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Forord 
Denne afhandling er (naturligvis) bestemt af forfatterens særlige forudsætninger og det perspektiv 
han vælger at anlægge på emnet. Derfor er det på sin plads allerede her at gøre rede for disse 
forhold: Jeg underviser på htx i dansk, hvilket især påvirker min opfattelse af faget, men alligevel 
har jeg foretaget udblik til det almene gymnasium for at få et bredere perspektiv på faget. 
 
Jeg er ansat ved EUC-Sjælland, Næstved Afdelingen, med de særlige forhold og rammer, der gør 
sig gældende her: Vi har valgt en open-learningcenter model til organisering af skolens IT, 
imodsætning til Køge Afdelingen, som har valgt at udstyre eleverne med bærbare pc’ere. Denne 
forskel ligger implicit i nogle af afhandlingens diskussioner.  
 
Organiseringen af  IT i et Open learning Center har selvfølgelig haft betydning for de muligheder 
jeg har haft for at gennemføre det IT forsøg, som vil blive beskrevet i nærværende afhandling. 
Samtidig er denne måde at organisere IT en beslutning, der bl.a. er påvirket af mit syn på IT og 
undervisning. 
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Summary in english 
The paramount purpose of this thesis is to investigate whether IT can form a starting point for new 
methods of teaching literature in schools. The basic view purported is that IT should not enforce the 
tendency to individualism, e.g. by introducing different forms of e-learning. Instead e-learning 
should be integrated in social activities between teacher-pupils and pupils-pupils.  
 
The thesis takes its departure in the viewpoint/assumption? that all elements in teaching must be 
changed if educational gains are to be obtained from the use of IT. For this reason social 
constructivism is applied as a theoretical base explaining how learning occurs. This base is a 
condition for the following considerations about IT and here the thesis points to CSCL (Computer 
Stimulated Collaborative Learning) as a paradigm enabling the encounter of IT and learning as a 
social activity. 
 
Subsequently the thesis discusses the contents of literary teaching, pointing to the/hitherto? 
Essential/central elements (national formation and historical reading) as constructions that in fact 
cannot present arguments for the teaching of literature. On the contrary, the subject should be 
regarded as a particular discipline characterized by a specific way of making observations about the 
world: Analysis, interpretation, historicity and discussion. This leads to a transformation of the way 
that literature is taught. Teaching methods have to emphazise the open dialogue with texts about 
texts and the thesis points out a number of ways that this can be achieved with the aid of IT. 
 
Finally the thesis describes the course of a test where the possibilities of IT in teaching literature 
was tried out. Here the multimedia function, hyperlinks to supplementary information, re-writing of 
exercises, open questions to the text, distribution of exercises to all pupils and subsequent reflection 
on own and others’ responses – are applied. Observations of the pupils’ work during the test 
constitute the backdrop of the answer presented to the question of the thesis; whether 
implementation of IT can provide new forms of teaching which improve work processes of pupils, 
learning and degree of involvement, and the answer is yes, indeed it can. 
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1.0. Emnets relevans 
IT har i flere år spillet en væsentlig rolle i den pædagogiske diskussion. F.eks. indgik der i den 
seneste bekendtgørelse for HTX (fra 1995) krav om IT anvendelse i en lang række fag, og 
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse udnævnte 1996  til ”IT år”,  hvor der skulle 
gøres en særlig indsats for at integrere IT i erhvervsuddannelserne. 
 
Diskussionerne har i første række drejet sig om, at eleverne skulle lære at håndtere IT som et 
værktøj, der kan anvendes til at løse forskellige opgaver. IT færdigheder er i sig selv vigtige 
kvalifikationer, og først i anden række har diskussionen handlet om de  pædagogiske muligheder i 
IT. Her har forventningen først og fremmest været, at IT kunne fremme den enkelte elevs 
læreproces, øge elevernes ansvar for egen læring, øge mulighederne for at differentiere 
undervisningen og for at ”bringe virkeligheden ind i uddannelserne”1. Hermed imødekommer IT 
anvendelsen et stadigt stigende ønske om, at eleverne skal være i centrum for egne læreprocesser og 
elevernes egne ønsker om selv at tilrettelægge og styre deres uddannelsesforløb. På denne måde 
bliver IT svaret på den stigende individualisering, individets frisættelse fra traditionelle bånd (slægt, 
familie, bosted) som har været et gennemgående træk ved vores kultur. Denne individualisering 
hænger sammen med moderniteten og er et resultat af en lang række historiske processer, som bl.a. 
er beskrevet hos sociologerne Giddens2 og Beck3. Denne proces sætter naturligvis også sit præg på 
uddannelserne. 
 
