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1. Indledning 
 

”Den eneste troværdige måde at overbevise om computernes anvendelighed [på] er at gennemføre 
en undersøgelse med elever tilfældigt fordelt mellem lærere, der anvender computere, og lærere, der 
anvender andre metoder, inkl. den billigste af alle: kridt og tale.”1

Tænk, hvis det var så let. Hvorfor er der så ingen, der har gjort det endnu? – Citatet udtrykker en 

gængs naivitet vedrørende indførelse af IT i undervisningen. Den slet skjulte ironi, mange udøser i 

forbindelse med IT’s (manglende) anvendelighed i undervisningen, hviler imidlertid som regel på 

nogle præmisser, som er dybt problematiske. Fx er forudsætningen i artiklen, som ovenstående citat 

stammer fra, at sammenligningen mellem undervisning med og uden IT skal måles på, hvordan det 

samme (dvs. uændrede, traditionelle) faglige mål opnås ud fra den samme læringsopfattelse. 

Hvis den præmis skal være gældende, behøver man ingen sammenligning, for her kan IT på forhånd 

intet stille op. Pointen er nemlig, som jeg senere skal begrunde, at hvis IT skal udnyttes optimalt, vil 

de hermed ændrede undervisningsformer bevirke en ændring af såvel læringsopfattelse som under-

visningsmål. At inddrage IT i undervisningen skal ske ud fra andre motiver end blot at ville effekti-

visere den traditionelle undervisning.  

Spørgsmålet forskyder sig dermed fra for eller imod IT i undervisningen til spørgsmålet om, hvor-

vidt ændrede undervisningsmål er hensigtsmæssige eller ej. Ironiske, for ikke at sige direkte fjendt-

lige, kommentarer til IT’s anvendelighed (vi skal senere præsenteres for eksempler på sådanne) kan 

man have mistænkt for slet ikke at bunde i bekymring for IT’s indtog, men i frygt for, at det senmo-

derne, hyperkomplekse samfund er på vej til at rive grunden væk under den traditionelle faglighed.  

Når læreprocessen i dansk ikke kan nedbrydes i en række delprocesser på behavioristisk vis, er IT på 

traditionel vis ikke særlig brugbar i dansk. Gængs anvendelse af IT indskrænker sig derfor til tekst-

behandling (elevopgaver og lærerens noter), samt i enkelte tilfælde til brug af konferencer, hjemme-

sider, samt præsentationer som led i projekter.2 Men intet af dette kan karakteriseres som optimal 

brug med henblik på tilegnelse af fagets genstandsområde. 

Brugen af ”teknologi” er ikke en given sag i dette fag, så spørgsmålet er, om det er muligt at gøre IT 

pædagogisk anvendelig i dansk. Kan IT benyttes til at understøtte elevernes indlæring af fagets ker-

nefaglighed, som jeg vil definere som indlæring af tekstanalyse (læse- eller symbolforståelse), samt 

                                                 
1 Jeronimus 2003, s. 16. 
2 Jf. min undersøgelse i Viborg Amt. Se Bilag 3 og 4. 
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træning af historisk bevidsthed. - Vel at mærke med bevidsthed om al videns og forståelses relativi-

tet og kontingens3? 

At indlære en sådan faglighed sker ved at opøve manøvremuligheder og bevidsthed om forståelse i 

relation til fortælling, fiktivitet, identitet og selvrefleksion. Altså det forhold, at de forudsætninger, 

der skal til for at gennemføre en læsning, først udvikles i læseprocessen. Man besidder ikke midler-

ne på forhånd, og derfor bliver læseprocessen en slags interaktiv proces, et feedback-forløb, som 

ikke blot implicerer tekst og reception, men også et læser-selv, som gradvist skal forholde sig til, at 

det forandrer sig i processen. 

Dansk handler om at reflektere, at forholde sig, at arbejde i det symbolske, at forstå at skellet sym-

bol-virkelighed er komplekst, at fiktiviteten står i centrum.4

Når IT hidtil ikke er blevet brugt optimalt i denne sammenhæng, har det mange årsager. En af disse 

er efter min mening, at IT så fint har passet ind i disse års dominerende pædagogiske diskurs, kon-

struktivismen. Her har man nemlig eksklusivt forstået IT-pædagogik som muligheden for med IT at 

fremme en elevcentreret, distribueret læringsstrategi. Problemer i indlæringen er blevet reduceret til 

et rent kognitivt fænomen, som kan løses med hensigtsmæssige undervisningsformer og –organise-

ringer, og det uanset, om der er tale om problemer, skabt af det postmoderne samfund (elevtypen) 

eller af skolens forstening (fag, organisation, undervisningsform osv.). 

Jeg vil ikke underkende de kognitive faktorers betydning, men det er et grundlag for min fremstil-

ling, at det psykodynamiske, eller subjektdannende, er fundamentet for læringen. Det er her motiva-

tionen for at lære noget skabes, fordi eleven ser stoffet som vedkommende for sit eget dannelsespro-

jekt. 

IT skal næppe indføres for alvor i danskfaget, for at eleverne kan lære bedre og mere effektivt, men 

fordi der med IT øjnes en mulighed for at genetablere en dannelsesdimension i undervisningen på de 

nye vilkår, som senmodernitetens har skabt. 

Jeg vil dermed argumentere for et andet syn på IT-pædagogik. Et syn, der fokuserer mere på, hvor-

dan IT kan fungere som et refleksionsdannede medium og dermed bidrage til denne subjektdannelse, 

som f.eks. danskfaget har som en af sine kerneydelser. 

                                                 
3 Der ligger en kraftig reduktion gemt i denne definition. Mange vil mene, at den litterære (kunstneriske) sans ikke tilgo-
deses af definitionen, men jeg vælger at se bort fra dette aspekt, fordi litteratur og kunst, siden ”det udvidede tekstbe-
greb” kom på banen for 30-35 år siden, tydeligt er blevet underprioriteret både i bekendtgørelse og praksis. Desuden 
underbetoner jeg også indlæringen af faktuel viden, fagterminologi og –metode. Alt sammen for at tydeliggøre det, som 
jeg mener er konstituerende for danskfaget. 
4 Det er næppe unikt for faget dansk. Meget tyder på, at også fag som fysik, biologi og historie, religion og filosofi m.fl. 
i virkeligheden arbejder på et niveau, hvor det centrale er indlæringen af et ikke-naivt realitetsbegreb. Jens Dolins kon-
struktivistiske overvejelser over faget fysik kunne tyde på det. Se Dolin 2001, s. 175ff. 
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IT-mediet er et vældig motivationsfremmende pædagogisk middel. Men – igen i modsætning til 

konstruktivismen – mener jeg ikke, det skyldes mediets mulighed for at nedbryde den virkeligheds-

fjerne skoles mure og skabe direkte kontakt mellem elev og verden udenfor. Derimod ser jeg medi-

ets fascinationskraft i dets interaktivitet, samt dets hypertekstualitet, som lige præcis betegner et 

brud med den lineære sekventielle skriftlighed, som IT-mediet uforskyldt er blevet anklaget for at 

understøtte. 

Min tese er, at den begrænsede anvendelse af IT i danskundervisningen skyldes, at danskfaget 

mangler en IT-didaktik. Jeg vil hævde, at årsagen hertil er, at danskfagets praksis hviler på nogle 

implicitte forudsætninger, som umuliggør, at IT indgår i fagets didaktik. 

Jeg vil i det følgende forsøge at belyse nogle af disse forudsætninger, samt argumentere for, at IT 

nødvendigvis vil ændre danskfaget så meget, at det i fremtiden skal organiseres på en anden måde, 

måske opløses i sine delelementer, der så kan indgå i nye fag. Dette vil ikke være forårsaget af IT 

som effektiviseringsredskab, men fordi IT tilbyder en tidssvarende måde at skabe refleksivitet via 

dialog, kommunikation og interaktivitet på.  

2. Forudsætninger 
 

a. Danskfagets kerne. Dannelse og hermeneutik 
 

”Vi skal hævde Lærefaget Dansk Sprog og Litteratur som den danske lærde Skoles humane Hoved-
Fag – som det Fag, der inden for vort Sprogs og vor Stammes Grænser er bedst egnet til at løse 
enhver humanistisk Skoles vigtigste Opgave: at forme Mennesker.”5

Danskfaget og dets udøvere har, siden faget kom på skemaet i 1903, gjort sit til at opfylde Vilhelm 

Andersens ambition – at faget skulle erstatte den klassiske dannelse og udgøre det centrale nationale 

dannelsesfag. Formodentlig ganske uden anfægtelser og dermed med fuld ret havde dansklærere 

denne opfattelse indtil omkring 1960, da faget ændrede karakter, i og med at det nationalt identitets-

dannende indhold blev afløst af en internationalt orienteret, form- og strukturbeskæftigelse med lit-

teratur – grundet på nykritikken eller nærlæsningen. I de sidste 40 år har skiftende teoretiske og me-

todiske tendenser influeret på fagets praktiske udøvelse, men grundlæggende har faget og dets lære-

re fastholdt overbevisningen om, at danskfaget var og er gymnasiets centrale dannelsesfag. Hvis det 

ikke længere handlede om skabelse af personlig dannelse knyttet til den danske nationalstat (sprog, 

kultur og historie), så i hvert fald dannelse af en eller anden fundamental art.  

                                                 
5 Vilhelm Andersen i Dansk Litteratur – forskning og undervisning. Her citeret fra Lützen 2002b, s. 13. 
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Efter ”guldalderkonstruktionens” sammenbrud i 60’erne har en central del af ”kampen om danskfa-

get” bestået i uenighed om vægtningen af polerne i trekantforholdet mellem læser, tekst og historisk 

kontekst. Eller af det eksklusive forhold mellem synkroni og diakroni, kort præciseret derhen, at jo 

mere teksten (nærlæsningen) kommer i fokus, des sværere bliver det for læseren at få skabt en histo-

risk kontekst, og omvendt. Under den synsvinkel kan man betragte linien fra nykritikken, over ideo-

logikritikken og strukturalismen, til dekonstruktion, feminisme og receptionsæstetik. Fokus er trods 

alle uenigheder langsomt, men sikkert, flyttet fra forfatterpsykologi, over værkautonomi til læserens 

subjektive læsestrategi.6

Skal man vove at give en beskrivelse af en fag- og dannelsesopfattelse, som de fleste dansklærere 

formodentlig kan skrive under på, kan man tage udgangspunkt i hermeneutikken.7

Hermeneutikken, forstået som almen fortolkningslære, udspringer af middelalderens lære om den 

rette udlægning af Biblen. Den rette udlægning af Bibelteksten anskues som forudsætning for dan-

nelsen, dvs. at blive kristen, den personlige opgåen i det kristne fællesskab. Med renæssancen og 

oplysningstiden indledes den opfattelse, at dannelse er et personligt anliggende. Tanken perfektione-

res af Descartes, Kant og Hegel og realiseres af Humboldt.  

Det er en del af arvegodset fra det kritiske opgør med den religiøse socialisation, at dannelsens driv-

kraft er selvrefleksion, selvindsigt og selvoverskridelse. For Hegel er der tale om selvbetragtning, 

etableret i og med mødet med det fremmede. Processen forløber i 2 faser: dels som fremmedgørelse 

i forhold til sig selv (eller omverdenen), dels som omvending af fremmedgørelsen til fortrolighed, 

idet det fremmede gennemlyses af bevidsthed. 

”At genkende det fremmede i det, der er ens eget (das Eigene), at føle sig hjemme i det, der er ån-
dens grundbevægelse, den ånd, hvis væren blot er en tilbagevenden til sig selv fra den anderledes 
væren (Anderssein).”8

Dannelsen opfattes i udgangspunktet som en forståelses- eller erkendelsesproces af det, der ikke er 

identisk med jeget selv, af det anderledes, men i virkeligheden beror dannelsen på, at erkendelsen 

forvandler sig til jegets genkendelsesproces af (ikke-jeget som) sig selv. Drivkraften bagved er men-

neskets konstitutionelle selvfordobling, dvs. evnen til at træde i forhold til sig selv og sin egen tæn-

ken om sig selv. At betragte sig selv som et betragtende subjekt, der betragter sig selv. 

At gå fra den religiøst baserede personlighedsdannelse til individuel selvdannelsesproces sker ved at 

opstille idealet om en frigørende almendannelse, der former sig uden tanke på praktisk nytte. Dan-

                                                 
6 For en uddybning heraf, læs f.eks. Lützen 2002b, s. 11-38. 
7 Den følgende redegørelse følger Mortensen 1998. 
8 Mortensen 1998, s. 39. 
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nelse sker i overensstemmelse med menneskets egen bestemmelse. Målet er harmonisk udvikling af 

mennesket til et hele, nået gennem indsigt i sig selv og gennem personligt myndig handling, hvor 

individet giver udtryk for frihed og uafhængighed. Dannelse er, skønt fri af samfundshensyn, ikke 

en privatsag. Indsigt i egen identitetsdannelse udgør indsigt i den objektive verden, som individet 

gennemtrænges af. 

Hvor Hegel tog udgangspunkt i relationen mellem individ og natur (ikke-jeg), så er der hos en nuti-

dig sociolog som Giddens9 tale om en relation mellem individet og dets selv. Giddens karakteriserer 

menneskets selvdannelse som en refleksivitet, hvorved den enkelte skaber sin egen identitet ved at 

strukturere sit liv som en art fortløbende fortælling, der hele tiden må justeres. Selvet bliver dermed 

til et refleksivt projekt, processuelt etableret i diskursive sammenhænge, dvs. et decentreret subjekt 

uden essens eller entydig kerne, på én gang fragmenteret og integreret. Attituderelativistisk. – Dette 

er modernitetens grundfigur. 

På trods af denne forskel mellem dannelsesforestillingerne med 200 års afstand kan man ikke sige, 

at selvrefleksiviteten historisk set har forandret sig. Dannelse er ligegodt identitetsformende virk-

somhed, knyttet til menneskets refleksionsevne. Evnen til at træde i forhold til sig selv, sin egen 

tænken over sig selv som tænkende væsen.  

 

b. Dannelse, litteratur og historisk bevidsthed 
 

Hvorfor blev det så sådan, at denne dannelsesproces i løbet af det 19. århundrede blev knyttet til 

læsning af - undervisning i – den nationale litteratur? Den nationale dannelsesvinkel vil jeg lade 

ligge her10 og blot fokusere på litteraturlæsning som mediet for dannelsen. 

Det didaktiske udgangspunkt for litteraturundervisning er, at man her kan gøre netop de umærkeligt 

forandrede forståelsesprocesser (selvdannelsen) til genstand for refleksion. Litteratur er et produkt af 

to refleksive fænomener, narrativitet og metafor, fordi litteratur (normalt) er billedlig og fortalt - 

samtidig med at den indbygget i sig forholder sig til sin egen gestaltning. Litteratur er både refleks 

og refleksion.11

Med en direkte genoptagelse af Hegels hermeneutiske ræsonnement kan man sige, at kernen i litte-

raturlæsning og dens pædagogik er en hermeneutisk bevidstgørelsesproces i form af et spiralforløb, 

drevet frem af ”forståelseskriser” og ”forståelsesomslag”, fremmedgørelse og bevidstgørelse. Det 

                                                 
9 Se fx Giddens 1996. 
10 Om denne vinkel, se Lützen 2002b, s. 33ff og 39ff. 
11 Mortensen 1998, s. 50. 
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pædagogiske består i at gribe de frustrationer, hvor elevens forståelse ikke slår til, at synliggøre de 

blokeringer eller uenigheder, der er substans i, og opløse dem via diskussion. 

Resultatet skulle så blive et forståelsesomslag, hvor en ny forståelse slår igennem, undertiden ube-

mærket. Den ”forforståelse”, som er en forudsætning for alle forståelsesforsøg, opleves som util-

strækkelig, må overskrides og revideres. Bevidstgørelsen om forforståelsens utilstrækkelighed giver 

læseren en oplevelse af, at han har (haft) en anden forståelseshorisont end teksten – og dermed bli-

ver man historisk for sig selv. Man får øje på sine egne forforståelser, og de bliver placeret i tid og 

rum. Læseren får øje på, at hans forforståelser ikke er naturlige, men har deres forudsætninger. Først 

da får han mulighed for at relatere historisk bevidsthed til den nutidige kontekst. 

Historien er en proces, man selv er del i, fordi man har en anden forståelseshorisont end teksten. Den 

forståelse, vi møder teksten med, er selv historisk produceret, og dermed er vi aldrig uden for histo-

rien, altid del af den – vi kan ikke forstå noget uden at forstå det historisk. Hermed er den historiske 

bevidsthed skabt – i hermeneutisk forstand. Ikke som viden om fortiden, et indhold, men som en 

proces, man selv er medskaber af. Det historiske dukker op som slet og ren en betingelse for selve 

forståelsesprocessen – dialektikken mellem tekst og læser.12 Historisk bevidsthed fremstår kort sagt 

som en evne hos den, der gennemløber en forståelses- og fortolkningsproces. 

Ideen er ikke ny: 

„Denn da wir nun einmal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch die Resultate ihrer 
Verirrungen, Leidenschaften und Irrthümer, ja Verbrechen; es ist nicht möglich sich ganz von dieser 
Kette zu lösen. Wenn wir jene Verirrungen verurtheilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist 
die Thatsache nicht beseitigt, dass wir aus ihnen herstammen. (...) Es ist ein Versuch, sich gleichsam 
a posteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte, im Gegensatz zu der, aus 
der man stammt (...).“13

Som Nietzsche her siger: Historien er ikke et fast forhold, men noget, der skabes af nutidens opfat-

telse af fortiden. Fortiden er noget, nutiden vælger. Med den amerikanske historiker Hayden White 

kan der argumenteres for, at historikeren skaber fortiden med henblik på at få den til at motivere en 

bestemt fortolkning af nutiden. Fortiden er ikke noget, der blot er til stede, men en konstruktion med 

en bestemt fortolkning i nutidig kontekst for øje.14

                                                 
12 Klaus P Mortensen går et skridt videre, idet han med begrebet ”konfiguration” indkredser fænomenet ”litteraturhisto-
risk bevidsthed”, dvs. de historisk langsomt foranderlige, bærende forestillingskomplekser, som determinerer de konsti-
tuerende træk i de enkelte tekster, og som overskrider de kronologiske periodeinddelinger. De bliver synlige fra littera-
turhistoriens makroskopiske perspektiv. Ideer, forestillinger, æstetiske normer, synsvinkler, kompositioner, universer, 
menneskesyn, fødes, forvandles, kæmper og dør. Det litteraturhistoriske overblik knyttes ikke til præetablerede begreber 
og termer, men bygges på konkrete læseerfaringer.  
13 Nietzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874). Her citeret fra Lützen 2002b, s. 85. 
14 Lützen 2002b, s. 86f. 
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En sådan opfattelse står i modsætning til den alment accepterede forestilling, at historie er et ind-

hold, en konstaterbar, identificerbar størrelse, som kan formidles uafhængigt af formidlingen. Med 

andre ord: historisk bevidsthed er lig med historisk viden. 

