stor grad af rollediversitet. 

Hvordan målet for eleven skal forstås og 

ikke mindst forfølges, er i den givne sam-

menhæng på ingen måde entydigt. For det 

første fastholder man nogle snævre og på 

sin vis uforanderlige mål, der kan betegnes 

som værende ‗ydre‘ anliggender. For det 

andet opererer man med foranderlige mål, 

der ikke er ydre anliggender, men er afhæn-

gig af den enkeltes ‗indre‘ anliggender.  

Elevernes inklusion er altså ikke længere 

selvfølgelig i den forstand, at de som følge 

af deres rolle som adressater for den under-

visningsmæssige kommunikation er 

‗indenfor‘. Inklusionen er behæftet med en 

række præmisser.  

Ad hvilken vej?  

Gymnasiets lærere og elever er placeret i 

en hverdag, hvor kommunikationen er 

præget af en række krydspres. Lærerne 

søger at håndtere dette gennem nye, diffe-

rentierede og differentierende metodevalg. 

De efterspørger pædagogiske fif! Men kan 

og skal de nye problemstillinger håndteres 

(udelukkende) på dette ‘handle’-niveau? 

Det mener vi ikke. Med afsæt i vores social

- og systemperspektiviske analytik har vi 

søgt at vise, at det (også) handler om, at 

man forholder sig distanceret til en række 

af de til tider konfliktuelle dybereliggende 

rationaler og logikker, som kan iagttages i 

styringsdokumenterne og danne basis for 

mange problemstillinger, som ingen i hver-

dagen tilsyneladende har blik for.  
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kravet, men hele den reform hun og eleverne 

skal forsøge at forvalte: 

Hvordan kan man på den ene side have en 

gymnasiereform, der opstiller bindende ka-

nonkrav til læseplaner og på den anden side 

ville gå væk fra et pensumbegreb? 

Hvordan kan man ønske at gentage et kanon-

krav fra folkeskolen i gymnasieskolen og 

samtidig lægge op til en undervisning, der 

skal skabe progression for elevens læring? 

Hvordan kan man ønske, at flere unge gen-

nemfører en uddannelse og samtidig have et 

obligatorisk htx-danskfag med læreplanskrav, 

der ikke tager hensyn til lærere og elevers øn-

sker og motivation? 

Hvordan kan man betone et traditionelt stof-

område som kanonlitteratur og samtidig kræve, 

at der skal integreres it og medier i undervisnin-

gen på alle niveauer? 

Gode fagdidaktiske og pædagogiske spørgs-

mål! Som ikke bare didaktiske forskere kan og 

bør forholde sig til, men også fx politikere, 

fagkolleger og pædagogikumvejledere.  

Mit udgangspunkt er, at fag og undervisning 

nødvendigvis må være en ambivalent og para-

doksal gesjæft i en senmoderne verden med 

mange krydspres (se andre artikler i dette num-

mer af GymPæd 2.0).   

Man kan ikke komme uden om, at undervis-

ning er en politisk styret tvang ikke bare af ele-

ver, men også lærere. Men man skylder disse 

primære agenter i undervisningen at kunne give 

nogenlunde meningsfulde svar på de mest pres-

serende spørgsmål, de tumler med dagligt – 

ellers mister undervisningen sin legitimitet.  

De to tyske didaktikere Werner Jank og Hil-

bert Meyer argumenterer i deres meget udbredte 

Didaktiske modeller for at lærere bør have stor 

indflydelse på indholdsvalg: 

‖I de sidste årtier har den opfattelse bredt sig, 

at flere indholdsafgørelser end tidligere skal 

træffes ved basis – altså af lærere og elever.  

Hvorfor? Jo mere komplicerede arbejdsbetingel-

serne bliver (...), desto vigtigere bliver det, at 

fagfolk på stedet til stadighed har retten og 

kompetencen til fleksibelt og situationsafhæn-

gigt at beslutte, hvilke undervisningsindhold der 

er fornuftige, og hvilke der ikke er det.‖ (Jank & 

Meyer, 2006, p. 21f). 

Det er altså helt afgørende, at man kan give 

et meningsfuldt bud på kanonundervisning til 

‘basis‘. Kan man forestille sig et svar, der medi-

erer mellem de to polariserede kanonpositioner? 

Jeg vil pege på mediedidaktikken som en mulig-

hed. 

Mediedidaktik og kanonundervisning 

Forskningen i mediedidaktik og – mere bredt – 

mediepædagogik er i rivende udvikling i disse 

år, ikke mindst på grund af den digitale revoluti-

on. Computeren er kommet! Men får den også 

lov til at kommet ind i undervisningen? Skal 

den have lov? Forskning i mediedidaktik hand-

ler om kritiske studier i mediers potentielle og 

reelle indvirkning på fagenes didaktik i bred 

forstand. Her er danskfaget måske særligt inte-

ressant fordi det er et af de eneste obligatoriske 

fag hvor medier både kan opfattes som under-

visningsgenstand og undervisningsmiddel/-

gøren. Det fordrer en særlig mediedidaktisk 

kompetence hos dansklærerne. 