Udover den pædagogiske interesse for IT, så er IT også blevet et salgsargument i konkurrencen 
mellem skolerne om eleverne – IT-skoler, IT-klasser, udlevering af bærbare PC'er til alle nye elever 
er nogle af midlerne til at øge elevtallet – og det virker tilsyneladende; i hvert fald melder de skoler, 
der udleverer bærbare PC’er, om markant fremgang i elevtilgangen. 
 
Det er et problem for samfundets sammenhængskraft, hvis IT anvendelsen forstærker eller 
accelererer tendensen til individualiseringen, f.eks. ved at indføre fjernundervisning, hvor eleverne 
sidder alene og arbejder adskilt i tid og rum4. Det er derfor et problem, at IT udelukkende ses som et 
konkurrenceparameter, der indføres i skolerne uden overvejelser om de pædagogiske muligheder 
eller konsekvenser. Tværtimod skal det overvejes, hvordan IT kan indgå i pædagogikken så 
uddannelserne modvirker individualiseringens negative sider og samtidig realiserer de positive 
muligheder i frisættelsen. IT kan dermed bidrage til at løse de opgaver pædagogikken står overfor i 
den moderne verden. Henrik Kaare Nielsen mener pædagogikkens udfordring består i at forbinde 
individualitet og frisættelse med forpligtende fællesskaber: 
 

”Pædagogikkens opgave bliver i dette perspektiv at kombinere den videst mulige tilgodeseelse 
af det enkelte individs specifikke behov og autonome myndighedsproces med en forankring af 
social solidaritet som en konkret erfaring i elevernes livsverden” 5

 
Pædagogikkens opgave er altså bl.a. at bringe individer i spil med hinanden og at skabe 
læreprocesser, der skaber en dialektisk formidling mellem individuelle og kollektive behov. 
 

                                                 
1 Ole Myglegård: ”Hvis IT er svaret, hvad er så spørgsmålet” 
2 Anthony Giddens: ”En løbsk verden” 
3 Ulrich Beck: ”Risikosamfundet – på vej mod en ny modernitet” 
4 Jr. Henrik Kaare Nielsen: ”Pædagogikken og det moderne demokrati” 
5 Henrik Kaare Nielsen: ”Pædagogikken og det moderne demokrati”, s.560 
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Hvis IT anvendelse ikke tager udgangspunkt i denne type pædagogiske overvejelser eller i 
pædagogiske overvejelser i det hele taget, bliver IT enten et redskab, der atomiserer skolerne og i 
værste fald ikke bare skaber individualister, men egoister. Eller IT bliver et fremmedelement i 
undervisningen, et fremmedelement, som skal imødegås med restriktioner og sanktioner, hvis den 
traditionelle, lærerstyrede undervisning skal kunne gennemføres: Hvornår må den bærbare tændes – 
hvad sker der hvis reglerne overtrædes? Også her blive eleverne i værste fald egoister, der løser 
hver deres opgave bag hver deres bærbare pc’er. Dette har forfatterne til rapporten ”Fremtidens 
danskfag” også observeret: 
 

Da arbejdsgruppen besøgte en htx-klasse på Aarhus tekniske Skole, arbejdede alle de 19 
drenge på hver sin bærbare, og det var sværere end vanligt at få øjenkontakt med eleverne. 
Skærmen er en hård konkurrent.6  
 

Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan IT skal indgå i undervisningen, og fastholde at IT kan 
tilføre undervisningen et kvalitativt løft.  
 
Tilsyneladende er det heller ikke i overensstemmelse med elevernes interesse at individualiersere 
undervisningnen eller at fjernundervisning gennemføres som det bærende princip i gymnasiet. 
Ungdomskulturen på ungdomsuddannelserne og samværet med andre jævnaldrende er mindst ligeså 
vigtig som fagene7. Dette skyldes, at eleverne i denne alder (15-18 år) er i gang med et omfattende 
og kriseagtigt identitetsarbejde, som er blevet mere omfattende i takt med den kulturelle frisættelse, 
som er et resultat af den før omtalte modernitet (bl.a. beskrevet af Thomas Ziehe8). Frisættelsen 
betyder, at elevernes identitetsdannelse starter på bar bund – de overtager intet fra forældrene. 
Derimod foregår identitetsarbejdet i sammenspil og modspil med andre unge og andre 
ungdomskulturer 
 