Denne tankefigur er dybt forankret i historiefaget, hvor man så sent som i fagkonsulentrapporten for 

historie fra 2001 giver udtryk for, at det er historiefagets hovedopgave at skabe historisk bevidsthed 

– på basis af læsning af faktuelle teksttyper, med en tolkningslære, der betragter sådanne tekster ud 

fra en ”naiv afspejlingsteori om forholdet mellem tekst og verden.”15. 

I forlængelse heraf er det en udbredt opfattelse i offentligheden, at nutidens unge mennesker har for 

lidt historisk bevidsthed, dvs. historisk viden. Denne mangel kan afhjælpes ved et kursus i historie. 

På den måde begrunder man et intenst samarbejde mellem fagene dansk og historie, gerne i form af 

et ”hjælpekursus” i historisk overblik allerede i folkeskolen. Dette synspunkt har vundet indpas også 

i rapporterne fra Fremtidens danskfag, hvor det f.eks. hedder:  

”En anden model kunne være at skille det historiske og særlig det mentalitetshistoriske overblik ud 
og gøre det til et fælles moment for de æstetiske fag. (…) Det betyder, at selv de skoleformer, der 
ikke har krav om historisk overblik i deres fagbestemmelser for faget dansk kan tage dannelsen af 
bevidsthed om ”det andet” eller ”det fremmede” som en af deres centrale opgaver.”16.  

Og:  

”Vi påstår derfor, at noget af den litteraturhistoriske beskæftigelse skal flyttes ned i grundsko-
len.”.17  

 

c. Begrundelser for litteraturens fortrinsstilling 
 

Det er med baggrund i sådanne tanker om dannelsens udspring, at man ofte forsøger at forsvare fa-

gets voldsomme fokusering på litteraturlæsning, på bekostning af den sproglige dimension og medi-

erne. 

Officielt går man i byen med den holdning, at litteraturlæsning er af central betydning for elevernes 

dannelsesproces, fordi den giver mulighed for at beskæftige sig med eksistentielle problemstillinger. 

Synspunktet kan sammenfattes i følgende beskrivelse fra Dansklærerforeningens bestyrelse: 

”Hvad er egentlig tanken med at gøre de gode litterære tekster til det centrale i danskundervisnin-
gen? Det er: 
                                                 
15 UVM 2003, s. 85. 
16 Ibid. s. 87. 
17 UVM 2002b, s. 84. Forslaget er forståeligt nok strøget i den endelige rapport. Alligevel kan man jo godt undres over, 
hvordan ideen dog kan fremsættes i fuld offentlighed. 
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1. at disse tekster på sanddru måde skildrer eksistentielle problemstillinger og således gør disse 
forståelige, meningsfulde og udfordrende for eleverne, 

2. at de betyder, at eleven (eleverne) møder andre livshorisonter end de[m], der tegnes af ung-
domskulturen og deres øvrige private liv – og således vokser, 

3. at de gode litterære tekster rummer en elaboreret sprogbrug og sproghandling, som kan tjene 
som generel målestok for, hvad sprogbeherskelse vil sige.”18 

Eller lige ud ad landevejen: Gennem litteraturlæsning udvikler man et følelsesmæssigt, indfølende, 

psykologisk beredskab, ligesom man ved at tænke over det læste og forholde sig til det udvikler 

selvforståelse og tolerance.19

I en lidt mere forfinet formulering kan det videre hedde sig, at litteratur er vigtig, fordi læsning af 

den kan formidle eksistentielle erfaringer, som vi ikke selv har haft. Ved at kombinere sådanne ”vir-

tuelle” erfaringer, uddrage ligheder og forskelle mellem dem og formulere dem som begreber, kan vi 

danne nye erfaringer. Denne abstraktionsproces er væsentlig i vores evne til at udvikle læringspoten-

tiale: læring som be-gribelse af træk ved verden, dvs. at knytte begreber til verden. Undervisning 

som abstraktionsproces foregår ved, at læreren tilrettelægger situationer, hvor denne be-gribelse sker 

i sproget som begrebsliggørelse.20

Et vigtigt formål med danskfaget er følgelig, at eleverne lærer at indgå i dialog om sådanne abstrak-

te, virtuelle erfaringer, dvs. lærer, at abstrakte begribelser skal forankres i en kollektiv udtrykskom-

petence. Man skal udtrykke sig for nogen. Litteraturen giver udtrykskompetence om væsentlige ting, 

der ikke i sig selv er klare, men som det er vigtigt at kunne udtrykke sig klart om.21

Refleksiviteten kommer ind, når man beskæftiger sig med litteraturens modalitet: Her fortælles (of-

te) en historie, som samtidig fremstiller, hvordan fortælleren forholder sig til den, og hvordan læse-

ren bør forholde sig. Modaliteten er et træk ved al kommunikation. Vi skal som læsere lære at for-

holde os til den modalitet, en fortælling repræsenterer.22

På tværs gennem de sidste 40 års strid om fagets identitet, som langt hen ad vejen har handlet om 

skismaet mellem diakroni og synkroni, har langt de fleste dansklærere dyrket den som små nærlæse-

re med deres elever. En position, som ikke på konsistent måde kan forenes med historisk sammen-

hængende læsning. Alligevel er langt de fleste forhippede på, at historisk bevidsthed er et helt cen-

tralt mål med danskundervisningen. – Vi møder her en ambivalens og inkonsistens, som også er til 

                                                 
18 Dansklærerforeningen 2002, s. 6. 
19 Klange 2002, s. 3f. – Det skal dog også siges, at man hos Klange får en nuanceret beskrivelse af danskfagets formål – 
som på mange måder ligger i forlængelse af mine egne betragtninger om danskfagets dannelsesindhold. 
20 Bundsgaard 2002, s.2. 
21 Sv.E.Larsen 2002. 
22 Bundsgaard 2002, s 3. 
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stede i den helt overordnede fastholdelse af litteraturlæsning som det eksemplariske middel til at 

varetage danskfagets dannelsesforpligtelse:  

”Det er karakteristisk for den moderne pædagogik der opstår sammen med nykritikken, at den op-
fatter litteraturen som det medium der bedst er i stand til at give det moderne menneske en evne til 
refleksion og orientering i en stadig mere fragmenteret modernitet. Man antager at indsigt i æstetisk 
formet sprog der tematiserer det moderne liv afføder en evne til selv at kunne gebærde sig i samme 
moderne liv. Danskfagets idealer om litteraturlæsningens ubetingede goder fungerer i den forstand 
som en slags moderne religionserstatning.”23

 

3. Danskfaget i skred 
 

a. Alternativer til litteraturlæsning? 
 

Men som også ovenfor skitseret blander aktuelt et andet synspunkt sig ind – det er jo ikke givet, at et 

tidssvarende dannelsesindhold eksklusivt varetages ved at beskæftige sig med (dansk) litteratur: 

”Det fremhæves ofte som kvalitet ved læsning af historiske tekster, at man får identitet af at læse 
noget som man af historiske grunde ikke forstår, at læseren ved at konfrontere sig med noget frem-
med tvinges til refleksion og selvrefleksion. Mange mener, at fremmedheden er en af de ældre tek-
sters særlige forcer – ikke mindst i en pædagogisk sammenhæng. Med de topologiske historiebegre-
ber kunne man imidlertid spørge sig om fremmedhed kun er fremmedhed i tid, det kunne også være 
fremmedhed i rum. Man kunne arbejde med en litterær geografi i stedet for en litterær historie – 
både i metaforisk og i konkret forstand.” 

 – Måske kan dannelse 

”forholde sig til konfrontation med andre steder og andre mennesker som noget lige så identitets-
dannende som andre tider.24

Danskfagets fremtid afhænger således åbenbart af, hvori fremtidens dannelse består.25 Et godt bud 

herpå har Kirsten Drotner. Hun siger:  

”Håndtering af andethed er basis for fremtidens dannelse. Medierne udgør i dag den vigtigste kilde 
til mødet med andethed.”26

Det anføres her for det første, at refleksivitet ikke (udelukkende) dannes ved dannelse af historisk 

bevidsthed, men ved mødet med det andet (jr. Ziehes ”eksemplariske andethed”). For at elevernes 

møde med andethederne bliver  

                                                 
23 Lützen 2002b, s. 122f. 
24 Lützen 2002b, s. 116f. 
25 Drotner 2002, s. 2. 
26 Ibid. s. 1. 
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”andet og mere end individuelle, indre turistrejser, er det imidlertid afgørende, at der skabes fælles 
og kontinuerte refleksionsrum (…) i skolen.”27

Det er formodentlig en tilsvarende ide, der afspejles i Fremtidens danskfag?, hvor det hedder: 

”Omdefinerer man imidlertid historiens rolle i danskfaget til at gælde dannelsen af en bevidsthed 
om ”det andet” hvad enten dette nu er fjernt fra læseren i tid eller rum så får danskfaget til gengæld 
en rolle i forhold til dannelsen af en bevidsthed om internationaliseringen og globaliseringen.” 28

Ideen handler om, at eleverne kan gøre kvalitativt identiske erfaringer ved mødet med forskellige 

fænomener, blot de rækker ud over deres egen verden og kultur, og en vigtig ansporing til tanken er 

formodentlig en opfattelse af, at eleverne er mere interesseret i fremtiden end i fortiden.  

For det andet hævdes det implicit, at litteraturen ikke varetager opgaven med at danne nutidens unge 

godt nok. Derfor må medierne ind i billedet for alvor. Sker det ikke, vil gabet mellem fritidens og 

skolens, mellem uformel og formel læring, vokse, til skade for elevernes dannelses- og identitets-

proces.29

Drotner gør sig altså, som flere andre30, til talsmand for, at et alment, refleksivt dannelsesbegreb ikke 

kan være argument for eksklusiv, national litteraturlæsning.31 Tværtimod. – Men omvendt kan man 

naturligvis godt argumentere for, at det er vigtigt at holde live i en bestemt kunstart, dansk littera-

tur,32 men så bør man ikke begrunde det dannelsesmæssigt og må acceptere, at et sådant fag måske 

kun bliver for de få. Dvs. ikke ”alment”. 

Det er utvivlsomt korrekt, at ikke kun beskæftigelse med litteratur giver forståelse for sig selv og 

andre, altså fremmer dannelsesindholdet i form af selvrefleksivitet, identitetsdannelse, historisk be-

vidsthed, fælles referenceramme og skærpet kritisk og analytisk sans. Massemedierne rummer et 

uhyre dannelsesmæssigt potentiale, som i øjeblikket udelukkes fra danskfaget af historiske grunde 

og formodentlig en række ideologiske grunde, som jeg skal vende tilbage til. 

Det gælder utvivlsomt i alle tilfælde, hvor man overskrider sit eget forståelsesgrundlag, at man for-

dobler sig selv og ser sig placeret i tid og rum i forhold til det, man overskred. Medierne er helt cen-

trale for de unge – også som dannelsesmedier. Derfor skal de have en central plads i uddannelsen.  

                                                 
27 Ibid, side 2. 
28Citatet er hentet fra UVM 2002a, s. 39. I den endelige udgave, UVM 2003, s. 85 er det ændret til: ”Hvis historisk be-
vidsthed ses som opøvelse af forståelsen af noget der går ud over alle tilstedeværendes egen tid og alle elevers egen 
baggrund, så er det en ædel opgave som danskfaget…har særlige forudsætninger for at bidrage til.” 
29 Drotner 2002, s. 2. 
30 Lützen viser i sin bog, hvordan en række af fagets debattører er uklare med hensyn til, hvorvidt det er dannelsen eller 
litteraturen, der er fagets formål. Skal vi læse litteratur for at blive dannede, eller skal vi være dannede for at kunne læse 
litteratur? Som regel konkluderer man det første, men siger det andet mellem linierne. 
31 Lützen 2002, side 58. 
32 Hvilket fx Søren Schou gør. Se Schou 1998, hvor han argumenterer for at give dansk litteratur positiv særbehandling. 
Netop fordi ingen andre nationer gider beskæftige sig med dansk litteratur, bør vi selv gøre det. 
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b. Dilemmaet 
 

Med ovennævnte bud fra Kirsten Drotner er der peget på, hvad man kunne kalde danskfagets krise. 

Der er blandt fungerende dansklærere vild uenighed om, hvorvidt denne betegnelse er dækkende for 

fagets situation, men at der er gennem de sidste 10-20 år er tale om markant ændrede vilkår for ud-

øvelsen af faget i gymnasiet, kan der næppe herske tvivl om. Spørgsmålet er selvfølgelig, om faget 

ikke altid har været ekstremt følsomt over for historisk-samfundsmæssige ændringer, som der jo har 

været mange af i fagets levetid siden 1903.  

Man kan se et sigende tegn på krisen i den omstændighed, at dansk af samtlige fag er det fag, der 

over for eleverne begrundes dårligst eller slet ikke af lærerne33. Årsagen er formentlig ikke blot ele-

vernes fremmedhed over for fagets dannelsesindhold:  

”Danskfaget kan ikke læne sig op ad en indforstået dannelsesopfattelse, hvor læreren kan gå ud fra, 
at eleverne ved, hvad faget går ud på, og hvad de skal kunne.”34  

– Men skyldes nok også, at lærerne faktisk ikke er i stand til at forklare fagets – snigende kontingen-

te – indhold og formål.35

Dansklærere mangler tilsyneladende bevidsthed om, hvad de underviser i, hvorfor og hvordan. De 

underviser tilsyneladende blot med henvisning til, at det skal de, til nogle faglige kategorier, som 

faginternt er defineret som konstituerende, men ikke ud fra en didaktisk viden om forholdet mellem 

mål og midler, samt evt. til et personligt engagement og en personlig smag. 

Marianne Hansen har i sin undersøgelse om opgivelser i dansk til studentereksamen36 konstateret, at 

der hersker konsensus om, at dansk er et litterært fag, og stort set også konsensus om, hvilke tekster 

man læser, på trods af den manglende ”kanon”, men så også, at hvad der ligner manglende ind-

holdsmæssig fornyelse, faktisk overlejres af pædagogisk fornyelse. Denne konklusion er formodent-

lig i overensstemmelse med opfattelsen hos den brede masse af dansklærere, ligesom den er frem-

herskende i Dansklærerforeningen37. Fra denne position ser man ingen krise i danskfaget, der kræver 

radikale forandringer. Hvis blot man kan stå sammen og modstå det ydre pres fra politikere, elever 

                                                 
33 Beck og Gottlieb 2002, bd. 2, s. 65f. 
34 Hansen 2001a, s. 35f. 
35 Jeg er ret enig i den holdning, der udtrykkes i UVM 2002b, hvor det siges: ”Der er mange ildsjæle i dansk men det 
har ikke smittet af på den store hobs daglige praksis i noget videre omfang.” (s. 104) – hvor der så derefter argumenteres 
fyldigt for synspunktet på side 105. Det polemiske afsnit er forståeligt nok strøget i UVM 2003. 
36 Hansen 2001a. 
37 Se fx Krogh 2000, s. 337ff. 
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og globalisering, og især få lov til at bevare litteraturen som fagets kernefelt, og dermed undgå op-

splitningen i en række autonome delfag, vil situationen være afklaret. 

Uanset disse næsten besværgende manøvrer, så har den faginterne og kollegiale diskussion i det 

sidste 10-år stået i krisens tegn. Ellen Krogh38 har f.eks. formuleret fagets dilemma som et spæn-

dingsforhold mellem en forfaldsdiskurs og en udfordringsdiskurs.  

Forfaldsdiskursen ser eleverne som fagets væsentligste problem. De er bærere af et kulturelt forfald 

gennem deres manglende kulturelle og historiske viden, famlende forhold til litteratur og manglende 

skriftsproglige kompetence. Der hersker diskrepans mellem skolekulturen og ungdommens fritids- 

og mediekultur. Denne diskurs opererer med den nødvendige reetablering af fagligheden.  

Udfordringsdiskursen placerer elevernes dannelsesinteresser og udviklingen af fagdidaktikken som 

fagets centrale udfordringer. Man møder her en diskurs, som systematisk inddrager elevernes sprog-

produktion i tale og skrift, deres formulering af faget og af sig selv i forhold til faget. Ved at se ele-

verne som medproducenter af fagets diskurs flyttes fokus fra elevernes mangler til deres styrke. Der 

lægges vægt på en fagdidaktisk tænkning, der opvurderer elevernes egenaktiviteter og sprogproduk-

tion i et forsøg på at modernisere faget og bringe det på omgangshøjde med den modernitet, det skal 

fungere i. 

Det afgørende spørgsmål bliver hermed: Skal skolen acceptere at føje sig efter de unges selvdannel-

sesproces, så dens formål er at hjælpe de unge til at fungere på senmodernitetens præmisser i deres 

fremtidige liv. Eller skal skolen (også) etablere en modkultur, en modvægt til de påvirkninger, ele-

verne udsættes for i deres hverdag? Skal vi tage udgangspunkt i en progressiv pædagogiks opfattel-

se af, at al indlæring tager afsæt i individet og er til for dets skyld, eller skal vi fortsat følge en mere 

traditionel retning, der siger, at individet skal lære at bøje sig for forhold, der er større end det selv, 

således at pædagogikken tager udgangspunkt i ydre, fremmede forhold? 

Pointen er, at der skal vælges side i denne modsætning. Drotner anfører, at hvis man vælger ”at lade 

danskfaget være et traditionsbevarende dannelsesfag, der baseres på monokulturel kulturopfattelse 

og en national identitetsforståelse”, så udelukkes ”andre medier end de trykte.” I så tilfælde vil det 

være nødvendigt at oprette et helt nyt mediefag. For undervises i medier skal der. 