Et af mit ph.d.-projekts hovedresultater er 

den model for en multimodal mediedidaktik 

man ser i figur 1. Her vil jeg primært fokusere 

på det, man kan se på venstre side af trekanten, 

som tematiserer relationen mellem fagets poten-

tielle vidensressourcer og lærerens potentielle 

valg af disse i undervisningssammenhæng. 

I forlængelse af modellen ‘intervenerede‘ jeg 

med dette spørgsmål til lærerne: Er det muligt 

at omtænke H.C. Andersen som tekstressource? 

I udgangspunktet var lærerne skeptiske. Men 

efter at have medvirket et år i projektet og have 

gennemført fire længere eksperimenter med 

andet og mere end litterære ressourcer, var læ-

rerne enige om, at det faktisk er tilfældet. Der-

med ikke være sagt at det nemt kan realiseres. 

En af de teser vi forfulgte gennem hele pro-

jektet, lyder sådan her: Man kan tænke Ander-

sens eventyr som en multimodal medieret res-

source.  

Begrebet multimodalitet refererer til det 

forhold, at tekster i dag udtrykker sig i mange 

udtryksformer, ‘multiple modaliteter‘. Tekstver-

denen er ikke ‖monomodal‖ og har aldrig været 

det.  

Men indtil det tidspunkt i historien, som 

multimodalitetsteoretikeren Gunther Kress kal-

der ‘the new media age‘, har der været en ten-

dens til at tænke verden monomodalt, dvs. som 

skreven tekst (Kress, 2003). Det gælder ikke 

mindst inden for modersmålsfagets domæne. 

Der er en dominerende tendens til, at Ander-

sens eventyr i danskfagssammenhæng undervi-

ses som monomodale tekster med skrift som den 

privilegerede modalitet, papir/bog som det pri-

vilegerede medie og tekstanalyse (læs: litterær 

analyse) som kerneaktivitet.  

Da jeg for over fem år siden henvendte mig 

til et felt af dansklærere for at opfordre dem til 

at gå med i et projekt med en mediedidaktisk 

vinkel på Andersen, var der mange, der reagere-

de undrende. Man anlægger da en litteraturdi-

daktisk vinkel på Andersen, ikke sandt? Ikke 

nødvendigvis. 
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Det er fx værd at bemærke, at 

Andersen selv gjorde op med en 

ensidig monomodal boglig praksis 

allerede i 1800-tallet. Han fandt på 

at lave illustrerede eventyr (som 

siden er eksploderet som genre), 

han turnerede med oplæsningsper-

formances (hvilket senere førte til 

et utal af oplæsningsudgivelser), 

han tegnede, klippede, klistrede – 

og brandede sig selv. Andersen 

var en dristig og fremsynet medie-

pædagog både i tanke og hand-

ling! Efter hans død er eventyrene blevet omsat til 

et stort antal meget populære animationer og film 

(nogle tilgængelige på YouTube) samt digitale 

arkiver (se fx www.adl.dk). Pointen i et nutidigt 

fag- og kanondidaktisk perspektiv er denne: An-

dersens eventyr foreligger i dag som en kæmpestor 

multimodal mangemedieret ressource i vores kul-

tur. 

Fund fra eksperimenter 

Men hvad skete der da, når lærerne eksperimente-

rede med denne type ‘udvidede semiotiske res-

sourcer‘, og hvilke refleksioner over kanonunder-

visningen førte det til? To fund skal kort fremhæ-

ves: 

Inddragelsen af digitale Andersen-ressourcer 

muliggør nye typer produktivt-kreative arbejdsfor-

mer. 

Et eksempel på dette var eksperimentet med 

Andersen-oplæsninger, hvor lærerne gik fra at lade 

eleverne bruge gammeldags båndoptagere til digi-

talt udstyr (bl.a. mobiltelefoner). Det førte til over-

raskende æstetisk-legende elevprodukter. Lærerne 

fremhævede efterfølgende at det er vigtigt som 

lærer at man overhovedet kender og tør tillade de 

interaktive muligheder der ligger i digitalt udstyr 

for at man kan udnytte 

disse produktivt-kreative 

potentialer. Et middel 

hertil er at trække på ele-

ver som har særlige kom-

petencer på det område – 

såkaldte superbrugere. De 

findes formentlig i enhver 

klasse. Men et andet inte-

ressant fund i forlængelse 

heraf var dette: 

Man skal være opmærk-

som på elever med meget 

begrænsede kompetencer inden for de digitale 

medier. 

Lærerne opdagede hurtigt – delvist til deres 

overraskelse – at mange elever ikke er specielt 

digitalt kompetente. De opdagede også at elever 

tilsyneladende har tillært sig en udpræget mono-

modal tekstkompetence i danskfaget: De fokuserer 

kun på verbalsproget, særligt i forhold til kanon-

tekster. I offentligheden florerer ellers historier om 

at børn og unge altid allerede skulle være super-

kompetente kreative medieanalytikere og -

producenter, meget mere end deres lærere. Nogle 

mediepædagogiske forskere hævder endog at ele-

verne og medierne kan erstatte lærerne. Den tese 

holder ikke.  