Derfor skal IT anvendelse i undervisningen baseres på en pædagogik, som omfatter et nyt syn på 
læring, elever, lærere, IT og pensum. Den pædagogiske udfordring i arbejdet med IT-pædagogik 
består i at fastholde de positive aspekter ved, at eleven bliver centrum for egne læreprocesser o.a., 
samtidig med at eleverne forpligtes til at indgå i en demokratisk debat og refleksiv dialog, både med 
hinanden og med læreren. Både for ”at lære noget”, af hensyn til deres identietsarbejde og af hensyn 
til demokratiet (jr. Henrik Kaare Nielsen). 
 
Hvis der skal tages højde for elevernes identitetsarbejde, demokratiets sammenhængskraft skal IT  
betragtes som medium, der gør det muligt at implementere nye undervisningsformer. Dette 
indebærer en diskussion af disse elementer af undervisningen: 
 
 Organisation 
    
 

Lærerrolle  IT Elevrolle 
 
    
 Undervisningsform 
 
                                                 
6 ”Fremtidens danskfag”, Undervisningsministeriet 2003, s. 262 
7 Jr. Knud Illeris: ”Læring”, s. 168-172 
8 F.eks. Thomas Ziehe: ”Adieu til havlfjerdserne” 
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Med organisationen tænkes her på skolens ”fysiske infrastruktur”, som spiller en væsentlig rolle for 
mulighederne og incitamentet for at integrere IT i undervisningen. Samtidig spiller IT 
organisationen en væsentlig rolle for de undervisningsformer IT anvendelsen inviterer til. Open 
learning Center, bærbare pc’ere osv. er her afgørende for læringskulturen. Ovenstående models 
elementer vil danne rammen for min analyse og for det forsøg, der på baggrund heraf er blevet 
opstillet og gennemført. 
 
I den visionen om det IT baserede gymnasium, som udfoldes i  rapporterne om ”Det virtuelle 
Gymnasium”9, diskuteres det, hvordan alle elementerne i ovenstående model skal omdefineres, hvis 
IT skal integeres i skolemiljøet og blot indgå som et værktøj i skolen. Denne diskussion vil blive 
inddraget løbende i nærværende afhandling. 
 

1.1. IT-gymnasiet. 
”Det Virtuelle Gymnasium” ser IT som en mulighed for at frigøre læringsmiljøet fra en lang række 
af de traditionelle bindinger (organisation, bygninger og undervisningsformer), men fastholder, at 
læring skal opfattes som en social aktivitet. Målet er altså ikke at basere de gymnasiale uddannelser 
på fjernundervisning – selvom det er muligt -, men at fastholde det personlige møde, samtidig med 
at den enkelte elev får større indflydelse på sit eget undervisningsforløb. 
 
 I den 2. faglige rapport om Det virtuelle Gymnasium, ”Modeller for fag og læring i Det Virtuelle 
Gymnasium”, konkretiseres visionerne fra den først rapport. Her hedder det i forordet, at det er 
hensigten at ”omsætte de mange værdifulde erfaringer med at integrere IT i undervisning til 
modeller til, hvordan IT kan understøtte en faglig og pædagogisk udvikling…” 10. Derimod er det 
ikke rapportens hensigt at beskæftige sig konkret med IT anvendelse i de enkelte fag.  
 
Modellerne i rapporten bygger på følgende principper: 
 
1) Ny dannelse: Eleven skal kunne bringe den samlede kapital af viden, færdigheder, erfaringer, 
holdninger og personlige egenskaber i spil i forhold til nye situationer. 
 
2) Beherskelse af læreprocesser: Eleverne skal trænes i moderne arbejds- og studieteknikker for at 
forbedre deres evne til ændret tilrettelæggelse af  undervisningen. 
 
3) Læringsmiljøet skal give eleverne mulighed for at opøve og udfolde disse kompetencer. Det skal 
derfor afspejle en øget vægt på undervisningsformer, hvor eleverne arbejder selvstændigt. 11

 
Nærværende afhandling vil overføre disse principper på gymnasiets danskfag. Dette vil betyde et 
opgør med den traditionelle, klassebaserede undervisningen. Det kræver en anderledes forståelse af  
fagets centrale elementer:tekstbegrebet, tekstanalysen og traditionsformidlingen. 
 