Hvis man derimod vælger ”at lade danskfaget blive et innovativt dannelses- og kundskabsfag, der 

baseres på en pluralistisk kulturopfattelse og differentieret identitetsforståelse”, så ligestilles alle 

medier.39

                                                 
38 Krogh 2000, s. 338-352. 
39 Drotner 2002, s. 3. 
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Det er sigende, at fortalerne for udfordringsdiskursen udgøres af en blanding af medieforskere, skri-

vepædagoger og lingvister. Alle tilhører de områder af danskfaget, som er blevet marginaliseret af 

det enorme fokus på litteraturlæsningen. 

 

c. En tidssvarende dansk-didaktik 
 

Jeg tilslutter mig som udgangspunkt tilhængerne af udfordringsdiskursen , idet jeg ud fra en fagdi-

daktisk tænkning er enig i at betragte elevernes egenaktiviteter og sprogproduktion som konstitue-

rende for faget. Hele dette konglomerat af påvirkninger udefra, som betegnes videnseksplosionen, 

markedsgørelsen, den øgede kontingens og hyperkompleksitet, globalisering og internationalisering, 

betyder, at det gamle dannelsesbegreb ikke lader sig føre videre. Og jeg er enig med Lars Henrik 

Schmidt, når han mener, at fikseringen til den litterære dannelse snarere er problemet end løsnin-

gen.40  

Medgiver man, at de unge zapper sig frem, i overensstemmelse med den måde, der får dem til at 

fungere mest hensigtsmæssigt i en moderne verden på, - i det samfund vi har, og dermed også i den 

undervisning de tilbydes - er spørgsmålet, om man skal være så forargede over dette zapperi.  

I danskfaglig sammenhæng må man så måske erkende, at den traditionelle, nykritisk orienterede 

nærlæsning, hvor undervisningen er baseret på dialog, fortælling, logisk sammenhæng og linearitet 

ikke er tidssvarende. Den passer simpelt hen ikke til den måde, de unges omverdensorientering og 

identitetsdannelse foregår på. Det er svært at lære linearitet, sekventiel opdeling, for elever, der er 

vant til at zappe. Multisekventialitet (hypertekst og interaktivitet) hænger måske bedre sammen med 

de unges livsomstændigheder. 

Hvis det er tilfældet, er det klart, at IT har en evident rolle at spille i danskundervisningen, så sandt 

som IT understøtter denne traditionsopløsende måde, hvorpå unge læser, forstår og orienterer sig i 

verden, både udadtil og indadtil. 

Jeppe Bundsgaard udtrykker det på denne måde: 

”Jeg vil argumentere for, at ved reorganiseringer af undervisningen i en projektbaseret og pro-
blemorienteret retning, vil computeranvendelse kunne medvirke til at skabe undervisningsrelationer, 
der: 

• Kan imødekomme elevernes pragmatiske interesse i at undervisningen skal give mening her og 
nu i relation til det liv de lever og forsøger at udvikle sig i. 

• Kan skabe situationer der ikke blot er på skrømt, men faktisk giver eleverne en fornemmelse af 
hvad det er der er på spil i den virkelige verden der rager lidt ud over deres dagligdag 

                                                 
40 Schmidt 1999. 
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• Kan bidrage til at eleverne udvikler deres analytiske, dialogiske og sociale kompetencer.”41 

Han er i forlængelse af anførte synspunkt skarpt kritisk over for ”Fremtidens danskfag”, der fasthol-

der traditionens syn på faget, hvor stoffet er kernen, hvorom alt drejer sig, og i forhold til hvilket, alt 

andet er midler. 

”Det for mig at se en forkert opfattelse af, hvad danskfaget er og skal og kan. Hvorfor skal vi lære 
eleverne at læse kritisk, hvis ikke de er i stand til at samtale om det de læser i en demokratisk sam-
menhæng?”42

Et bud på en nutidig dansk-didaktik43 leverer Mads Th. Haugsted44. Han harcelerer over, at elever 

betragter undervisning i mundtlig dansk som litteraturundervisning, og at både lærere og elever an-

ser samtalen som grundlaget for denne undervisning. Samtidig ironiserer han over, at både elever og 

lærere mener, at man skal lave sit hjemmearbejde skriftligt, hvis man vil klare sig godt i mundtlig 

dansk.45

Med Olga Dysthe  vil han gerne, at danskfaget erstatter ”monologisk dialog” eller ”reflektorisk 

kommunikation” med ”det flerstemmige klasserum" eller ”refleksiv kommunikation”. En farbar vej 

for at tilvejebringe en sådan form for kommunikation er at lade meddigtende improvisationer, om-

sætning af litteratur til dramatiserede former, roller og spil afløse pseudosamtalen med teksten som 

centrum. 

I denne didaktik ser vi en afspejling af danskfagets udvikling siden 70’erne - i det mindste i folke-

skolen: Undervisningen er blevet mere ”indholdstom”. Der er opstået et nyt tyngdepunkt, hvor man 

er gået fra at lægge vægten på forståelsen af teksterne til at lægge vægten på arbejdet med tekster-

ne.46 Undervisningspraksis er i høj grad blevet danskundervisningens mål. Man er gået fra almen-

dannelse via tekstlæsning til almendannelse via arbejdssituationer. 

Specielt fremhæves, at undervisningen fremtræder som en ramme om et samtaleforum, der søges 

præget af tillid, konsekvens og engagement. Eleverne skal lære at respektere og værdsætte disse 

                                                 
41 Bundsgaard 2003, s.5. 
42 Bundsgaard 2003, s.6. 
43Didaktik: Planlægning af (refleksioner over) undervisning. Dvs fortolkning af formål, diskussion af fag, teorier om 
læring, elevforudsætninger, begrundelse for valg af indhold, tilrettelæggelse af praktisk undervisning, evaluering. 
Disse overordnede overvejelser og metodik hænger sammen 
Man kan også udtrykke det sådan, at didaktik er planlægning af undervisning, såvel af forudsætninger som realisering.   
Udgangspunktet er overvejelser over, hvad man skal undervise i og hvorfor (formål, indhold og forudsætninger). Heraf 
udledes så, hvordan man gør det (metode og planlægning).   
44 Haugsted 2000, s.264ff. 
45 Haugsted 1998, s 58. 
46 Jørgensen, Krogh-Jespersen og Striib 1982, s. 331ff 
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normer, og konkret lære at stille spørgsmål, søge svar, handle med svar, bruge personlige erfaringer, 

lære selvstændig kritisk videreundersøgelse osv. 

Danskundervisning bliver det sted, hvor sproget udveksles gennem brugen af det. Samværet støtter 

det aktive, handlende sprog i form af en engagerende, indbyrdes diskussion ud fra deres egne umid-

delbare associationer. Herigennem menes det, at barnet får indsigt i, hvordan det oplever sig selv, og 

hvordan det oplever det samfund det lever i.47

”Vi har vægtet den dialogiske undervisningsform og drejet aktiviteterne i klassen væk fra katederet 
for at give eleven et læringsmiljø, hvor deres synspunkter mødes og brydes, og hvor de bliver i stand 
til at arbejde med deres egne læringsstrategier.”48

Bevægelsen siden 60’erne er kort sagt gået fra en danskundervisning, hvor man med litterære tekster 

som objekt har beskuet livet og samværet, til en danskundervisning, hvor undervisning er liv, sam-

vær og samtale. Undervisningen danner så at sige sin egen tekst på basis af samvær og samtale. 

Denne udvikling de seneste 20-30 år i folkeskolens danskundervisning bort fra forestillingen om, at 

teksten rummer en egenbetydning, som det er læserens opgave at komme i kontakt med, til fordel 

for meddigtende tekstlæsninger, er imidlertid blot et af flere tegn på nogle overordnede ændringer i 

vores omverdensforståelse. 

Johan Fjord Jensen49 anser denne udvikling som et led i samfundets aftraditionalisering. Samfundet 

udvikler sig på en anden måde, end de klassiske tekster forudsætter. Derfor er noget så grundlæg-

gende som historisk bevidsthed50 kommet under pres. Han mener ikke, at den kan skabes under nuti-

dige vilkår, i det postindustrielle samfund 

”som andet end øer i det historiske hav … Hurtigruter ned over historiens epoker … vil intet udsige 
om det historiske og ingen kraft have i forhold til det nutidige, for de er intet andet end projektioner 
af nutidige behov”. 51

Vi er kommet til at leve i bestandig forvandling i forhold til informationelle netværk uden centre. 

Fra det lokale er mennesket blevet ført ud i det globale, men i netværk, som det må zappe sig ind i 

uden viden om uendeligheden af de data, som sammenfattes i dets programmer. 

Også skribenter og forfattere er underlagt denne tendens. Man kan se det deraf, at forfattere forlan-

ger mere og andet af læseren end opmærksomhed, indlevelse og eftertanke. Som læser når man ikke 

                                                 
47 Jørgensen, Krogh-Jespersen og Striib 1982, s. 333. 
48 Nordsborg, Rasmussen og Witzke 2000 , s. 138. 
49 Jensen 1996a, s. 72ff. 
50 I Fjords forståelse: ”Historisk bevidsthed er bevidsthed om historiske sammenhænge.” (Jensen 1996b, s. 104)  Den 
bevidsthed, der forstår historien som på den ene side summen af foreteelser, der udvikler sig over tid, så de rækker frem 
mod nutiden, og på den anden side som nutidens rækken bagud og forbindelse med de forudgående foreteelser.  
51 Jensen 1996b, s. 109. 
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langt over for ny, ”senmoderne” litteratur med et vanligt læserberedskab, bestående af indlevelses-

evne og personligt engagement. Der lægges i ny litteratur i høj grad op til, at enhver læsning er unik. 

Forholdet tekst-læser er en personlig, enestående foreteelse, som er bundet til den konkrete læsesitu-

ation.52

Roland Barthes har udtrykt det således: 

”Som bekendt har den postserielle musik i dag vendt op og ned på ”tolkerens” rolle, han opfordres 
nu til på en måde at være medskaber til partituret, som han fuldender, snarere end at udføre det. 
Teksten er noget i retning af et partitur af denne nye type, der ægger læseren til et praktisk samar-
bejde”.53

Det identitetsskabende potentiale i litteraturen sigter dermed ikke udelukkende mod at tematisere 

identitetsspørgsmål og bringe læseren til erkendelse af en identitetsproblematik, men mod mulighe-

den for, at læseren oplever sig selv som historiefortæller. Den skabende læsning bliver en model for 

og en del af læserens forhold til sit eget liv, sin tid og sin identitetsudvikling. Disse vælgende og 

konstaterende læserstrategier, hvor læseren f.eks. selv må beslutte sig for forholdet mellem tekster 

og deres rækkefølge ligner f.eks. mange computerspils valgsituationer. At læse digte bliver et ekspe-

riment med at komme ud over sig selv, møde et stof åbent og undgå at læse sin egen psyke ind i dig-

tets univers. 

For at summere op, kan det kort54 siges, at der hersker 3 synspunkter på tekstlæsning55: 

1. Udgangspunktet ligger i teksten: Den rummer en betydning, som man læser sig frem til eller får 

doceret. Denne betydning kan så evt. anses som forfatteren ubevidst, dvs. som bærer af bestemte 

ideologiske holdninger, der kan føres til genstand for (ideologi)kritik. 

2. Udgangspunktet ligger i læseren, som skaber sin egen tekst. Teksten formidler ikke fælles tradi-

tionsstof, men opfattes som anledning til, at læseren kan udfolde sit eget potentiale. 

                                                 
52 Danske eksempler: Svend Åge Madsen, Per Højholt, Helle Helle, Kirsten Hammann, Simon Grotrian, Niels Lyngsøe. 
53 Barthes 1981, s. 42. 
54 Helt fra antikkens første skriftlige tekster har tydningen af teksten været opfattet som læserens opgave. Forskellige 
hermeneutikker (tolkningslærer) har så været taget i brug i tidens løb. Grundsynet var, at teksten siger ét, men mener 
noget andet: Det er en slags slør, hvorigennem man ikke længere kan se den egentlige mening. Ironi er således tekstens 
natur. Senere blev tekstens ydre anset som ”fiktion”. Dvs. det der overfladisk berettes om har ikke nogen virkelighed i 
sig, men skal blot pege på skjulte sandheder. Dvs. ironien har ædt det ydre udtryk helt, kun den indre mening er sand. 
Omkring 1800 nås således dertil, at formen bliver helt transparent for udtrykket. Man kan slet ikke udtrykke sandheden i 
sproget. Det sande unddrager sig sproget, kan kun begribes i anelse og intuition. Man leder efter et ”nyt” sprog til at 
indfange denne erkendelse i. 
Op gennem 1900-tallet skærpes denne forestilling om en absolut adskillelse mellem virkeligheden (det sande) og kun-
sten (det fiktive). 
Nykritik og strukturalisme forsøger så at forstå teksten uafhængigt af reference og kontekst. Forfatterens intention eller 
hans henvisning til virkeligheden er uinteressant. Teksten er autonom. Det er uinteressant fra og til hvem der skrives. 
Det handler kun om ”hvad”. 
Og så slutter det foreløbigt i slutningen af 1900-tallet med ideen om, at læseren skaber teksten. Det er fortolkeren, der 
suverænt skaber tekstens indhold, lægger sin egen struktur og intention ind i teksten. 
55 Mortensen 1996, s. 61ff. 
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3. Udgangspunktet er et dialogisk forhold mellem tekst og læser: 

”Det dialogiske læseprincip hviler på en forestilling om, at læsningen af en given ældre tekst 
former sig som et møde mellem to historisk forskellige bevidstheder: tekstens og læserens.”56

I den dialogiske læsning er tekstens sprogligt baserede forestillingsverden socialt tilblevet og vir-

kende. Den er formet med en bevidsthed om en læser, der skal opfatte og forstå tekstens tegn. Dvs. 

den rummer en potentiel læser som en strategi, et mønster i teksten – som er historisk betinget. 

Læseren er på forhånd indrulleret i en socialt betinget sproglig forestillingsverden. I en ikke-

personlig forståelseshorisont, der betinger enhver forståelse. Når vi kan forstå og fortolke, er det, 

fordi vi selv forlods er fortolkede. Det er ikke os, der slet og ret sanser og forstår. Vi ser verden gen-

nem præformede briller. Dialogisk læsning betegner, at læseren indgår i en dialog med teksten om, 

hvordan forholdet mellem faktisk og forudsat læser skal være. 

Læsning beskriver dermed en dobbeltbevægelse. I mødet med det anderledes tvinges læseren til at 

opdage sig selv som anderledes i forhold til teksten. Dette medfører, at den medbragte forståelsesho-

risont relativeres, og læseren bliver historisk for sig selv. Det er således ikke kun læseren, der læser 

teksten, men teksten ”læser” også læseren, i den forstand at den forudsætter ”noget” om læseren. At 

lære at læse vil dermed sige, at læseren bliver bevidst om den position i forhold til teksten, hvorfra 

han læser. 

 

d. Pædagogik og subjektdannelse 
 

Med pædagogik menes oftest: ”De faktiske handlinger… pædagogen … udfører… med henblik på at 

fremme en bestemt handlemåde eller læring”57. Altså en undervisningspraksis, en metode. Det, hvad 

enten der er tale om at lære den, der ikke vil eller kan, noget alligevel, eller om at lære den, der både 

vil og kan, noget mere, mest hensigtsmæssigt og effektivt. 

Men der eksisterer en anden tradition, hvorefter der med pædagogik nærmest menes ”opdragelse”58. 

I den betydning af ordet er pædagogik at ligne med samfundets hjælp til den, der ikke af sig selv 

bliver, hvad naturen har bestemt (personlig vækst). Samtidig med at det også er et indgreb, der sæt-

tes i værk over for den, der ikke lærer at blive den, han ifølge forskrifterne burde være (samfunds-

borger). 

                                                 
56 Mortensen 1996, s. 62. 
57 Encyklopædien bd. 15 1999, s. 570. 
58 Den retning, som bl.a. Rousseau har præget. 
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I denne betydning af ordet er der ikke tale om en læringsteori, kommunikationsteori eller undervis-

ningsmetodik, men om en subjektteori, hvis opgave det er at sikre et subjekt af den art, som beskri-

ves af Kierkegaard i det følgende, berømte citat: 

”Hvad er selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller det i Forholdet, at Forhol-
det forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv. (…) 
Et saadant Forhold, der forholder sig til sig selv, et Selv, maa enten have sat sig selv, eller være sat 
ved et Andet. (…) Et saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv, et Forhold, der forholder 
sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv forholder sig til et Andet.”59

 
Det, Kierkegaard her kalder et ”Forhold”, er det, som i moderne subjektteori går under betegnelser 

som ”la difference”60 eller ”den spærrede Anden”61. En fundamental spaltning, hvorfra al identitet 

og betydning deriveres. Det, Kierkegaard omtaler som det ”Andet”, svarer til det, Lacan kalder ”den 

Anden”. Dvs. det, der garanterer den sproglige kode, at ordene betyder det, de gør. Og dermed også 

det, der garanterer, at subjektet kan fungere i ”den symbolske orden” – kan skabe sig selv heri.  

Ifølge denne opfattelse er pædagogik – opdragelse eller læring – ikke en sag mellem subjektet og 

virkeligheden, sådan at forstå, at subjektet lærer noget ved at få informationer om virkeligheden. Det 

forholder sig nærmest omvendt. Både subjekt og virkelighed (-sopfattelse) deriveres af ”den sym-

bolske orden”. Begge sider er indskrevet i den symbolske orden. Dvs. subjektet bygges op som sub-

jekt sideløbende med udbygningen af den symbolske relation til ”det reelle”. 

Pædagogik skal altså forstås som den proces, som indskriver subjektet i relationen til den Anden. 

Pædagogen skal optræde som den anden for eleven. Den, der ”formodes-at-vide”, den, der sikrer 

elevens ”videns-begær”, den der garanterer tilliden til ”den symbolske orden”. Hermed sker der en 

omvending af forholdet mellem fiktion og virkelighed. Med Freud (og Lacan) kan det fastslås, at 

sandheden har fiktionens struktur. Virkeligheden er for den, der ikke kan udholde drømmen.62 Til-

svarende kan man sige, at virkeligheden er for den, der ikke kan udholde skolen! Pædagogik er altså 

at opfatte som mulighedsbetingelsen for læring, i betydningen: at subjektet sættes på spil i den sym-

bolske orden – lærer at omgås den. 