Man skal blot opstille nogle realistiske under-

visningssituationer hvor man udsætter eleverne for 

nogle lidt andre medie-ressourcer og udfordringer 

end de er vant til, så opstår undrende elevspørgs-

mål som: ‘Er det virkelig danskfagligt at arbejde 

med Andersen på den her måde?‘ 

Modstanden blandt elever mod at 

integrere medier og it i fag kan 

faktisk være ret stor. 

Af samme grund er det afgø-

rende at der findes mediedidaktisk 

reflekterede dansklærere som kan 

se et meningsfuldt og legitimt projekt i at udvikle 

elevernes viden og kunnen i forhold til Andersen 

forstået mere bredt semiotisk. Men det kræver 

altså samtidig at læreren tør overskride fagets tra-

ditionelt overførte dominerende forståelse af ka-

nonundervisningens genstand og gøren. 

Spørgsmål om dannelse til danskteamet 

Ved over et år at følge de fire meget engagerede 

og dristige hhx-dansklærere varetage i alt fire me-

diedidaktiske eksperimenter med Andersen kunne 

det konstateres at et multimodalt/udvidet tekstbe-

greb der gør brug af digitale ressourcer, er sværere 

at integrere i danskundervisningen end man umid-

delbart skulle tro. Lærerne vekslede mellem at 

udtrykke nysgerrighed, frustration, afvisning og 

positive aha-oplevelser, bl.a. med hensyn til hvilke 

ressourcer man skulle undervise i, hvad målet var, 

samt ikke mindst hvordan det skulle legitimeres i 

forhold til fagets dominerende praksis. Andre fag-

kollegers normer og eksamenskrav rumsterede i 

baggrunden. 

En ny multimodal kanondidaktik er således 

fortsat kun i sin vorden, som en grim ælling, og 

mange spørgsmål forblev åbne. Ikke mindst 

spørgsmål om dannelse.  

Kulturteoretikeren Henrik Kaare Nielsen argu-

menterer for en dannelsespraksis hvor ‘det partiku-

lære møder det almene i et udviklingsperspek-

tiv‘ (Nielsen, 2006). Han er skeptisk over for ka-

nonkravene i uddannelsessystemet, fordi de let kan 

føre til en overbetoning af ‘den gode smag‘, dvs. 

en stivnet ‘dannethed‘, som man som lærer og elev 

skal reproducere. Det er også en skepsis jeg selv 

både havde og fortsat har lyst til at udfordre dansk-

fagets kanondidaktik med. 

De fire lærere som deltog i ph.d.-

projektet, var alle ‘litterære kanontil-

hængere‘ i udgangspunktet, men 

man kan samtidig sige at de var 

levende optaget af at udfordre dan-

netheden i faget, ikke mindst i for-

hold til kanon. Lærernes mediedidaktiske eksperi-

menter med kanon bidrog på mange måder til at få 

blotlagt og rejst centrale fagdidaktiske spørgsmål 

om fagets hvad til hvem hvordan og hvorfor – som 

de kan gå videre med i deres praksis, og som andre 

kan lære af. 

Mindstekravet må være at man kommer ud over 

det stade hvor man som lærer ikke tænker nævne-

værdigt over hvorfor man underviser i kanon: 

Genstanden er givet på forhånd, legitimeret gen-

nem tradition, ‘det man plejer‘, og hvis en elev 

spørger hvorfor, er svaret: Fordi det står i lærepla-

nen! Det er naturligvis en karikatur af kanonunder-

visning. Men forhåbentlig bliver pointen så meget 

desto klarere: (Selv)kritisk didaktisk refleksion 

over kanonundervisning er nødvendig – også over-

for eleverne. 

Lærerne fremhævede efterfølgen-

de, at det er vigtigt som lærer at 

man overhovedet kender og tør 

tillade de interaktive muligheder, 

der ligger i digitalt udstyr for at man 

kan udnytte disse produktivt-

kreative potentialer. Et middel hertil 

er at trække på elever som har 

særlige kompetencer på det områ-

de – såkaldte superbrugere. De 

findes formentlig i enhver klasse.  

FAKTA 

Denne artikel bygger på ph.d.-

afhandlingen Towards semiocy? . For-

målet var at undersøge – gennem fire 

undervisningseksperimenter – om og 

hvordan man i faktisk undervisning kan 

undervise med medier om medieper-

spektiver på H.C. Andersen. Altså fore-

tage en integration af fagets 

”traditionelle” litteraturdidaktik med 

medie- og itdidaktik. Afhandlingen er 

tilgængelig på SDUs hjemmeside: 

http://www.sdu.dk/Information_til/

Studerende_ved_SDU/

Din_uddannelse/Phd_humaniora/Ph,-d

-,d,-d-,-afhandlinger.aspx 

Forskning i mediedidaktik 

handler om kritiske studi-

er i mediers potentielle 

og reelle indvirkning på 

fagenes didaktik i bred 

forstand.  
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