Selvom debatten om opstillingen af en tekstrække, der skulle gennemgås i dansk (en ”kanon”) 
aldrig blev til mere end en debat, eksisterer der stadig en implicit kanon, som lærer og lærer 
imellem definerer, hvad der skal undervises i. Derfor består faget for en dels vedkommende stadig i 
overlevering af en række kernetekster i overensstemmelse med denne kanon og en dertil hørende 
                                                 
9 ”Det virtuelle Gymnasium”, Undervisningsministeriet 2001 
10 ”Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium”, s.5 
11 Ibid. s.10 
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lærerformidlet, autoritativ udlægning af teksterne. I lettere karikeret form består undervisningen her 
i, at eleven skal gætte, hvad lærerens hensigt med teksten er, og gennem forløbet overtage lærerens 
analyse og fortolkning af den. Elevens oplevelse af teksten gøres dermed ugyldig, ligesom elevens 
egne erfaringer anses for at være irrelevante. Eleven gøres i denne form for undervisning til mere 
eller mindre passiv modtager af lærerens budskab. En kronik i Dagbladet Information viser, at 
denne form for undervisning stadig praktiseres, og hvordan denne undervisning opleves af eleverne: 
 

”Hvis læreren står ved tavlen og udbasunerer et budskab ud fra det hjørne af sandheden, han har forstået, så kan 
eleverne slet ikke komme på banen med deres relevante og mange gange lige så relevante 
fortolkningsmuligheder. Læreren holder hårdnakket fast i den tolkning, han måske kun er kommet frem til for at 
undgå ydmygelser, mens elevernes engagement bliver kvalt, fordi de mister troen på egne evner”.12

 
Denne form for undervisning, som her er beskervet i (lettere?) karikeret form, bygger på et 
autoritært princip, hvor eleven betragtes som uvidende, som skal til føres viden fra en ”mervidende” 
lærer – altså et helt andet syn på læreprocesser, dannelse og læringsmiljø end det, der opstilles i 
”Det virtuelle Gymnasium” (se ovenfor). Spørgsmålet er så, hvordan IT kan skabe en kvalitativ 
forandring i forhold til den traditionelle undervisning og baserer sig på Det virtuelle Gymnasiums 
principper. 
 

1.2. Afhandlingens sigte. 
Sigter med denne afhandling er at undersøge om IT kan facilitere undervisningsformer, der 
forbedrer elevernes arbejdsprocesser, læring og engagement, samtidig med at eleverne forpligtes på 
samarbejde.  
 
Afhandlingen tager udgangspunkt i den opfattelse, at læring er en socialaktivitet og tager derfor 
udgangspunkt i socialkonstruktivismen for at besvare spørgsmålet: Hvordan lærer man? Hvilke 
pædagogiske konsekvenser har disse teorier for anvendelsen af IT i undervisningen? Den teoretiske 
forståelse vil bygge bl.a. virksomhedsteori og socialkonstruktivivisme, jr. Jerome S. Bruner og 
andre. Læringsteorien vil blive knyttet sammen med diskussionen af forskellige IT-pardigmer. 
 
Danskfagets situation, som den ser ud i dag vil også blive diskuteret og problematiseret af kraft af 
de konsekvenser den konstruktivistiske tilgang har for fagets indhold, formål og metode. Det er her 
hensigten at definere et nyt grundlag for faget, og se IT anvendelsen som en mulighed i den nye 
forståelse af faget. 
 
Med dette som udgangspunkt vil det blive diskuteret, hvordan IT kan inddrages i en undervisning, 
der  lever op til de læringsteoretiske erkendelse. Diskussionen vil føre frem til valg af IT-genrer og 
deres anvendelse i undervisningsforløbet. Det er opgavens primære formål at undersøge om IT 
anvendelse kan føre til en kvalitativ forbedring af undervisningen i dansk, så faget kan mødekomme 
de udfordringer faget står overfor. Det er her påstanden, at fagets chance består i at anvende ITs 
muligheder for præsentation (multimediefunktionen), distribution (f.eks. af materiale mellem 
eleverne eller mellem lærer og elever), kommunikation (e-mail, f.eks) og søgning af information. 
Dette åbner mulighed for, at eleverne kan nærme sig stoffet af flere forskellige veje (billede/lyd), 
kan kommunikere indbyrdes (og med læreren), og for selv at udforske et område eller emne. 
 