 

e. Fiktivitet 
 

Et eksempel på, hvordan det kan ske: 

                                                 
59 Sygdommen til Døden. 1. afsnit. Her citeret efter Kierkegaard 1986, s. 312f. 
60 Derrida 1967, s. 203ff. 
61 Lacan 1973, s. 125ff.  
62 Zizek 1999. 
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Thomas Ziehe har i sin artikel ”God anderledeshed”63 argumenteret for, at skolen bidrager til at aflæ-

re de unge deres egocentricitet. Hans udgangspunkt er tydeligt: Skolen og pædagogikkens opgave er 

nu som tidligere at tage udgangspunkt i den unges behov. Og behovet er nu, at senmodernitetens 

kulturelle frisættelse er i færd med at gøre mere skade end gavn. De unge risikerer at gå kolde i sam-

fundets komplekse krav til dem. Resultatet tenderer mod at være en for tidlig ”identitetslukning”, 

dvs. afvisning af alt, som den unge ikke vil kendes ved. Lige om hjørnet lurer den rigide og usmidi-

ge personlighed.  

Ziehes forslag er, at den progressive pædagogik dæmper sig lidt med dens krav om nærhed og fami-

liær intimitet. Når problemet består i, at eleven ikke vil anerkende, at han ikke allerede ved alt eller 

selv vil bestemme, hvad han vil beskæftige sig med, så er lærerens opgave følgelig, at ”ødelægge, 

ryste det, de unge opfatter som selvfølgeligheder. Læring betyder at provokere eleverne ved at ryste 

deres visheder. Det fremmede er provokerende og er et produktivt element”. 64 At insistere på, at 

”didaktisk kunstighed” er produktiv, er imidlertid kun mulig, hvis skolen som institution insisterer 

på, at: 

”Skolen skal være kunstig, skolen skal være forskellig fra realiteternes virkelighed, skolen skal være 

overraskende”. 65

Eller med andre ord: Skolen skal overordnet betragtes som et fiktivt univers. 

Det flyder i disse år over med alle mulige modeller for, hvilke ”undervisningsrum” skolen skal til-

byde eleverne.66 Generelt har det slået mig, hvor lidt man har beskæftiget sig med det, som enhver 

praktisk underviser støder på hver dag, som regel implicit, men undertiden højlydt udtrykt: at skolen 

er kedelig og uinteressant og ligegyldig, fordi det, der foregår, ikke har noget med virkeligheden at 

gøre. Det er abstrakt, det er tankegymnastik, det er uvedkommende og kan ikke relateres direkte til 

det, som eleverne opfatter som virkeligheden, og som de konstant bliver bekræftet i af den omgi-

vende verden.  

Ziehe er mig bekendt den eneste, der nærmer sig denne centrale problemstilling: Hvad stiller vi op 

med den forestilling hos eleverne, at skolen er et fiktivt, verdensfjernt sted, hvor den lærdom, der 

tilbydes, ikke appellerer, hverken eksistentielt eller med hensyn til vidensbegæret?  

Hvorfor ikke? Er det, fordi skolen over for eleverne har fremstillet sig selv som stedet, hvor den 

”rigtige”, i virkeligheden direkte anvendelige viden formidles? – Det ville være en gruelig fejl! Men 

                                                 
63 Ziehe 1999. 
64 Ziehe 1999. s. 211. 
65 Ziehe 1999. s. 212. 
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noget tyder på, at nutidens unge har den opfattelse, at det, de lærer – skulle lære – i skolen, er noget, 

der kan eller skal bruges direkte i virkeligheden. Og da det sjældent dur til noget, opdager de ikke, 

hvad skolens viden kan eller skal bruges til og kan føre til. Resultat: afvisning. 

Jeg tror ikke – for nu så småt at bringe IT ind i diskussionen - at IT’s motivationsskabende styrke 

ligger i mediets mulighed for at stå i direkte forhold til virkeligheden og det aktuelle. Styrken ligger 

ikke i muligheden for endelig at lade eleven slippe ud af skolens fiktive indelukke, ud i virkelighe-

den. Den ligger ikke i de kommunikative tilkoblingsmuligheder. Et fastholdt fokus på disse sider 

bygger på en efter min mening forkert ide om relationen mellem subjekt (elev), virkelighed og data-

repræsentation eller om begrebet fiktivitet: Klasserummet er selvfølgelig ”virkeligt” i samme om-

fang som alle andre steder, hvor der opholder sig mennesker. Men det er en virkelighed, som har den 

specielle egenskab, at der foregår undervisning. Det er en slags eksperimentarium, et sted, hvor fore-

stillinger om virkeligheden kan ses i eksperimentets reduktion. Derved bliver det et fiktivt rum. Det-

te er ikke en mangel, men en gevinst, som skal udnyttes.  

Med inspiration fra Wolfgang Iser67 kan det om fiktion siges, at den foregiver sandt at gengive en 

virkelighed, samtidig med at den peger på sig selv som uvirkeligt påhit. Fiktion har derfor et forhold 

til sin egen fremstilling af virkeligheden, som bygger på, at virkeligheden ikke kan apperciperes 

direkte, men kun formidlet, - repræsenteret. Fiktionen er i den forstand sand, ikke opdigt, fordi den 

er det eneste, subjektet kan forholde sig til, mens virkeligheden er et postulat. Fiktionens væsen er, 

at den foregiver at være underlagt virkeligheden, blot at være en afspejling af virkeligheden, mens 

den reelt er forudsætningen for, at vi kan have forestillinger om virkeligheden. Den er ”kontingent”. 

Denne fiktivitet eller repræsentativitet i relationen mellem elev/det lærende subjekt og virkelighe-

den, som angiver betingelsen for læringsindholdet, er vilkåret for al faglig indlæring, der ikke har et 

praksisrelateret indhold (f.eks. fremmedsprog, retskrivning, skriftlig fremstilling, løsning af matema-

tiske opgaver, sang og spil, idræt og kunstnerisk udfoldelse) – som f.eks. de tolkende og hermeneu-

tiske fag (litteratur, historie, religion, fysik, samfundsforhold). 

IT som læringsmedium er præcist bærer af denne fiktivitet eller repræsentativitet. I IT-sprog kaldes 

forholdet blot ”interaktivitet”. 

                                                                                                                                                                   
66 L.H.Schmidt, Gleerup, Clod, Beck, Tønnes Hansen, Bouchet, Petersson, Prins, Pahuus, Mørch og mange mange flere.  
67 Se Thomassen 1989, s. 24ff. 
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4. Dialogen 
 

a. Den umulige klassesamtale 
 

Det er danskfaget som selvrefleksivitetens privilegerede sted, der gør dansklæreren blød om hjertet. 

Dansk litteratur som dannelsens medium. Hvorfor det, når det så åbenlyst forholder sig sådan, at 

dannelse i senmoderniteten ikke eksklusivt knytter sig til litteraturlæsning? Jeg tror, svaret er, at for 

dansklæreren er fagets kerne dybest set hverken sprog eller litteratur, tekstlæsning eller analyse. 

Men det er samtalen, dialogen i klassen. Selvrefleksion og mening vokser organisk ud af dialog og 

samtale. Her når kollektivet frem til en fælles opfattelse af, hvad der er en ret og rimelig forståelse af 

en given tekst. Det er det sted, hvor det er muligt at skille klinten fra hveden, holde det underlødige, 

overfladiskheden på afstand og lade sjælenes tale om de væsentlige ting mødes. 

Peter Kaspersen har kort forsøgt at karakterisere klasseundervisningen på denne måde: 

”En rigtig god time, den handler ikke om Blicher eller Herman Bang, det er en diskussion der hand-
ler om eleverne selv og deres problemer med forældre, kammerater, normer, arbejde, SU osv.(…) 
De (har) en intuitiv forståelse for at de har brug for et fag, hvis kerneområder består i at snakke om 
følelser, eksistentielle forhold, at udvikle jeg-opfattelse, forståelse for andre mennesker, at finde 
ud af hvordan man skal forholde sig til/være i verden. Hvad det derimod kniber med, er forståelsen 
for hvorfor man dog skal gå omvejen over tekster og specielt tekstanalyse for at nå frem til dette 
mål.”68 (Min fremhævning). 

Ja, hvorfor skal man dog det? Hvorfor ikke bare lade sjælene tale direkte til hinanden? – Det er nok, 

fordi der i ”den kommunikation, der kaldes undervisning”69 skal indføjes et betydningsskabende, 

fremmedgørende mellemled, for at sjælene faktisk har noget at tale sammen om, ja for at de overho-

vedet kan få samling på sig selv. Dette mellemled er stoffet, faget – i dansksammenhæng altså tek-

sterne. Uden dette supplement ville der ikke ske nogen læring, ja slet ingenting ske, fordi der ingen 

mening ville være på spil.70 – Det betydningsskabende i det sprogspil, der hedder tekster, er genren, 

narrativiteten og fiktiviteten. 

Problemet med dialogen eller klassesamtalen er altså ikke, at meningen med den befinder sig et an-

det sted (betydningens kontingens) end dér, man tror den er (samtalen om sandheden), men at ele-

verne i deres indskrivning som historiske og samfundsmæssige subjekter befinder sig i en helt anden 

søgeproces end den, danskfaget har at tilbyde. 

                                                 
68 Kaspersen 1998, s. 74. 
69 Citeret fra Petersen 2001, s. 14. 
70 Lærere, der omklamrer deres elever mentalt og følelsesmæssigt, uden dette mellemled, er molokker, der æder elever-
ne. 
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Senmodernitetens unge er tvunget til at forstå sig selv som deres egne skabere. Traditionelle autori-

teter er erstattet af kammerater, reklamer og medier. Socialisering er forvandlet til selvsocialisering 

eller selvdannelse. Dvs.  

”Identitetsdannelse bliver en permanent og åben søgeproces, et stadigt selvrefleksivt projekt, og 

såvel børne- som ungdomslivet til en stadig eksperimenterende arena, hvor individualiteten sikres 

gennem den sociale distinktion og dens smagsbestemte kriterier.”71

Socialisering forstås her ikke som udvikling til at blive del af kollektivet, men som udvikling under 

overvågning af kollektivet. 

Anskues denne søgeproces som central, når man vil forstå moderne ungdomsfænomener, så handler 

det om, at de unge forsøger at komme overens med de udfordringer, den kulturelle modernisering 

medfører. Et eksempel på, hvordan dette får konsekvenser for de unges livsformer, er når Gross-

berg72 hævder, at unge i dag, som følge af mediekulturen store påvirkningsgrad, har udskiftet tidlige-

re tiders optagethed af ideologi, effekt eller betydning med affekt eller holdning. Senmodernitetens 

mediekultur for unge kan eller vil ikke fungere som kilde til meningsdannelse. Affekt er blevet mid-

del og mål i sig selv. 

Heraf begrebet ”autentisk inautenticitet”. Hvis intet længere kan siges at være mere autentisk end 

noget andet, så bliver spørgsmålet om troværdighed – forskellen mellem det autentiske og det inau-

tentiske – irrelevant. Der er ikke længere kulturelle positioner, der betyder noget – dermed ligger 

den kulturelle forskel alene i graden og karakteren af affekt. 

Hvis vi fokuserer på litteraturlæsningen som bærer af krisetegnene, som Kaspersen gør, så er der 

historisk, gennem det 20. århundrede, sket en udvikling i undervisningen fra fokus på forfatterpsy-

kologi, over fokus på den enkelte, autonome tekst, til nu fokus på læseren som medproducent af 

mening og betydning i fortolkningsprocessen.73 Problemet er, som Hauberg Mortensen har formule-

ret det, at de unge i deres læsning ”ikke føler sig forpligtet på tekstens præmisser, men måske snare-

re på institution og situation.” De opfatter sig ikke som publikum. De forbruger og skaber selv, idet 

de spiller rollerne på scener, hvor konsekvenserne af fejlvalg ikke viser sig. 

Scenerne bruges til at afkode omgivelserne og eksperimentere med identiteter. De er kun forpligtet 

på  

”metafortolkningen af det spil, som teksterne indgår i, og hvor de selv har en magt, som de ville 
være foruden hinsides skolens beskyttende mure og præmisser.”  

                                                 
71 Sørensen 2002 , s. 7. 
72 Ibid. s. 10ff. 
73 F.eks. Mai 1998, s. 13 og 18ff. 
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Litteratur er dermed også i skolen blevet et ”led i et socialt og psykologisk spil, som også drives af 

erkendelsestrang på mange planer.”74

Stillet over for den omstændighed, at et flertal af de unge går ind til undervisningen med helt andre 

formål for øje, end undervisningen lægger op til, vil dialogen eller klassesamtalen nødvendigvis 

komme i krise.  

Hos en kollega har jeg modtaget følgende beskrivelse af klasseundervisningen, som jeg er sikker på 

dækker realiteterne mange steder: 

”Læreren har en overordnet plan. I sidste instans præget af bekendtgørelser og pensumtænkning. 
Planen udtrykker sig bl.a. i tekstvalget. Teksterne skal fungere i den sammenhæng, at hver enkelt 
tekst bidrager med et lille skridt i retning af den eksamensklare elev. Arbejdet med tekster sker såle-
des på baggrund af en normalt skjult, men reelt meget bevidst lærerstyring af kompetencer. 
Da arbejdet med teksterne i overvejende grad foregår ved, at eleverne ytrer sig, drejer det sig for 
læreren mest om at få eleverne til at sige ”det rigtige”. Læreren gør brug af de velformulerede og 
dygtige ”afkodere” i klassen. Lektionen synes nemlig vellykket, når det lykkes eleverne at formulere 
lærerens plan med teksten. 
Undervisningen kan således nærmest anskues som et spil. Eleverne må blive ved, til de af læreren 
tænkte gåder er løst. Eleverne kan reagere med forskellig strategi. Nogle gætter løs med stor fantasi, 
men uden logik eller ræsonnement, andre bruger metode og allerede tilegnet viden. Begge strategier 
giver acceptable resultater i ”gådespillet”.” 

En anden sigende kommentar, om end med andre perspektiver, lyder:  

”I den forbindelse [anvendelse af computeren til projektundervisning] er jeg ofte blevet spurgt, 
hvordan jeg sikrer mig, at eleverne har fået den dybere forståelse (lærerens) af teksten, når klasse-
undervisningen er begrænset. Til det kan der svares, at det kan jeg ikke garantere for, men den tra-
ditionelle tekstgennemgang har efter min opfattelse aldrig sikret andet end, at læreren fik gennem-
ført et for ham/hende tilfredsstillende forløb, som eleverne måske har forstået/opfattet.” 75

En sådan beskrivelse rokker vel for alvor ved troen på, at det er i klassesamtalen, at eleverne lærer – 

ikke bare noget, men det vigtigste: dannelsen, selvrefleksiviteten, får brændstof til deres identitets-

dannelse. Lærer man overhovedet noget i samtalen? Lærer man at analysere tekster – lærer man det 

hermeneutiske forståelsesarbejde – indfinder den historiske bevidsthed sig midt i dialogen? Jeg tviv-

ler.  

Er det ikke snarere sådan, at de egentlige forståelses- og erkendelsesgennembrud sker uventet, som 

regel i rent kontemplative tilstande, hvor dialogen i hvert fald ikke er udadrettet, men indadrettet, 

hvis den overhovedet er i drift?  

                                                 
74 Mortensen 2002, s. 4f. 
75 Sønderup 1999, s. 66. 
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Hvordan kan det være, at forestillingen om, at dansk kun kan praktiseres i det dialogiske spil, er så 

grundfæstet, at alt, der truer klassesamtalen, normalt afvises? Hvorfor den dialog, når man som lærer 

dybest set godt ved, at den ikke holder? –  

Et jordnært svar ville være, at synspunktet fastholdes, fordi det er mest bekvemt. Eleven lærer i klas-

serumssamtalen at holde mund, at indrette sig, at finde sin plads. Og hvis den enkelte så vil deltage, 

er det fint, så får han det med, ellers klarer læreren sagen sammen med de få, der nu engang kan det 

dér med at indgå i en fælles dialog.  

Jeg skal senere76 forsøge at begrunde, at der kunne tænkes et andet svar, nemlig den intuitive til-

knytning til "nærværsmetafysikken" eller logocentrismen, der som en strøm går ned gennem euro-

pæisk historie. Kun i talen findes og formidles den rette viden og erkendelse. 

Min spørgsmål lyder så: Er det ikke præcist ved at fastholde samtalens eksklusive status, at den typi-

ske dansklærer finder næring til sin næsten pavlovske afvisning af såvel mediedimensionen som IT i 

faget? Man opfatter et knæfald ikke blot som en overgivelse til det underlødige, men det betragtes 

som direkte farligt og ødelæggende, idet samtalen og klassedialogen vil blive nedbrudt, hvis disse 

medier vinder indpas som andet end hjælperedskaber. 

 

b. Det flerstemmige klasserum 
 

Lad os så kigge lidt nærmere på den kommunikation, der foregår i dialogen: 

"Kære Leni.  
 
Her er min vurdering af min nye undervisning sammenlignet med din. … Det [er] nogle kedelige 
timer: Vi starter med at gennemgå noget grammatik og bagefter er det så meningen at vi (hele klas-
sen) gennem spørgsmål fra læreren skal analysere og fortolke en tekst. Selvfølgelig foregår det på 
engelsk, men det er kun læreren og 4-5 af eleverne der er med. Folk er hunderæd for at blive 'taget' 
og det ender i pinlig tavshed der ikke gavner nogen! … nu er det meget, meget lidt vi snakker. Ti-
merne er dræbende og jeg ville dø, hvis jeg skulle have det i 3. G. Mange af teksterne er for svære til 
min nye klasses niveau ... Jeg synes ikke at læreren kan bedømme en efter det man laver i timerne, 
så derfor gælder det bare om at vise hvad man kan til årsprøver, foredrag o.l.. hvor man kan bruge 
sine egne ord i stedet for at læreren allerede har fundet ud af hvad man skal svare på det og det 
spørgsmål!  
…Nu er hver dag det samme, hvor ingen snakker engelsk, ingen gider lave lektier, og hvor det bare 
er nogle timer, der skal overstås." 