                                                 
12 Rasmus Clemmensen Løppenthin: ”Hr. Torbens datter – og so fucking what?”, Information d. 4.april 2003 
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På baggrund af dette opstillede jeg et forsøg med anvendelse af IT i undervisningen. Formålet var at 
undersøge, om IT i danskundervisningen kan understøtte læring som en socialkonstruktivistisk 
proces. En gruppe elever arbejdede i en periode udfra det undervisningsforløb, der blev opstillet 
med udgangspunkt læringsteorien og de IT-genrer, der i forhold her til var anvendelige. Forsøget 
skulle afdække, hvordan eleverne arbejdede med opgaven (fandt der samarbejde sted? I givet fald 
hvordan?), hvordan var lærerens rolle (at afklare forståelsesspørgsmål? At være katalysator, 
indpisker eller sparringspartner?), hvordan brugte eleverne læreren? Desuden skulle elevernes 
forståelse af emnet belyses ved at analysere deres besvarelser. Endelig skulle forsøget afdække 
elevernes opfattelse af denne arbejdsform: Brugte eleverne de muligheder IT stillede tilrådighed,  
brugte de mulitimediefaciliteterne og gav det bedre forståelse? Havde de noget udbytte af 
diskussionen med deres peer og hvordan vurdered de denne undervisningsform i forhold til andre 
undervisningsformer? For at få svar på dette blev eleverne bedt om at udfylde et spørgeskema. 
Forsøgets resultater blev altså indsamlet gennem en triangulering: Iagttagelse af eleverne, 
elevbesvarelser og spørgeskema. 
 
Som afslutning blev der på klassen foretaget en opsummering for at vurdere, om eleverne gennem 
forløbet havde erhvervet flere begreber og bedre forståelse af emnet. 
 
Afsluttende vil erfaringerne fra forsøget blive brugt i en videre diskussion af hele danskfagets 
grundlag og der vil blive argumenteret for, at de muligheder for IT-anvendelse, som forsøget 
demonstrerer, kan danne grundlag for en ny måde at arbejde med faget på, som indebærer også en 
ny forståelse af faget. 
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2.0. Læringsteori 
I ”Det virtuelle gymansium” gøres der ikke eksplicit rede for rapportens grundlæggende antagelser 
om læring, men det fremgår implicit, at læring forstås som en social aktivitet. Det centrale i 
undervisningen er ”Det personlige møde og den dermed forbundne social læring og 
dannelsesproces...”13. Dermed lægger rapportens forfattere sig op ad det læringssyn, som har spillet 
en stadig større i den pædagogiske debat siden den ”kognitive revolution” i 1956. Noget forsinket 
har denne revolution sat sig spor i skolernes hverdag.  
 
Den kognitive revolution ændrede afgørende synet på bevidsthed, viden og læring. Denne ændring 
har i takt med den stigende kompleksitet og informationskaos i informationssamfundet fået stadig 
større betydning, fordi den tager udgangspunkt i denne kompleksitet.  
 
Grundlæggende tager teorien sit udgangspunkt i den opfattelse, at: ”Den ”virkelighed”, vi tillægger 
de ”verdener” vi bebor, er konstrueret”14. Eller sagt på en anden måde: Virkeligheden kan ikke 
erkendes direkte, men gennem vores bevidsthed. Altså er vores viden om virkeligheden ikke en 
objektiv afspejling af verden ”som den er”, men en konstruktion.  Denne konstruktion skabes i 
interaktion med andre individer, men grundlæggende kan viden - i følge denne opfattelse - ikke 
overleveres eller passivt modtages, men skal skabes eller bygges op af individet. Dette får følger for 
opfattelsen af undervisning. Ikke kun for opfattelsen af lærer og elever, men også forståelsen af 
viden. Skematisk kan konstruktivismens positioner opstilles således i forhold til rationalisme15: 
 
 Konstruktivisme 

 
Rationalisme 

Sprog Sprog som handling Sprog er repræsentation 
Sproglig interaktion Viden konstrueres i samarbejde Viden og tanker overføres 
Læringsopfattelse Læring – en social proces Læring – individuel proces 
 
Undervisning, forstået som en overlevering af viden og færdigheder skal derfor forstås som en 
proces, der forudsætter en gruppe, der interagerer – f.eks. en lærer og en lærende. I modsætning 
hertil opfattes læring i det, der her betegnes som rationalisme, som en overføringsproces, hvor en 
(formodet) alvidende lærer overfører viden til (formodede) uvidende elever, som fungerer som 
tomme kar, der skal fyldes – og sådan fungerer danskundervisningen i almindelighed, hvis 
Løppenthins eksempel ovenfor står til troende. 
 
I den konstruktivistiske tankegang besidder elever på et hvert niveau viden, færdigheder og 
meninger, og konstruerer ligesom voksne en model af verden, som kan gøres til genstand for 
diskussion og interaktion. Elevernes konstruktion og viden aktiveres i læringssituationer, f.eks. i et 
læringsfællesskab, hvor de lærende hjælper hinanden og ”rejser stilladser” for hinanden16 og 
gennem diskussioner når frem til en fælles referenceramme. Læreren skal indgå i dette 
læringsfællesskab, men give afkald på sit vidensmonopol, og yderligere bidrage med at iscenesætte 
og støtte elevernes læreproces. Bruner betegner også denne form for pædagogik for 
”gensidighedspædagogik”. 
 

                                                 
13 ”Det virtuelle gymnasium”, s. 11 
14 J.S. Bruner: ”Uddannelseskulturen”, s.70 
15 Efter Jørgen Bang, oplæg holdt hos DIG, april 2002 
16 Jr. J.S. Bruner: ”Uddannelseskulturen”, s.71 
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Gensidighedspædagogikken kan indskrives i ”Den didaktiske Trekant”:17

 
 
 
 
      Indhold 
 
 
 
 
 
   Lærer(e)     elev(er) 
 
Figuren viser, at alle tre instanser skal tænkes med for at der er tale om undervisning, men at 
relationerne mellem dem kan vægtes forskelligt. Rationalismen vil betone lærer-indholdsrelationen 
mens konstruktivismen vil betone elev-indholdsrelationen. Dette får betydning både for opfattelsen 
af indholdsinstansen (Hvad er viden, hvad skal ”overføres”?) og for den rolle læreren skal indtage. 
 

2.1. IT og konstruktivisme 
I artiklen “Designing Educational Technology: Computer-Mediated Change” tager R.K.E. Bellamy 
udgangspunkt i virksomhedsteorien (og ligger dermed fint i forlængelse af Bruners tanker om 
læring) for at forklare forholdet mellem teknologi og uddannelsesmæssige forandringer.  
Bellamy tager udgangspunkt i virksomhedsteorien, fordi den forsøger at forstå den teknologiske 
udvikling som en del af den generelle, kulturelle udviklingsproces, og fordi den ser artefakter som 
medierende led mellem menneske og omverden. Omverden erkendes gennem noget. 
 
Teorien er bygger på Leontevs videreudvikling af Vygotskys konstruktivistiske tanker om at 
bevidsthed opstår gennem interaktion med omgivelserne (også jr. Bruner). Dette betyder også, at 
enhver form for artefakter (instrumenter, tegn, maskiner), som formidlingen mellem individ og 
omverden foregår igennem, påvirker de mentale processer.  
 
Engeström og Cole bygger (ifølge Bellamy) videre på disse tanker og foreslår, at for at forstå en 
aktivitet er det nødvendigt at forstå, hvordan artefakter medierer aktiviteten inden for den sociale 
kontekst, og viser, at artefakter medierer mellem aktivitetens subjekt (individet) og målet for denne 
aktivitet. Yderligere udvider Engeström og Cole virksomhedsbegrebet ved at hævde, at individet 
ikke er isoloeret i aktiviteten, men samtidig er en del af et fællesskab – og relationen mellem 
individet og dette fællesskab også er reguleret af artefakter, f.eks. regler. Og yderligere, at 
fællesskabets forhold til målet for aktiviteten er medieret af arbejdsdeling, dvs. at der er forskellige 
aktører involveret for at målet kan nås. I en undervisningssammenhæng er målet for virksomheden 
læring, aktørerne lærere, rektor og andre roller, og procedurer, kommunikationsformer mv. 
 
Alt i alt viser Engeström og Cole at individets aktivitet mod at nå et bestemt mål bliver påvirket af 
tre faktorer: 1: De anvendte artefakter, 2: det fællesskab aktiviteten indgår i og 3: arbejdsdelingen i 
fællesskabet. Og omvendt vil disse faktorer påvirke individets udvikling af mentaleprocesser. 
 