(Sproglig linje) 77

                                                 
76 Se dette arbejde side 34ff. 
77 Dam 2000. 
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I dette citat bekræftes mangt og meget af kritikken fra konstruktivistisk hold. Undervisningsformen 

kan kategoriseres som en blanding af monologisk og sokratisk78. Dvs. læreren har gennem en pseu-

dodialogisk klassesamtale fuld kontrol med den vidensproduktion, der foregår.79 Den foregår i reali-

teten som en overførsel af viden og regler fra lærer til elever. Den praktiske tilegnelse af sproget 

gennem øvelse handicappes af, at den er bundet op på grammatisk indlæring og samtale om for svæ-

re litterære tekster. I stedet for at koncentrere sig om sproglæringen anlægger eleverne i vid ud-

strækning en strategisk opmærksomhed for ikke at dø af kedsomhed. Generelt bliver kognitive kon-

flikter undertrykt, idet eleverne underkaster sig lærerens dagsorden. Der sukkes efter elevcentreret, 

projektorienteret undervisning. Det ser ud, som om et kerneproblem er den undervisningstilrettelæg-

gelse og –praksis, der finder sted i klasserummet.  

Som Jørgen Bang nævner80, rummer den danske, pædagogiske tradition for klasserumsundervisning 

de 3 fundamentale former for dialogisk samspil: præsentation, interaktion og diskussion. En kombi-

nation af Grundtvigs ”levende ord”, den sokratiske dialog, samt erfaringspædagogikkens opgrade-

ring af den enkelte elevs erfaringer. Men i praksis rummer denne form for undervisning dog en ræk-

ke problemer, som langsomt er ved at kvæle ideen i klasserumsundervisningen: samværet mellem 

lærer og elever med det formål i fællesskab at arbejde sig frem mod relevante læringsmål. 

Værst synes det at være, at klasserummets adelsmærke – den fælles samtale – i de fleste tilfælde 

fungerer dårligt. Man lytter ikke til hinanden, og man deltager ikke, dialogen bliver ufri. Lærings-

samtalens formål – på sokratisk vis, gennem åben dialog at lede frem til en given erkendelse – for-

falder til rigid lærer- (og pensum-)styring, hvor lærerens stemme bliver dominerende, monologisk, 

med henblik på at kontrollere ideudviklingen. Denne styring ledsages af en række magtstrukturer og 

organiseringsformer, som på den ene side virker passiviserende på eleverne, som derfor anlægger en 

strategisk læringsstil (tilkobling-frakobling) i stedet for at indgå i en reflekteret læreproces, og på 

den anden side vanskeliggør lærerens muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den imøde-

kommer den enkelte elevs behov og læringsstil. 

Ud over at pege på klasserumsundervisningen og tankpasserpædagogikken som faktorer, der gør 

livet surt for mange elever, er Dysthe også inde på to andre årsager til de ”vanskelige”, dvs. umoti-

verede, ikke skoleorienterede elevers afvisning af skolens værdier: Dels en værdikonflikt mellem 

den akademiske kultur og ungdomskulturen, dels et spil til ære for kammeraterne.81

                                                 
78 Se f.eks. Dolin  2001 og Dysthe 1997. 
79 Se her side 25. 
80 Bang 1997, s. 29f. 
81 Dysthe 1997, s. 142f. 
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Hendes fokuspunkt er følgelig spørgsmålene: Hvordan gør skolen det bedre? Hvad nytter noget? Og 

hendes løsningsforslag lyder: ”Det flerstemmige klasserum”, hvor lærerens stemme kun er én blandt 

mange. 

Læringsteoretisk bygger hun på socialkonstruktivismens forestilling om, at viden ikke eksisterer 

uafhængigt af den, der lærer. Man må konstruere sine egne kundskabsstrukturer, for man kan ikke 

overtage andres. Viden opstår, når nye informationer og erfaringer integreres i de kundskabsstruktu-

rer, der er der i forvejen. Læring er progressionen fra enkle til mere komplekse mentale modeller. 

Bæreren af progressionen er den aktive anvendelse af sproget, dialogen med andre. Når hun dermed 

siger, at fundamentet for læring er det sociale samspil, er hun ikke blot inspireret af Vygotsky82, men 

går også i retning af ideen om læring i praksisfællesskab. 

Når der sættes fokus på dialog-begrebet, skyldes det ganske enkelt, at den omtalte ”integration” af 

ny viden i de givne kundskabsstrukturer forestilles at ske ved en diskursiv forhandling med andre 

mennesker. F.eks. skal eleven bringes i en situation, hvor han eller hun gennem dialog med sig selv, 

med læreren eller med andre elever producerer en ny viden, der skal bringes på plads. Som Jørgen 

Bang83 anfører, minder denne opfattelse påfaldende om Brechts tanker med det ”episke teater” – 

Verfremdungs-teknikken: at hensætte iagttageren i kontemplation frem for i fascination. Der er her-

med også sagt, at det er for fattigt at anskue dialog som ”snakkesalighed”. Ethvert tænkende individ 

ved, at selv-refleksion, tænkning, også er dialogisk. Man lærer også ved kontemplation, ikke kun 

ved ydre påvirkning. 

Det er Vygotskys ide om ”zonen for den nærmeste udvikling” og ideen om ”stilladsering”, der spø-

ger i baggrunden. At bygge stillads omkring den enkelte elev er mere end at give støtte. Det er at 

udnytte den udviklingszone, som eleven befinder sig i, bygge på det, som allerede er til stede og så 

hjælpe med at komme videre. Men det er en forudsætning, at eleven ”ejer” det faglige problem, som 

skal indlæres, og at han synes, der er fornuft i at lære, hvad der står på programmet.  

Der skal sættes en dialog i gang mellem eleverne indbyrdes, mellem elev og lærer, mellem elev og 

stof, samt inde i eleverne84. Når der i klasserummet er dannet en mangfoldighed af stemmer, kombi-

neret med lærerens stemme, lærebogen og andre tekster, skal stemmerne stilles op imod hinanden, 

                                                 
82 Viden er den kulturelle, sociale aktivitets opbygning – via sproget – af relationer, forestillinger, og strukturer, som 
giver den enkelte mulighed for at skabe mening ved at være en del af det opbyggende fællesskab. Mening skabes gen-
nem handling, hvorved vi hver især kontekstualiserer praksis. 
83 Bang 1997, s. 24. 
84 Den indre dialog, dvs. tænkning, er selvfølgelig vigtig.  Der er ikke tale om hos Dysthe, at man kun lærer ved at indgå 
i dialog med andre. Man kan også være i dialog med sig selv, f.eks. mens man læser. Det afgørende er, om man har lært 
evnen til at sortere, reflektere og gå i dialog med det læste, eller om man blot ureflekteret tager imod. 
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modsige hinanden, gensidigt udfylde hinanden, for at hver enkelt kan høre sin egen stemme og for-

stå, hvad det er, han selv siger. Først da er der dannet dialogisk interaktion. 

Overordnet sker det på alle niveauer: både i forbindelse med elevernes forberedelse, i selve under-

visningssituationen og ved efterbearbejdningen. Især er Dysthe optaget af to metoder: dels lærerens 

måde at indgå i mundtlig dialog med eleverne på, dels skrivningens rolle som refleksionsfremmende 

foranstaltning.  

I den mundtlige dialog læger hun vægt på, at læreren stiller åbne spørgsmål, samt viser sin respekt 

for elevbidrag ved at benytte dem i den videre samtale. Men ellers anser hun interaktionen mellem 

skrivning og samtale som det vigtigste middel til at forandre et monologisk klasserum til et dialo-

gisk. Gennem skrivning skabes en vidensbase, der er grundlaget for dialog. Skrivning er et middel til 

at udvikle logisk tænkeevne med, og uden ideer, tanker og indfald vil ingen elev kunne deltage i en 

samtale. Dvs. mundtlighed skærpes gennem skriftlighed.  

Det dialogiske klasserum har til formål at fremme klassen som refleksivt rum. Den metakognitive 

forståelse forudsætter dialog – selvformulering og gensidig korrektion og afstemning af opfattelser.  

 

c. Bakhtin og dialogen 
 

Grundlaget for Bakhtins teori om dialogen er, at hans forestilling om det at være eller leve er at en-

gagere sig i dialog. Vi kan kun forholde os til os selv gennem den anden, gennem kommunikation. 

Mennesket er defineret ved dets forhold til andre. Sproget bruges ikke først og fremmest til at ud-

trykke sig med, men til at danne sig med via kommunikation. Ingen ytring bærer meningen i sig 

selv, men indgår altid i en dialektisk sammenhæng med det, som den er en reaktion på. Dvs. det er 

ikke individet, selvet, der skaber den mening, der bringes ind i dialogen. Meningen skabes af ”vi” i 

dialogen. Man kan sige det på denne måde: 

Jeg forstår først, hvad jeg vil sige, når jeg har hørt, hvad jeg har sagt. Derfor er den anden, som 
jeg taler med, helt afgørende. Derfor er dialogen fundamental. 

Bruger vi så dette dialogbegreb om, hvad der foregår i undervisningen, er det første, der må under-

streges, at selvtillid, tillid og respekt er forudsætning for dialog i klassen. Disse ting opstår i og med 

dialogen. De er der ikke på forhånd. Dialogen skaber sine forudsætninger. 

Dernæst konstateres det, at det er responsen, tilbagemeldingen fra modtageren, der er det aktiveren-

de, meningsskabende princip. Forståelse og respons er gensidigt afhængige. Forståelse forudsætter 

et svar, en dialogisk udveksling. 
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Dermed er det klart, at det, der konstituerer dialogen, ikke blot er, at de, der kommunikerer, skiftes 

til at sige noget. Det er først og fremmest spændingen, konflikten, afstanden, mellem ens egne og 

den andens ytringer, der binder dialogen sammen og skaber den helhed, som er karakteriseret som 

en ”samtidig enhed af forskelle”. Det er de uafklarede sider, tvivlen, usikkerheden, muligheden, der 

åbner op for de involveredes engagement og forsøg på meningstilskrivelse. I dialogen holdes alle 

forskelle sammen samtidig. Det kalder Bakhtin ”polyfoni”. 

Bakhtins forestilling om dialog er en kommunikationsteori. Lad os derfor et øjeblik anstille en sam-

menligning med en anden kommunikationsteori, nemlig Luhmanns. 

 

d. Luhmann og kommunikationen 
 

Luhmann betragter undervisning som et specialiseret kommunikationssystem og læring som den 

viden, der opstår af denne kommunikation. Grundsynspunktet er, at i en kommunikationsproces kan 

de kommunikerende parter (systemer) ikke vide, hvad den anden faktisk mener (informationen). 

Derfor drejer kommunikativ forståelse sig om iagttagelse af den anden (meddelelsesformen) og se-

lektion af forståelse på baggrund af denne iagttagelse. Dvs. man vælger uafbrudt at forstå den anden 

ud fra en (mere eller mindre ubevidst) iagttagelse af kommunikationen og ens forudsætninger, sig 

selv. Man (systemet) iagttager og tænker, men kan ikke ”kommunikere” i betydningen ”overføre” 

mening til den anden. Luhmann taler derfor om ”dobbelt kontingens”. Aktørerne er gensidigt ude-

lukkede for hinandens tanker (intentioner og informationer). Den betydningsskabende handling er 

derfor en fortolkning (beroende på iagttagelse), ikke en gensidig indforståelse. 85 En vigtig pointe i 

opfattelsen er, at det ikke er individer, der kommunikerer. Dvs. ikke cartesianske subjekter, men at 

subjekter opstår i og med, at de kommunikerende systemer tilkobler sig kommunikationen og fore-

tager selektionsprocesser, relevante valg af forståelse86. 

Meget tyder på, at Luhmanns teori er direkte analog med Bakhtins: 

                                                 
85 Luhmanns kommunikationsteori er også en fiktionsteori: den forståelse som selekteres og tillægges meddelelsen er jo 
fiktiv. 
86 ”Ukendskab til den anden kan kun reduceres gennem kommunikation, men en sådan reduktion indebærer ikke, at 
kommunikation giver indblik i den andens tanker, følelse eller forestillinger. Kommunikation er ikke en repræsentation 
af det bevidsthedsmæssige. Resultatet af kommunikation er kommunikation, dvs. en proces, hvori parterne hele tiden 
forandrer sig og konstruerer sig selv og hinanden. Resultatet af kommunikation er ikke intersubjektivitet, for det, der 
erfares i kommunikation, er ikke et andet subjekt i form af dettes tanker, følelse eller forestillinger. Det, der erfares, er 
det, der kommunikeres, og det, der kommunikeres, er ikke den andens direkte subjektivitet. Intersubjektivitet ville forud-
sætte min erfaring af et andet subjekt såvel som de erfaringer, der forudsætter denne anden, men i kommunikation kan 
man kun komme frem til, at jeg tror, at du tror, at jeg tror, at…Altså netop ikke sikkerhed, men blot reduktion af ukend-
skab – eller med en faglig betegnelse, reduktion af dobbelt kontingens: Den anden er ubestemmelig, det vil sige kontin-
gent for mig, lige som jeg er ubestemmelig eller kontingent for den anden, men gennem kommunikation kan denne dob-
belte kontingens reduceres.” (Rasmussen 1999b, s. 141). 
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 Begge teorier opererer med ideen om, at mening ikke overføres mellem subjekter, men at me-

ning opstår i den faktiske dialog: Bakhtin via responsen, Luhmann via iagttagelse og forståelses-

selektion 

 Begge forestiller sig, at subjektet ikke er udgangspunkt for dialogen, men en resulterende kon-

struktion. Mening og betydning er således på én gang subjektkonstituerende og kontingent. 

 
Selv om Bakhtin måske ikke vil skrive under på, at de kommunikerende parter ikke er individer, 

men ”systemer”, så er det netop denne synsvinkel, der gør det plausibelt at foreslå, at dialogbegrebet 

langt hen ad vejen er dækkende for den interaktivitet, der er på færde mellem bruger og IT-system, 

dvs. det forhold, at det elektroniske system reagerer med feedback på brugerens input.  

 

”En gensidig dialog mellem brugeren og systemet… dvs. brugerens aktive deltagelse i at styre com-
puterens eller videoprogrammets flow; et system som udveksler information med brugeren, idet det 
processerer brugerens input med henblik på at fremkalde den passende respons inden for program-
mets kontekst”.87

 

Også her gælder, at jeg først forstår, hvad jeg har sagt til systemet, når det har givet mig respons. 

Dvs. responsen, tilbagemeldingen fra systemet er det aktiverende, meningsskabende princip. Forstå-

else og respons er gensidigt afhængige. Forståelse forudsætter et svar, en dialogisk udveksling.  

Denne opfattelse ligger tæt op ad den, som Jens F. Jensen i sin store undersøgelse er nået frem til:  

”Interaktivitet kan bredt defineres som et mål for mediets potentielle muligheder for at lade bruge-
ren øve indflydelse på den medieformidlede kommunikations indhold og/eller form.”88

 
 

5. IT i dansk 
 

a. Citater 
 
I Undervisningsministeriets rapport ”Den elektroniske skole” fra 1999 skriver følgegruppen til 

danskforsøget, at danskfagets kerne bedst formuleres i fagbilagets § 4,1, hvor det hedder: 

”Faget dansk har sit tyngdepunkt i den tætte, intensive tekstlæsning, der forbinder sproglige, histo-
riske og æstetiske synsmåder og forener analyse, fortolkning og oplevelse.”  

Der fortsættes:  

”Tager man udgangspunkt i denne bestemmelse af fagets livsnerve, er det sandsynligt, at compute-
ren kun i begrænset omfang direkte kan hjælpe med til at løfte denne opgave. (…) I det centrale, 
                                                 
87 Jensen 1995. 
88 Jensen 2000, s. 66f. 
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omhyggelige analyse- og fortolkningsarbejde vil computeren mest være i vejen, ligesom meget tyder 
på, at den virker distraherende ind på klassesamtalen om en tekst. Den mundtlige samtale er en tra-
dition i dansk skolekultur, som vi anser for at være af afgørende faglig og fagdidaktisk betydning.” 
 

På tilsvarende vis siges det i afsnittet om IT i dansk i ”Fremtidens danskfag”:  

”Danskfaget har (…) ikke oplevet det løft i kvaliteten som IT har medført for andre fag.”89.  

I samme dur ytrer formanden for Dansklærerforeningen sig:  

”At IT skubber til forandring og introducerer ændrede kommunikations- og publikationsformer, gør 
det vel ikke til kerne – eller hva’?”.90  

I en Gymnasie-IT-besvarelse skriver et par dansklærere: 

”Man bliver ikke umiddelbart via IT-brug en bedre tekstlæser, hvilket dog stadig er kernen i dansk-
faget. Netop i arbejdet med de andre tekster kan eleverne have megen brug for klassesamtalens og 
underviserens støtte.” 91

Og nogle formaninger og besværgelser, som altid følger i kølvandet på den modstræbende accept af 

Internettets uomgængelighed: 

”Bag udvalget på bibliotekets hylder ligger flere kvalitetsgarantier….Disse garantier findes ikke på 
Internettet! Hvem som helst kan lægge en hjemmeside ind med hvad som helst – og de gør det! Her 
findes ondsindet propaganda, hadesider, dårlige skrivebordsskuffe-digte, fagligt dårligt funderede 
amatørarbejder, pornografi, bondefangeri, opskrifter på bomber, danske stile [sic!], 3.-årsopgaver 
og andre rædsler. Og i dette morads skal vi så selv navigere, og vi skal lære vores elever at navige-
re.”92  

Man bliver helt søsyg. - Susanne Munch understreger i sit forord til bogen:  

”Derfor er der to oplagte undervisningsopgaver i forbindelse med informationsteknologien: at lære 
eleverne hensigtsmæssig brug heraf og at lære dem kildekritik.”93  

Og længere fremme:  

”Naturligvis har Internettet sine dårlige sider [!]…en opgave består i at indgive den almindelige 
blonde student kritisk sans, så han kan udnytte de værdier, Internettet vitterligt også rummer.”94 95

                                                 
89 UVM 2003, s. 134. 
90 Hansen 2001b. 
91 Davidsen og Ravnsbæk (upubliceret). 
92 Munch 2002, s. 24. 
93 Ibid, s. 7. 
94 Ibid. s. 22. 
95 Et andet eksempel er fra Onslev 1996, s. 120f: ”Vil den frie adgang til gigantiske tekstbaser samt de mange informati-
onsudvekslingsmuligheder højne uddannelsesniveauet eller vil vi i stedet ”drukne” i mere eller mindre ligegyldige in-
formationer og uvedkommendeelektroniske samtaler (..) Eller som Jan Bitch Steffensen siger det i ”Tekstens behand-
ling”: ”Ved at breuge maskinen, overlader vi en del af vor viden om og kontrollen med produktet til den, og det er nød-
vendigt at vide, hvad vi skal overlade den – og, vigtigst, hvad vi ikke skal”.” 
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Alle disse udsagn udtrykker den grundlæggende skepsis ved IT-mediets muligheder i danskfaget, 

som formodentlig langt de fleste dansklærere vil skrive under på. Der findes ikke nogen egentlig 

undersøgelse96, der kan bevise en sådan skepsis, for ikke at sige modvilje eller direkte afvisning, 

men ovennævnte ytringer fra centralt placerede personer i danskfaget underbygges af det faktum, at 

der næppe findes noget fag i gymnasiesystemet, som har sat så få IT-initiativer på græsrodsniveau i 

gang, som netop danskfaget. Denne antagelse bygger jeg, ud over personlige erfaringer, på den 

kendsgerning, at de landsdækkende eller amtslige IT-initiativer for lærere med en enkelt undtagelse97 

ikke har affødt nævneværdige forsøg på at integrere IT i danskundervisningen. Det samme gør sig 

gældende hos forlagene, eksemplificeret ved Systime, hvis fagweb netop ikke rummer en portal til 

danskfaget, blot en linksamling. 

Det er klart, at IT set under denne synsvinkel ikke kan passes ind i den diskurs, der knyttes til dansk-

fagets dannelsesindhold som hermeneutisk etableret selvrefleksivitet på basis af litterær tekstlæs-

ning. IT er som sagt ”i vejen” i klassedialogen, formentligt fordi mediet opfattes som skriftligt. 

 

b. Skrift og tale 
 

Platon beretter i sin dialog Phaidros om den store gud Theuth, der blandt meget andet har opfundet 

bogstavskriften, og om denne opfindelses præsentation for kongeguden Amon-Ra (Thamus), der 

nedvurderer den: 

”Da Theuth kom til Bogstaverne, sagde han: ”Kendskabet til disse, Konge, vil gøre Ægypterne vise-
re og bedre i Stand til at huske; for her har jeg fundet et Hjælpemiddel for Hukommelse og Vis-
dom.” Men hertil svarede Thamus: ”Vidunderlig snilde Theuth, en har evner til at skabe Opfindel-
ser, en anden til at dømme om, hvorvidt disse vil være til Skade eller Gavn for dem, der skal bruge 
dem. Nu har du som Fader til Bogstavskriften af lutter Velvilje tiltroet den den modsatte Virkning af 
den, den virkelig har. For det er en Glemsomhed, der vil blive den sjælelige Følge for de Menne-
sker, der lærer at skrive; Hukommelse vil de ikke bekymre sig om, fordi de i Tillid til Bogstavskriften 
lader deres Erindring vække udefra af uvedkommende Bogstavformer, ikke indefra ved deres egen 
Selvvirksomhed. Det er altsaa ikke et Middel til at fremme Hukommelsen, men til at fremkalde ydre 
Paamindelse, du har opfundet. Og hvad angaar Visdom, da vil du kun kunne skaffe dine Elever et 
Skin, ingen sand Erkendelse.”98

Myten her handler om en dobbelt, supplerende bevægelse i forholdet mellem tale og skrift. Skriften 

styrker ifølge Theuth hukommelse og visdom, men fremkalder ifølge Thamus glemsomhed. Platon 

                                                 
96 For at bidrage til at rette op på dette forsømte felt, har jeg maj 2003 sendt et spørgeskema ud til 115 dansklærere 
(gymnasie- og VUC-lærere) i Viborg Amt. Det hedder: ”Dansklæreres holdninger til og brug af IT i undervisningen.” 
Læs mere om resultatet af undersøgelsen i bilag 3 og 4. 
97 Der er tale om Det Virtuelle Hus i Århus Amt. Det skal dog medgives, at der formodentlig er produceret en del dansk-
fagligt materiale under Gymnasie-IT, men det meste af dette er foreløbig ikke tilgængeligt.  
98 Platon 1953-55, bd.6, s. 77. 
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spiller her på den almene erfaring, at en skriftlig støtte til den tale, man skal huske, kan være en 

hjælp, men samtidig også, at skriften kan selvstændiggøre sig og løsrive talen fra den oprindelige ide 

og således bringe talen på vildspor. Talen, den levende forbindelse til ideen, vil i den ene optik blive 

hjulpet til ”evigt liv” ved at kunne støtte sig til skriften, mens den i den anden optik vil glemme sit 

udspring i ideen, når den naivt overlader det til skriften ”at huske på”. For skriften husker ikke, den 

gentager blot uden ”at vide”, dvs. uden kendskab til ideen. Skriften er i denne forstand således kun 

nyttig for den mekanisk reproducerende hukommelse, men dræbende for sjælens levende hukom-

melse, dialogen med ideen.  

Pointen er, at begge forhold gør sig gældende på én gang. Dvs. skriften er et tryllemiddel, et ”phar-

makon”, et tvetydigt medikament, der i én belysning virker som lægemiddel, i en anden som gift. 

Denne tvetydighed er alvorligere end som så, idet den i kraft af, at den overhovedet eksisterer, altid 

allerede har besmittet det indre, spontane liv, dvs. en gang for alle gjort det indre liv afhængigt af et 

supplement af ydre tegn. Skriften er i den forstand ikke noget ydre, påklistret, men et tegn, et symp-

tom på, at den nære forbindelse mellem ide og tale, det åndelige nærvær, i sin oprindelse er spaltet. 

Netop for at afbøde dette oprindelige meningstab optræder skriften som det ”lægemiddel”, der på en 

gang ”heler” meningstabet, dvs. danner illusionen om, at der oprindeligt var en mening og sandhed, 

og alienerer denne betydning fra sig selv. Skriften indstifter ideen som sandhedens og oprindelsens 

sted. Sjælens levende tale er gjort betinget af supplementets skrift i sjælen. Den væren, der ideelt set 

udtales i sin essens, eksisterer kun på baggrund af en ydre, supplerende bevægelse. 

Denne forskelsskabende strøm, som overhovedet etablerer forestillingen om betydning og sandhed, 

kalder Derrida også ”la differAnce". Fundamentet i denne betragtningsmåde er påvisningen af, at 

der ikke eksisterer noget stabilt begrebsindhold i sproget, - al betydning er altid afsat af sprogspil – 

al betydning er kontingent. 

Derridas dekonstruktion af den vestlige filosofis nærværsmetafysik, her eksemplificeret ved læsnin-

gen af Platon,99 går kort fortalt ud på at etablere et opgør med forestillingen om, at noget overhove-

det kan vise sig for os i et nærvær, som vi kan begribe og forholde os til. Et opgør med ideen om 

nærværets metafysik, ideen om at noget kan være nærværende, og som alt andet derved kan bygge 

på.100 – Et andet eksempel er Derridas dekonstruktion af fænomenologien og forestillingen om, at 

den menneskelige stemme er bærer af den sande, inderlige betydning.101 En af pointerne i dette op-

gør kan udtrykkes på denne måde: Vi ville jo slet ikke have brug for hverken sprog eller dialog (dvs. 

                                                 
99 Jr. Derrida 1972a. 
100 Hermed også en dekonstruktion af den identitetslogik, som f.eks. Hegels hermeneutik, dannelses- og selvrefleksions-
opfattelse bygger på. 
101 Jr. Derrida 1972b. 
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kommunikation), hvis ikke mening og sandhed var kontingente størrelser. Samtidig fungerer sproget 

på basis af kontingensens ”optiske bedrag”: det ser for den enkelte deltager i sprogspillet og kom-

munikationen ud, som om mening og betydning er faste størrelser.102

Jeg ser f.eks. Luhmanns kommunikationsteori som kongruent med denne kritik af oprindelsestænk-

ningen. Når han anskuer kommunikationsprocessen sådan, at de kommunikerende parter (systemer) 

fundamentalt ikke kan vide, hvad den anden faktisk mener (informationen), så er det et ekko af Der-

ridas kritik af nærværsmetafysikken. Hans beskrivelse af kommunikation som iagttagelse og selekti-

on, formuleret i opposition til forestillingen om kommunikation som ”overførsel” af mening mellem 

parterne (systemerne), trækker på samme hammel. Derfor er hans tale om ”dobbelt kontingens” som 

dialogparternes grundvilkår, et andet udtryk for den ambivalens, Derrida fremanalyserer i al betyd-

ningsskaben, og som han med Platon har betegnet med udtrykket ”pharmakon”. Thamus’ rædselsvi-

sion, at skriften blot skaber et skin af visdom, er realiseret, når Luhmann siger, at aktørerne er gensi-

digt udelukkede fra hinandens tanker (intentioner og informationer). Den betydningsskabende hand-

ling er derfor en fortolkning (beroende på iagttagelse), ikke en gensidig indforståelse.  

Luhmanns opfattelse af, at det ikke er cartesianske subjekter, der kommunikerer, men at subjekter 

opstår i og med kommunikationsprocessen iagttagelser og selektioner, er også i overensstemmelse 

med Derridas tankegang. Betydningsglidningen (la differAnce) skaber i samme bevægelse både 

illusionen om betydning – og subjektet, som er bærer af denne illusion. Således et subjekt, som er 

”født” alieneret og derfor er på evig jagt efter at lukke spaltningen i en identitetsdannelse – jagten på 

en helhed og oprindelse, som aldrig har været der. Men ikke nok med det. I samme bevægelse gøres 

subjektet historisk og samfundsmæssigt, for kun i samfundet og tiden lader menneskets bestræbelse 

efter identitetssøgen sig realisere – som dannelsesproces eller socialisering. Samfundet (og sproget) 

er medium for denne søgeproces, bærer af utopien om subjektets helhed. Først i utopien om det per-

fekte samfund (gen-)finder103 subjektet sin identitet. 

I sin bog Det hyperkomplekse samfund siger Lars Qvortrup et sted: 

”Hvis det er rigtigt, at samfundet er et produkt af menneskelige handlinger, og hvis det er rigtigt, at 
moderne mennesker er, som det hedder, socialt eller funktionelt uddifferentierede, hvordan er det så 
muligt at der findes et samfund i dette ords bogstavelige betydning som noget fælles og samlende? 
Gennem de seneste år er denne problematik blevet skærpet af de såkaldte ”radikale konstruktivi-
ster”, som drager den konsekvens, at verden er som vi gør den eller tænker den. Specielt gælder det 
i hvert fald, at der ikke længere kan forudsættes noget ophøjet samfundsmæssigt ”selv”: Dette 
                                                 
102 Det er en vigtigt pointe i Derridas dekonstruktive filosofi, som ofte glemmes, at kontingensen ”lukker sig” – fremstil-
ler sig som om nærværets betydningsgaranti var grundfæstet. Uden dette bedrag kunne ingen kommunikation eksistere. 
103 Vi møder en genklang af den usikkerhed vedrørende gentagelsens status i den tyske ”gen-forening”? Hvordan kan 
noget gen-tages, som aldrig har eksisteret? 
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”selv” konstrueres og modificeres løbende i og af det hyperkomplekse sociale systems kontinuerlige 
selvkonstruktion…. 
Konsekvensen af denne udvikling er ikke, at begrebet ”selv” eller ”identitet” er på vej væk. Det var 
så at sige den postmodernistiske bølges fejltagelse. Men selvet eller identiteten er ikke noget på for-
hånd givet – som forudsætning for det komplekse system – men et produkt af de mange lokale akti-
viteters samvirke. Derfor er ledelse i dag ikke et privilegeret sted, men en kollektiv funktion, som en 
god organisation skal give faciliteter til. Det betyder naturligvis ikke at ”ledere” er på vej til at for-
svinde, men at deres funktion er ny: Den er at gøre ledelsesprocesser mulige.” 104

Jeg anfører dette lange citat, fordi der her tydeligt udtrykkes en bestræbelse på at overkomme den 

problemstilling, som opstod med post-strukturalismen og postmodernismens nivellering af alle faste 

holdepunkter. Synspunktet var det, at når det menneskelige subjekt måtte betragtes som generalise-

ret, dvs. decentreret, forsvandt alle moralske bindinger og faste holdepunkter.  

Dette grundlag blev bragt i anvendelse inden for en række humanvidenskaber, især semiotik og so-

ciologi. Sagen er imidlertid den, at betydning, forståelse og tolkning er sat uigenkaldeligt fri under 

en sådan optik. Alt kan i princippet betyde alt. Alt er kontingent. Det er dette kaos, videreført af 

konstruktivisterne, som f.eks. Lars Qvortrup forsøger at få bragt til ophør. Han gør det på den måde, 

at han siger: Det er korrekt, at det senmoderne subjekt er decentreret i en verden uden transcendent 

subjekt. Dvs. : 

”Det psykiske selv er altså en konstruktion af psykens selv-processeren, ikke dens på forhånd givne 
forudsætning. Men som konstruktion er den så igen forudsætning for denne videre processeren.” 105

Konstruktionen af subjektet er i sig selv en forudsætning for den livstydning, hvis vilkår vi er under-

kastet. Med andre ord: der eksisterer faktisk et centreret subjekt, ikke som forudgivet, men som pro-

dukt. Pointen er dermed, at - skønt en konstruktion - så er det der dog immervæk som forudsætning 

for al menneskelig aktivitet og forholden sig. 

En lukning af denne art løser imidlertid ikke det grundlæggende problem: at mennesket af i dag er 

henvist til en polycentreret verden. Også i det blik det kaster på verden for at få greb om sig selv og 

verden. For selv om subjektet er henvist til selv-reference og selvrefleksive processer for at matche 

den hyperkomplekse verden, så kan subjektet stadig ikke tænke ud fra to forskellige positioner på én 

gang. Det kan ikke på én gang tænke sit selv som en konstruktion og som basis for refleksionen!! 

 

                                                 
104 Qvortrup 1998, s. 78f. 
105 Qvortrup 1998, s. 78. 
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c. IT og skriftlighed 
 

Hvad er computeren og al dens væsen andet end en potensering af det pharmakon, som skriften i 

Platons myte udnævnes til? Jeg har forsøgt at vise, at denne afvisning er genereret af forestillingen 

om forholdet mellem tale og skrift, hvor talens nærvær er blevet tildelt primatet, mens skriften er 

søgt udelukket i kraft af sine undergravende egenskaber. De umistelige værdier findes på Nettet, 

men de er pokkers svære at finde. Alt er blandet i en pærevælling, ingen har styr på noget som helst, 

ingen ved ud eller ind. Det er konsekvensen af at have etableret et bibliotek, som ikke kan brænde, 

som ikke kan forsvinde. Der findes ikke et register over, hvad der står. Dvs. det er blevet lige stort 

som livet selv. Men altså nedskrevet. Skriften har således overtaget betydningsproduktionen i verden 

og bragt betydningerne i drift. Følges Platons (eller Derridas) tankegang betyder det, at også begre-

berne værdi, lødighed og dannelse er blevet bragt i drift. 

Skrive- og procespædagogernes indførsel af mundtlige, dialogiske former (respons, coaching o.l.), 

samt associative tankeformer (tænkeskrivning, begrebskort, mindmaps o.l.) som understøttelse for 

elevernes skriftlige kompetence mener jeg er udtryk for en cementering af denne nærværsfilosofi, 

idet talen i denne pædagogik i virkeligheden er blevet placeret som skriftsprogets inspirationskilde. 

Dette dominansforhold bekræftes, når det hos Ellen Krogh hedder:  

”Den procesorienterede skriveundervisning imødekommer den sekundære mundtligheds kultur gen-
nem vægtningen af klassefællesskabet, dialogen og samarbejdet. Mundtlighedens tilbagevenden i 
skriveundervisningen ses også i tænkeskrivningen og i den større åbenhed for traditionelle mundtli-
ge stilelementer i produkterne som repræsenterer en værditilskrivning til elevernes egne sproglige 
former.”106  

Jeg vil ikke afvise de pædagogiske muligheder i denne skrivepædagogik, men jeg tror, man skal 

supplere med den modsatte bevægelse også, så at skrift (skrivning) også skal bruges til at lære at 

tænke og reflektere, herunder opkvalificere samtalen med, - ikke kun til at lære at skrive107. Så skif-

ter skriften karakter. Skriftlighed er ikke dialogisk, ej heller en trussel mod dialogen, men kan være 

en forudsætning for dialogen.108 

                                                 
106 Krogh 2000, s. 359f. 
107 Femø Nielsen skriver: ”Den eksisterende metode [skrivepædagogikken] er skæv i forhold til deres [lærernes] særlige 
målgruppe. Skrivepædagogikken er især udviklet til folk, der lider af angst for det hvide papir og skalhjælpes til at over-
vinde denne, f.eks. ved blot at skrive ukritisk. De unge lider ikke af denne angst i synderlig grad. De vil gerne udtrykke 
sig, og gør det gerne, men kan ikke i tilstrækkelig grad gøre sig forståelige”.( Nielsen 2002, s. 2). 
Onslev er inde på problemerne ved procesorienteret skrivning: Tekstbehandlingens lette adgang til at rette hvor som 
helst, den lette korrektur, den professionelle layout, blok-flyttefunktionen risikerer at fjerne elevernes kritiske sans, og 
modarbejder i virkeligheden redigeringsarbejdet, med det resultat at produkterne bliver ringere end tilforn – f.eks. mere 
fragmenterede, tenderende til at bestå af ”en strøm af enkeltord uden overordnede retningslinier.” (Onslev 1996, s. 3). 
108 Det er sådan set også det, Olga Dysthe plæderer for i sin bog. 



 38

Det er heri, jeg ser en af mulighederne for, at IT kan tilføre danskfagets kerneområde noget vigtigt. I 

stedet for at afvise IT bl.a. på grund af mediets skriftlighed, skal man netop se mediets skriftlighed 

som et middel til at lære at tænke med, reflektere.109 Min påstand er hermed, at IT på én gang kan 

levere noget, som klassesamtalen ikke kan, og opkvalificere denne samtale i det fælles refleksions-

rum. Dvs. skubbe til elevernes selvrefleksivitet. 

 

d. IT og genrer 
 

IT skal gøres til genstand for læring, dvs. defineres, ikke som en særlig teknologi, men som et sæt 

kommunikationsmedier, der skaber betydning for nogen, og som hænger sammen med den øvrige 

mediekultur. Sammenhængen består i, at IT som kommunikationsmedie også er et refleksivt medi-

um, der kan anskues ud fra en genremæssige synsvinkel.  

I litteratur har genrekendskab at gøre med evnen til at identificere tekstens udsigelsesforhold (f.eks. 

gestaltningen af fortælletekniske elementer), til at organisere de tematiske strukturer, det fiktive uni-

vers’ værdinormer og at integrere det hele i konstitueringen af tekstens meningsunivers. 

I moderne genreteori forstås en genre ikke blot som bevidsthedsform, men også som bevidstheds-

skabende og –formende. Genrer rummer refleksivitet, fordi der i enhver tekst er indbygget en fore-

stilling om dens organisering, dvs. om formen, samt om dens eventuelle destruktion. Det er denne 

refleksivitet, der er grundlaget for teksters vekslende grad af fiktivitet.110 Denne fiktivitet eller repræ-

sentativitet i relationen mellem læser og virkelighed er vilkåret for al hermeneutisk læsning. 

Peter Harms Larsen111 har i forbindelse med en definition af diverse mediegenrer forsøgt at give et 

bud på en almen genreteori. Vel vidende, at litteraturen om genrer siden Aristoteles er enorm, skal 

jeg vare mig for at påstå, at han har fundet det endegyldige system. Men jeg synes alligevel, at hans 

forsøg er tankevækkende og perspektiverende. 

Kort fortalt siger han, at genrer er en kommunikationsform, der konstitueres af forholdet mellem 

subjekt, realitet og repræsentationsform: Nogen fremstiller noget for nogen. Han opererer så med 4 

forskellige grundgenrer (episk, dramatisk, lyrisk og didaktisk/saglig), der følgelig hver især har sin 

egen måde at gestalte et stof på. Især fokuserer han på genrernes forskellige identifikationsmeka-

                                                 
109 Dette er også i overensstemmelse med Siggaards genrebestemmelse af computeren og IT som en ny interaktionsform. 
IT udvikler sig historisk fra at være interaktion ”med” til interaktion ”gennem” – dvs. fra beregner, over værktøj til at 
være et medie. Han ser udfordringen i at skabe sociale læringsfællesskaber via IT. (Siggaard på et seminar på SDU, 
Odense, den 16.11.2002). 
110 Se om fiktivitet dette arbejde, s. 21ff. 
111 Se Larsen 1990. 
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nismer (hvordan får modtageren noget ud af fremstillingen) og den konsekvens modtagelsen har for 

modtageren (hvad får han ud af det). Pointen er, at det modtagende subjekt placeres i 4 forskellige 

positioner alt efter den måde, genren indskriver den modtagende bevidsthed på.112

Således anses genrerne, betragtet som grundlæggende kommunikationsformer, som kommunikative 

grundtyper, hvorved både subjekt- og omverdensforestilling dannes. Et subjekt etableres kun ved at 

indgå i sådanne kommunikationsformer. Man kan derfor også sige, at genrer er forskellige måder at 

gestalte kontingens på. 

Hvis genrer er en måde at kategorisere forskellige måder at kommunikere på, dvs. forskellige måder, 

hvorpå jeg kan fortælle dig noget – så må vi sige, at klassesamtalen altså er en genre, ligesom de 

litterære genrer er. Men ikke nok med det. Også IT udgør i visse situationer en særegen kommunika-

tiv genre, hvor forholdet mellem subjekt, realitet og repræsentationsform tilføjes et fjerde led, nem-

lig interaktiviteten. 

Grundformen for genrers kommunikationsform: Nogen (1) fremstiller noget for nogen (2), ændres 

da til:  Nogen (1) fremstiller noget for nogen (2), forudsat at nogen (2) aktivt interagerer med det 

fremstillede.  

I de klassiske genrer er modtageren karakteriseret ved, at han ikke aktivt deltager i fremstillingspro-

cessen. Han er nok til stede som forudsat bevidsthed, f.eks. som en stipuleret psykisk modstand eller 

forhindring, og i den forstand har han indvirkning på produktet/genrens realisering. Men han er ikke 

aktiv medproducent – som f.eks. i en hypertekstlæsning eller et spil. IT-genrer er altså hverken epi-

ske, lyriske, dramatiske eller saglige. 

Der er med IT tilsyneladende sket en udvidelse af genrebegrebet i retning af, at modtageren er blevet 

aktiv medproducent – om end mere eller mindre pseudoagtigt: Fremstillingen er ikke færdig, før 

modtageren har interageret med den via computeren. Netop denne egenskab konstituerer IT som et 

refleksivt medium, dvs. det har potentialet til at hensætte subjektet (den interagerende modtager) i en 

selvreflekterende tilstand.113

Disse synspunkter på genrer bekræftes også af Bent B. Andresen, når han i forbindelse med sit for-

søg på at opstille en IT-genretypologi skriver:  

                                                 
112 Larsen benævner ikke selv disse positioner, men jeg kunne forslå følgende: projektion (epik), symbiose (lyrik), iden-
tifikation (drama) og adskillelse (didaktisk-saglig). 
113 Jr. Ellen Krogh, der refererer Signe P. Hansen således: ”Denne [informationsteknologiske] udvikling peger på skrift 
og skrivning som centrale meddelelsesformer i en højteknologisk kultur, ikke kun i instrumentel forstand, men også som 
redskaber i moderne menneskers identitetsprocesser. Her træder den procesorienterede skrivepædagogik med sin for-
ståelse af skrivning som et selvrefleksivt og selvskabende medium og med sine dialogiske, antiautoritære arbejdsformer 
ind på scenen som en oplagt vej for en moderne skriveundervisning”. (Krogh 2000, s. 360). 
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”Til hver af de nævnte genrer hører der en didaktik. Hermed menes, at brugen af hver genre rum-
mer nogle muligheder for at fremme læring.”114  

Og måske endnu mere i overensstemmelse med mine betragtninger:  

”Opfattelsen af, hvordan genrer opleves på et psykisk plan, har også udviklet sig. Man kan tale om 
et brud med forestillingen om, at tekstformer eksisterer isoleret som objektive kategorier, nærmest 
uafhængige af det enkelte menneske. Genrer opfattes i stigende grad som kropsligt forankret, dvs. 
som dispositioner og ytringspotentialer. Genrekendskab bliver en forudsætning for at udvikle sprog-
lig bevidsthed, kommunikationsevne, kendskab til kulturteknikker mv. Begrebet genre begynder at 
nærme sig begreber som sprog, kommunikation og kompetence.”115

Kommunikation og kontingens må altså regnes som danskfagets centrale kategori. Noget kunne der-

for tyde på, at en overvindelse af dannelsesfaget dansks krise består i nyetableringen af et fag, som 

ændrer sin diskurs, knyttet til forsvar for dannelse, til litteraturlæsning og klasserumssamtale, og til 

ekskommunikation af medier og IT, og etablerer en ny diskurs, der bygger på faglighed som kontin-

gent, idet elevernes egenaktivitet og sprogproduktion, samt mødet med ”det andet” – ikke eksklusivt 

forstået som litteratur - er konstituerende for faget. 

 

e. Det kontingente fag 
 

Jeppe Bundsgaard anfører, at fag og faglighed traditionelt forstås som de rum eller domæner, som en 

uddannelses eller et uddannelsesforløbs samlede kundskabsmængde opdeles i.116 For danskfagets 

vedkommende vil det sige, at faget udgøres af et fagligt felt (sprog, litteratur), et sagområde (danske 

forhold), samt nogle tekster (romaner, film…)117. Han hævder imidlertid, at fag skal forstås dyna-

misk som en ramme om personers individuelle og fælles aktiviteter, hvor faget så processuelt be-

stemmes af traditioner og magtpositioner. Fag udgør således historisk bestemte konstruktioner. Des-

uden eksisterer fag i skolen som praksisfællesskab: De mere erfarne udøvere bidrager til, at nytil-

kommere kan danne sig gennem mødet med de mere erfarnes aktiviteter og initiativer i relation til 

tekster. Fag bedrives således gennem arbejdsformer. 

Karsten Schnack går et skridt videre. Spørger man, hvad indholdet i undervisningen er, er hans svar, 

at det hverken er lærebøger, fag eller verden, men det, lærebøgerne fortæller om, fagenes indhold og 

                                                 
114 Andresen 2001, s. 63. 
115 Ibid, s. 60. 
116 UVM 2000, s. 18-21. 
117 Bundsgaard 2002 s. 4. 
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en kulturelt, ideologisk fortolket verden.118 Fagene forstået som indhold kan altså defineres som en 

fortolket repræsentation. 

Han fortsætter:  

”Værdipluralismen er blevet et vilkår. Forpligtetheden må hele tiden søges etableret og genetable-
ret gennem samtale og aftale. Og dette gælder også det faglige indhold i skolen. Mindre kan tages 
for givet. Det bliver mere og mere klart, at ikke blot fagene, men også fagligheden er sociale og kul-
turelle konstruktioner. – Med et moderne udtryk kan man sige, at undervisningens indhold er kon-
tingent, dvs. udtryk for valg, der altid kunne have været anderledes.”119

Hertil kan man så sige, at måske især danskfagets indhold er blevet vilkårligt, kontingent, men det er 

fortsat personlighedsdannende, dvs. formende for relationen mellem elev og verden: hvordan skal 

man forstå sig selv, verden, sit forhold til verden, til andre osv. Fagenes indholdsbestemmelse synes 

i og med kontingensen at være drejet i den kommunikative retning.120  

Der er tale om konstant dialog i klasserummet, samtale, aftale, forhandling om fagets indhold og 

mening. Fagene er således blevet rammesættende omkring undervisningen som flydende kommuni-

kations- og overvågningssituationer, hvor elevernes refleksivitet kan udvikles. Fagets indhold, ”stof-

fet” tenderer mod blot at være kontingente byggeklodser for en proces, der skal være meningsska-

bende. Indholdet skabes gennem kommunikation – det er ikke objektivt foreliggende.121

Som dansklærer i gymnasiet har man i virkeligheden til opgave at foretage valg, skønt der ikke gives 

nogen sammenhængende begrundelse for valgene. Man er overladt til faget åbenhed og kontingens. 

I den belysning bliver dansk det eksemplariske ”ikke-fag”, ren kontingens, hvor eleven i klassedia-

logen selv finder meningen med faget.122 Dialogen fører ikke til ”sandheden”, men giver en chance 

for en forførelse til at blive bragt på gled. Danskfagets dannelsespotentiale ser i denne optik helt 

anderledes ud, end når man opfatter identitetsdannelsen som en indholdsbestemmelse. Dannelse nu 

som selvrefleksivitet i Giddensk og Luhmannsk forstand. 

Den faglige udvikling siden 60’erne har med andre ord i stigende grad overladt identitetsdannelsen 

til eleverne selv, - i takt med at fagets indhold er blevet labilt og kontingent – hver elev sit fag, kun-

                                                 
118 Schnack 2001, s. 24. 
119 Schnack 2001, s. 25. 
120 Didaktik er blevet defineret som ”den kommunikation, der kaldes undervisning”. (Petersen 2001, s. 14.). Heri ligger 
dels, at ”undervisning skal forstås som kommunikation (…) der handler om at ville påvirke i en bestemt retning i forhold 
til undervisningens tema og mål”, dels at skolen ”er nødt til at skabe refleksive rum til at kommunikere i.” 
121 Det er klart at denne bestemmelse af fag og faglighed som kommunikation og kontingens kun retter sig mod dannel-
sesaspektet. Hvis man vil, at eleverne skal kunne, vide, udøve noget i praksis, så skal de også lære nogle bestemte ting. 
(Det står ikke til forhandling hvad regnereglerne eller den tyske grammatik er for størrelser). At bedrive skole og under-
visning handler altså også om at finde balancen mellem disse to aspekter. 
122 En sådan forståelse kalder på dialogisk undervisning. I denne forstand må man forstå f.eks. Karin Esmanns forsøg på 
at forny tekstlæsningen ved at indsætte eleven som gyldig autoritet i tekstlæsningen og etableringen af litteraturhistorien. 
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ne man fristes til at sige, eller i hvert fald: hver elev kan bruge faget som han lyster i sit selvdannel-

sesprojekt. En tilbagevenden til en opfattelse af, at faget rummer et defineret indhold vil fjerne det 

potentiale, der ligger. En dansklærer kan ikke docere holdninger, kun stille sig til rådighed for kom-

munikation. 

 

6. Perspektiverne 
 

a. IT’s muligheder 
 

I det foregående har jeg forsøgt at begrunde, at IT kan medvirke til at genetablere dannelsesdimensi-

onen  i danskfaget på senmodernitetens vilkår.  

Det er min opfattelse, at IT kan spille en central rolle, fordi anvendelse af IT i en række situationer 

rummer den håndtering af ”andethed”, som afsætter de samme identitets- og refleksivitetsskabende 

effekter som læsning af litterære tekster.  

De hidtidige erfaringer synes at bekræfte, at det ikke er strengt nødvendigt med IT, så længe man 

betragter IT som et redskab, der er udvendigt i forhold til undervisningens mål. IT flytter først noget 

for alvor, hvis den opfattes som integreret del af læringsmålet, dvs. som integreret del af den proces, 

der konstituerer eleven som lærende subjekt. 

Det er derfor helt afgørende, at man ikke blot betragter IT som et redskab til at effektivisere daglig-

dagen med, eller – lidt mere avanceret – som katalysator for ændringer af den traditionelle undervis-

nings metode og organisation, men som et refleksivt medium, der i én og samme bevægelse genere-

rer såvel nyt læringsindhold som ændringer af den menneskelige faktor, der indgår i læringsproces-

sen. 

IT er et interaktivt, refleksivt læringsmedium, som både er symbolmodellerende og subjektkonsti-

tuerende. IT skal sammentænkes med elevens refleksionskapacitet, hvor viden konstrueres i samme 

takt, som subjektet konstrueres. IT sætter subjektet på spil i relation til den symbolske orden og kan 

dermed fremme den analytisk-refleksive indlæring og medvirke til at skabe læring af 2. og 3. or-

den123. 

                                                                                                                                                                   
Se f.eks. hendes bog ”Det historiske i dansk”, samt ”I dialog med egne forestillinger”. Hendes tanker bygger på Olga 
Dysthes dialogiske princip. 
123 Qvortrup 200, s. 102. 
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Den måde, IT skaber interaktivitet på, er ved at sætte brugeren eller subjektet i centrum. ”Værket” 

fuldendes ikke uden om brugeren. Så sandt som danskfaget stadig skal have tekstlæsning som sit 

kerneområde, siger det sig selv, at en sådan måde at anskue værk, tekst og læsning på også vil få 

konsekvenser for læserens (elevens) måde forstå og reflektere sig selv på, fordi den skabende læs-

ning bliver en model for og en del af læserens forhold til sit eget liv, sin tid og sin identitetsudvik-

ling.  

Når interaktivitet mellem bruger og IT-system, og læsning og produktion af digitaliseret tekst som 

fx hypertekst, således hænger bedre sammen med de unges livsvilkår, er jeg overbevist om, at 

danskfaget er nødt til tage IT alvorligt i et helt andet omfang end hidtil erkendt. 

Frygten for, at klassesamtalen, som selvrefleksivitetens, subjektdannelsens og læringens privilegere-

de sted skal lide under IT’s påståede skriftlighed, mener jeg bunder i en kompleks blanding af ube-

vidste, standhaftige forestillinger om, at kun samtale konstituerer selvnærvær og identitet (logo-

centrismen), samt i overfladisk forståelse af mediet. 

Som jeg har søgt at vise, er forholdet mellem skrift og tale slet ikke så entydigt, som vi – ikke blot 

os i Grundtvigs fædreland – er vant til at mene. Det indbyrdes afhængighedsforhold mellem skrift og 

tale burde kunne give anledning til en og anden pædagogisk ny-tanke, som da også f.eks. skrivepæ-

dagogikken er i færd med. 

Men dertil kommer, at IT i visse henseender overhovedet ikke er et skriftligt medie i traditionel for-

stand.  

Den typisk skriftsproglige udformning er ikke bundet af talesituationen. Heraf den skrevne teksts 

karakteristika: Linearitet, sekventiel opdeling, logisk sammenhæng og stringens, kohærens, intentio-

nalitet og hierarkisk organisation. Samtidig ser vi også, at redundans, overflødige bemærkninger og 

fyldord er fjernet.124 Tekstens fysiske fremtoning betyder endvidere, at den kan genlæses, og det stil-

ler det krav, at den ved hver genlæsning er ”sig selv lig”. Den skal være genkendelig og fastformet, 

dvs. den skal gengive sin mening så entydigt og styret som muligt. Et sådant krav om organisering 

af den skrevne tekst betyder, at den kan være langt mere grundig, nuanceret, argumenterende og 

abstrakt end det talte sprog. 125

                                                 
124 Jr. Det skrevne ”brev” – af latin ”brevis” – kort, kortvarig. 
125 Blot som sammenligning: 
Først et eksempel på mundtlig ”tale”: ”Selv om der… øh … også er nogle fordele ved genteknologi… jeg tænker fx på 
medicin og så’n … så er jeg alligevel imod den, fordi … fordi … man er utryg over for det, ikk’ … tænk bare på hor-
monbehandling og thalidomidbørn og så’n … der var man også begejstrede i starten, du ved … man ved jo aldrig hvad 
der kan ske … men hvis man kunne være sikker på at…” 
Og så en omskrivning til skriftsprog: 
”Min holdning til genteknologi 
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Jeg vil i det følgende se nærmere på to IT-fænomener, som ikke er underlagt disse krav til skriftlig-

hed, nemlig hyperteksten og computerspillet 

 

b. Hyperteksten 
 

Computeren fungerer vha. et binært alfabet, dvs. alt hvad der sker i den, bunder i en sammenskriv-

ning af enorme mængder tegn fra dette alfabet. Det er derfor ikke mærkeligt, at det ofte påpeges, at 

”computeren er en symbolsk, skriftteknologisk maskine.”126

Men visse typer tekst på computeren har en egenartet karakter. Hypertekst127, eksempelvis web-sites, 

betegner en teksttype, hvori digitaliserede tekstdele er koblet sammen og henviser til hinanden i en 

ikke-sekventiel, ikke-hierarkisk, ikke-lineær netværks-struktur, og hvor de forskellige tekstdele, 

nodes (ord, sætninger, afsnit, sider, dokumenter) er knyttet aktivt sammen via associativt forbundne 

links. Teksten er åben og ufærdig, dvs. forløbet og strukturen i den fastlægges først med modtage-

rens læsning af den. Resultatet er, at teksten læses af forskellige brugere på mange forskellige må-

der.128

Derudover kan hypertekst være udstyret med en vejviser, der foreslår læseren mulige veje gennem 

tekst-komplekset, og som kan være et orienteringsredskab for læseren.129

Det centrale ved hyperteksten er hyperlinkene.130 Dem, der kun kan optræde på en computerskærm. 

Dem, der stabiliserer forbindelserne mellem teksterne. 

Der findes mange måder at kombinere blokke eller sekvenser på, men hver blok skal være selvbæ-

rende, så linkene udelukkende giver et tilbud om uddybet læsning, der kan vælges eller ej. Først da 

undgås en sekventiel læsning. 

                                                                                                                                                                   
Der er store ulemper og få fordele ved genteknologi. En fordel er fx fremstilling af billig medicin og lignende, men til 
gengæld er ulemperne en stor risiko for at udviklingen skal løbe løbsk og den utryghed som er forbundet hermed. Vi har 
set den samme udvikling gøre sig gældende fx inden for området hormonbehandling hvor man i begyndelsen var begej-
stret for hormonbehandling, men hvor det som bekendt resulterede i thalidomidbørn. På tilsvarende måde ved man hel-
ler aldrig hvad der kan ske hvis vi åbner for brugen af genteknologi. Derfor er jeg mest imod, medmindre man da kan 
give fuldstændige garantier for at der ikke sker noget ukontrollabelt.”(Becker Jensen, s.) 
126 Pold 2001, s. 1. 
127 En rigtig god artikel om hypertekst findes på http://vertikal.dk/artikler/show.htm?id=140 (9.7.2003). 
128 Se fx følgende uddrag af en af de mest kendte hypernoveller: http://www.eastgate.com/VG/VGStart.html (9.7.2003). 
Og links til en række hypertekster på Nettet: http://www.eastgate.com/hypertext/WebHypertext.html (9.7.2003). 
Se et dansk eksempel: HC Andersen: Historien om en Moder, som hypertekst: http://www.mpn3.dk/hca0.html 
(9.7.2003). 
129 Sandvik 1999. 
130 Jensen 2000, s. 11. 

http://vertikal.dk/artikler/show.htm?id=140
http://www.eastgate.com/VG/VGStart.html
http://www.eastgate.com/hypertext/WebHypertext.html
http://www.mpn3.dk/hca0.html
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Opdelingen af blokke kan også ske ved at indholdet deles i parallelle spor, så de enkelte enheder kan 

have flere repræsentationer (fx synsvinkler): Det samme budskab kan fx målrettes forskellige mod-

tagergrupper, eller der kan være flere afsendere med forskellige holdninger til det samme stof. 

Nedenstående modeller sammenligner hypertekstens struktur med en traditionel lineær tekst:131

 

Traditionel tekst: 

 
Det her er heller ikke tilstrækkeligt, hverken på tryk eller på nettet. Afnit er fine, men vi har vænnet os til et mere 
avanceret forløb i de artikler vi læser.  

 

Hypertekst: 

 
Hvis man ikke blot opdeler teksten på den ene led, og gør den uafhængig af sekvensen, men også opdeler den "på 
langs" og laver flere spor for eksempel rettet på forskellige målgrupper eller med forskellige afsendere, så får man et 
produkt, der giver læserne masser af valgmuligheder og som udnytter hypermediet ud i hjørnerne. 
 

Der er tre hovedstrukturer: 

1. Hjulet: med en stamme (en anbefalet læseretning), hvorfra der går reversible links ud (svarende 

til fodnoter), hvorfra der vendes tilbage til det punkt på stammen man forlod. 

2. Hierarkiet – (træstrukturen) – hvor stammen forgrener sig i en mængde valgmuligheder, hvor-

igennem læseren baner sin egen, lineære rute  

3. Netværket – fravær af en stamme. Der linkes på kryds og tværs. læserens konstruerede læseret-

ning bliver ikke lineær, men kan antage alle mulige former. 

En hypertekst kan ikke umiddelbart være selvrefererende, idet forfatteren ikke kan gå ud fra, at læ-

seren har læst den del af teksten, der skulle refereres til. Endnu mere ustabil bliver teksten, hvis den 

ændres, fordi læseren påvirker den. En sådan tekst, kan man ikke læse tilbage i – forhindre gentagne 

læsninger. Man taler da om en dynamisk hypertekst i modsætning til den statiske hypertekst. 

                                                 
131 Fra Jørgensen 2002. 
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Der findes også metainformation – altså information om informationen. Metainformation kan rum-

me nøgleord, fx afsnitssekvens kommentarfelter, sidetitel, format og en række andre oplysninger, 

som læserne ikke kan se, men som bruges til at bestemme, hvordan siden skal og kan vises. Denne 

metainformation kan omfatte frihedsgrader, som ingen trykt tekst indeholder. For eksempel kan man 

registrere, om den er let eller svær at læse, provokerende eller konform, fagligt tung eller causeren-

de, skrevet i grimt eller pænt sprog, samt mange andre oplysninger, som læseren normalt selv skal 

afkode under læsningen.  

Yderligere kan læserne selv bidrage med metainformation for eksempel ved at vurdere en tekst eller 

en artikel, når den er læst. Det kan ske åbenlyst med et spørgeskema eller uafvidende ved måling af 

læserens adfærd. Disse informationer kan så fodres tilbage i systemet og medvirke til at udforme 

artiklen til den næste læser. Hvis alle starter med at læse afsnit to, hvorfor så ikke præsentere det 

først? Hvis alle springer billederne over, hvorfor så ikke fjerne dem? Hvis ingen klikker på de eks-

terne henvisninger, hvorfor så ikke nedprioritere dem? 

Hyperteksten kan være blandet med andre medietyper: billede, lyd, video, animation og kaldes så 

hypermedie. Nogle af disse medietyper har den ekstra dimension, at læseren kan stoppe i dem efter 

behov og endda springe i dem. Nogle har også den egenskab, at brugeren kan påvirke forløbet, ænd-

re resultatet. Dette gælder også en række af de dynamiske træk ved mediet (metainformation, formu-

larer, sortering, sms, chat, quiz o.l.). Hyperteksten rummer med andre ord interaktivitet. Interaktivi-

tet fremhæves ofte som det specielle ved hypertekster og hypermedie. 

Hypertekststrukturen modsvarer således den postmoderne tekst- og litteraturteori, idet den opløser 

den faste, lineære tekstfølge og etablerer et åbent ”værk”, hvis realisering er afhængig af læserens 

valg (interaktion). Strukturen modsvarer ligeledes denne moderne tekstteoris fokus på intertekstuali-

teten,  idet den bygger på den faktiske realisering af lænkerne mellem beslægtede tekster eller tekst-

dele. 

Med digitaliseringen er det således blevet muligt at realisere en teksttype, som man teoretisk har 

beskrevet i en længere årrække. Fx : 

”Tekster skal ikke opfattes som noget der kan reduceres til enkle strukturer og entydige meninger, 
men noget, der snarere skal opfattes som en tekst-producerende proces mellem tekst og læser.”132

Hyperteksten, som realiserer ideen om et digitalt tekstbegreb, er et nyt tekstligt paradigme, en ny 

måde at forstå tekstens betydning nu og her, og en ny måde at forstå den litterære tradition på. 

                                                 
132 Landow 1970 – inspireret af Roland Barthes i ”S/Z” fra 1970. Citeret fra Sandvik 1999. 
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Hyperteksten er en kompleks, principielt uafgrænset samling af tekster, der udgør en intertekstuel 

enhed, og som er forbundet via links.  

Sisse Siggaard Jensen133 påpeger, at disse forbindelser, i kraft af linkenes materialitet, ”de digitale 

delegater” får en egen vægt og kan spille en rolle der er lige så betydningsfuld som den rolle tekster-

ne selv spiller. Forbindelserne skaber i sig selv nye tekstformer – fx ”portaler”. Det er her hyper-

tekster og deres links har en afgørende betydning for læring og refleksiv praksis. 

I face-to-interface-situationen kan der nemlig genereres mange ideer og hypoteser, når man sætter 

sig for at få indblik i det univers af tekster, der forbinder sig med hinanden. Man kan så vælge at 

følge tankerne og associationerne eller at lade dem  konkretisere sig. 

Der kan endog skabes ”dynamisk indblik” over komplekse områder, der bevæger sig ind og ud af 

tekster og rundt imellem dem – fra skærmen til mappen, til blokken, til bogen. Alle tekster kan øje-

blikkeligt testes gennem krydsreferencer. 

Men mange indblik skaber forsinkelse, ikke nødvendigvis effektvisering – der opstår nemt tvivl og 

forvirring. Men det er disse omveje, der netop skaber refleksion. Hvor der er flere muligheder må 

der tænkes. 

”Set på den måde anskuer jeg hyperlinks som refleksionens potentielle aktanter i computerteksters 

intertekstualitet, og som teksters selvreference i rum der er face-to-interface, rum hvor mange ind-

blik kan genereres og testes i og med at inferensspring kan stabiliseres. Det er rum, hvor der kan 

skabes forsinkelse og tvivl – to væsentlige faktorer for refleksiv praksis.”134

 

c. Computerspillet 
 
Pointen ved computerspil er, at de – som alle programmer - er bygget op i lukkede algoritmer, sam-

tidig med at deres realisering er dybt afhængig af interaktionen med spilleren. Dvs. inden for et givet 

mulighedsfelt vælger spilleren programmets faktiske realisering. Denne blanding af fast kalkule 

(lukkethed) og frit valg (åbenhed) giver en besnærende illusion af, at spilleren selv bestemmer spil-

lets forløb og udfald.  

Set i læringsperspektiv kan man sige, at der hos spilleren sker en indlæring af, hvordan man skal 

reagere sensomotorisk eller mentalt på det, man ser på skærmen. Af, hvordan programmet reagerer 

                                                 
133 Jensen 2000b. 
134 Jensen 2000b, s. 14. 
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på ens egne input. Dvs. en indlæring af rammerne for interaktiviteten (muligheder og begrænsnin-

ger) – årsag og virkning.  

Jeg har andetsteds135 forsøgt at begrunde, hvordan computerspillet (især adventurespillet) kan gøres 

til et læringsspil, der har potentialet til at ramme ned i danskfagets kerneområde – sammenhængen 

mellem viden, forståelse og subjektforandring – og fremme læse- og fortolkningskompetencen, samt 

den historiske bevidsthed. Det vil jeg ikke uddybe her. 

Jeg vil blot fremhæve, at spillenes potentiale som læringsmedium ikke er knyttet til deres indhold. 

Derimod ansporer de den refleksion, der er nødvendig for overhovedet at få spillet til at fungere. At 

kunne manøvrere i plottet, foretage fornuftige valg. Spilleren reflekterer over, hvordan kræfter sæt-

tes i spil, og hvordan de mest hensigtsmæssigt påvirker hinanden. 

Denne mekanisme er snævert knyttet til spillenes interaktivitet. Interaktivitet i spil består i, at spille-

ren spiller spillet, dvs. foretager nogle valg, som programmet svarer på med forudprogrammerede 

reaktioner, som spilleren så igen kan selektere imellem osv.136. Der er tale om en form for rekursivi-

tet eller feedback-mekanisme. 

Interaktivitet er spillerens realisering af spillets muligheder. Dens virkning er fascination i den for-

stand, at spilleren fornemmer at være i dialog med maskinen. At maskinen ”svarer” på ens fore-

spørgsler. Uden interaktivitet ville spilleren ikke gide spille spillet. 

Men for at spillet ikke blot fremmer refleksiviteten i relation til spillets gennemførelse, men også i 

relation til læse- og fortolkningsevnen, samt den historiske bevidsthedsdannelse, skal der konstrue-

res spil, hvor brugerens forståelse eller fortolkning af de fiktive eller narrative forløb får konsekven-

ser for spillets videre forløb. Ideen er, at brugeren lærer at orientere sig, se mønstre og strukturer i 

disse forløb. Det handler ikke om, at spilleren skal indleve sig i spillet, men om at spilleren kan re-

flektere over spillet på følelsesmæssig afstand.  

På den ene side skal spilleren have frihed til at fortolke dele af spillets narration. Tolkning skal kun-

ne føre i flere retninger. På den anden side skal spilleren gøres bevidst om, at den ene fortolkning er 

bedre end den anden. De kan ikke være lige gyldige. Tekstforståelse og –tolkning vurderes på, om 

den dur til noget i praksis – om den kan forklare detaljerne i en tekst. Derfor er en tolkning ikke et 

                                                 
135 Min masteropgave 3 ved DIG: Kan man lære noget af computerspil?. Januar 2002. 
http://www.sdu.dk/Hum/dig/ITopgaver/index.htm (9.7.2003). 
136 Interaktivitet kan formodentlig forstås som Luhmanns ”tilkobling” til kommunikationsprocessen. Altså vekselvirk-
ningen af iagttagelse, selektion og tolkning mellem de tilkoblede systemer. 

http://www.sdu.dk/Hum/dig/ITopgaver/index.htm
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resultat, en åbenbaring, en viden, der kan afsløres ved spillets afslutning, men en praktisk evne, som 

udvikles via interaktion med symbolske repræsentationer.137

Spillet står imidlertid ikke nødvendigvis alene. Interaktiviteten er ikke kun et anliggende mellem 

spiller og maskine, men også mellem spiller og verden uden for spillet. Metoden er generel. 

”Spillet (kan) ikke fortsættes uden at spilleren udfører nogle handlinger uden for spillet og inddra-
ger erfaringer herfra i spillet. Det er altså de handlinger, som barnet udfører uden for computerspil-
let, som skal være de egentligt lærende, hvor computerspil blot skal skabe etableringen af denne 
læringssituation.” 138

Spillet bliver et pædagogisk eksempel, som skal gøres til genstand for metaovervejelse. Spilleren 

skal tvinges til at overveje, hvorfor gør jeg sådan og sådan, mens han spiller eller evt. bagefter. Man 

kan måske lære at køre gokart via simulation, men den endelige prøve sker bagefter – ude på banen. 

 

d. Hyperrum og refleksivitet 
 

Fænomener som hypertekst og spil vil skærpe elevernes analytiske evner. Herved vil deres associa-

tive evner, sansen for relationen mellem forløb og niveauspring, samt evnen til at danne syntese og 

konklusion skærpes.  

Med dette perspektiv synes der at være belæg for at tale om en frugtbar form for IT-pædagogik. IT-

pædagogikken skal hjælpe til med at styre de kræfter, der slippes løs, når IT indgår i undervisningen 

– dvs. når læringen foregår på hyperrummets139 præmisser: uden læreren som iagttager af lærings-

processen, og med legen og kreativiteten som elevens egentlige fascinationskraft. Hvordan skabe en 

kontrolleret læringsproces ud af dette kaos? Det er IT-pædagogikkens opgave. 

Hanne R. Beck mener, at løsningen på dilemmaet er iboende i hyperrummet, dvs. i computerens 

fascinationskraft på eleven. Det vil nemlig nødvendiggøre og synliggøre de kompetencer, som hand-

ler om elevens evne til at iagttage og reflektere over sin egen læreproces. (Luhmanns læring af 2. 

orden). Hun fremhæver især, at de faglige mål skal justeres, så de i højere grad spores ind på det, 

som IT er god til: at etablere et selviagttagelsessystem. 

Koncentrerer vi os om danskfaget, mener jeg, at IT-pædagogikken især handler om at udvide de 

hidtil gældende grænser for interaktivitet. Det er først og fremmest et pædagogisk problem, idet det 

teknisk har lange udsigter, før man kan få noget andet ud af computeren, end der er lagt ind i den. 

                                                 
137 For udformningen af sådanne spil, se omtalte opgave (note 135), side 15ff. 
138 Sørensen 1997, s. 80. 
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Men hvis man med pædagogiske midler kunne udvide interaktiviteten til at betyde, at brugeren kun-

ne inspireres af den respons, som maskinen giver på et bestemt input, til at tænke nye tanker, så ville 

meget være nået.  

 

7. Deutsche Zusammenfassung 
 

Ausgangspunkt dieser Abhandlung ist die Tatsache, dass die IT im Dänischunterricht ungern für 

anderes als die Textverarbeitung, Internetnutzung und PowerPoint-Darstellung von z.B. Projektauf-

gaben verwendet wird. Meine Frage lautet daher: warum wird die IT im Unterricht nicht dafür ver-

wendet, was die meisten als das Kerngebiet des Fachs betrachten; nämlich das Lesen literarischer 

Texte und die Bildung von z.B. historischem Bewusstsein. Ich nehme an, dass es hierfür zwei 

grundlegende Ursachen gibt: 

Teils wird das Lernen dieser identitäts- und reflexionsbildenden Faktoren eng mit dem mündlichen 

Unterricht verbunden und die IT für ein schriftliches Medium gehalten, das bei einem tiefsinningen 

Gespräch nur stören würde, teils wird die IT grundsätzlich als ein Effektivierungsgerät betrachtet, 

das nur benutzt werden sollte, wenn es sich auch lohnt. 

Anders formuliert: die Ausübenden des Fachs Dänisch sind auf der Hut vor allen „Drohungen“ ge-

gen das fachliche Kerngebiet und halten die IT im Grunde für einen Fremdkörper, der den Kernge-

bieten nicht sehr viel bieten kann.  

Gegen diese mehr oder weniger unbewussten Haltungen führe ich dahingegen an, dass die IT sehr 

viel mehr zu bieten hat. 

Vor allem lege ich Gewicht auf folgendes: 

 die IT ist nicht nur ein Gerät, sondern ein reflexives Medium, das der Jugend einer spätmoder-

nen Wirklichkeit eine schwerwiegende Identitäts- und Reflexionsentwicklung anbieten kann, 

 die IT besitzt eine Interaktivität in der „face-to-interface“-Relation, die vermutlich Probleme 

überwinden kann, auf die das Gespräch im Klassenunterricht stoßen mag, 

 die IT ist als Schrift- und Textmedium analog zur postmodernen Text- und Literaturtheorie, weil 

IT auf ähnliche Weise die sequenzielle, lineare Textfolge auflöst und ein „offenes“ Werk etabli-

ert, dessen Realisierung von der Wahl (der Interaktion) des Lesers abhängig ist. 

                                                                                                                                                                   
139 Beck 2001. 
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