                                                 
17 her gengivet efter Karsten Schnack: ”Faglighed, undervisning og almen dannelse”, s.23 
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Nedstående model viser også, at nye artefakter vil påvirke både de individuelle og de sociale 
processer, som omvendt også vil påvirke den måde artefakterne vil blive anvendt. 
 
I Bellamys forståelse ser Cole og Engeströms model således ud: 
 
 
   Medierende artefakter (f.eks. computere) 
 
 
 
 
 
 Subjekt      Objekt    resultat 
 
 
 
 
 
Regler for   fællesskab   Arbejdsdeling 
Adfærd   Lærere, administra-  Bestyrelse, rektor mv. 
    torer, elever mv. 
 
Objektet er læring, resultatet (ud)dannede elever). Modellen viser, at anvendelse af teknologi er 
nødt til at medtænke alle dele af modellen. 
 
For at præcisere principperne for udformningen af undervisningsteknologi ser Bellamy nærmere på 
Vygotskys læringsteori og udleder heraf tre principper: 
 
• Autentiske aktiviteter: Elever skal have adgang til og deltage i aktiviteter lignende voksnes og 

have aldersadækvat værktøj 
 
• Konstruktion: Eleverne skal konstruere artefakter og dele dem med det fællesskab de indgår i 
 
• Kollaboration: Læringsmiljøet skal involvere kollaboration mellem eksperter og elever og mellem 

elever og elever  
 
Med dette udgangspunkt gennemgår Bellamy to eksempler, som begge tager højde for de tre 
principper og det totale undervisningsmiljø, jr. ovenstående model. En interessant komponent i 
eksemplerne er imidlertid IT-anvendelsen. IT anvendelsen består i simultaion, interaktivitet, 
kollaboration. 
 
Bellamys konklusion på sine teoretiske overvejelser og de to eksempler er, at de teknologiske 
artefakter ændrer undervisningsaktiviteten. Feks. ændres lærer og elev interaktionen. Lærerne 
indtager en rolle som ”facilliator”. Lærerens vidensmonopol er opgivet til fordel for en ”akademisk 
legeplads”, hvor lærerens rolle er at guide eleverne gennem en proces. Bellamy tilføjer, at eleverne 
gennem denne undervsiningsform erhverver andre, varige færdigheder – uden dog at uddybe hvilke. 
Belleamy understreger, at en succesfuld inddragelse af teknologi i undervisningen er afhængig af, at 

 12



alle aspekter af undervisningsmiljøet tages i ed. Ikke kun elever og lærere, men også forældre, 
tap’er m.m. 
 

2.2. CSCL – et nyt IT paradigme 
Kollaboration som læringsprincip i forbindelse med IT fortjener en nærmere præsentation. 
Timothy Koschmann18 beskriver CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) som et nyt 
paradigme for IT anvendelse i undervisningen. CSCL adskiller sig fra andre 
undervisningsparadigmer, f.eks CAI, Comupter-Assisted Instruction, hvor computeren bliver en 
slags erstatning for den traditionelle lærer. Læringssynet er i CAI traditionelt, forstået på den måde, 
at computeren instruerer den lærende, som modtager viden/færdigheder. Derefter kan det gennem 
en række tests kontrolleres om den lærende har nået læringsmålene.  
 
CSCL derimod bygger på socialkonstruktivismens teorier om viden og læring, og derfor er den 
sociale og kulturelle interaktion i centrum. CSCL kan defineres som ”the mutual engagement of 
participants in a coordinated effort to solve (a) problem together”19. Læringsformen er identisk med 
Bellamys to eksempler ovenfor, idet CSCL kendetegnes ved at læreren bliver facilliator, eleverne 
arbejder sammen om at producere viden og CSCL bygger på at lære ved at gøre. Eksemplerne på 
kollaborativ læring rækker fra problembaseret læring til forskellige former for ”smågruppelæring”. 
CSCL fokuserer på deltagernes samtale, de artefakter, som understøtter teamdannelse og på 
artefakter, som produceres i teams E.K. Sorensen karakteriserer kollaborativ læring på denne måde: 
 

”The learning processes in collaborative learning strategies are characterised by 
conservation, argumentation, debate and discussion in smaller or larger groups.”20

 
I selve tanken om Collaborativ Learning indgår IT ikke som en nødvendig del, men tilsyneladende 
har IT nogle faciliteter, der gør den til et indelysende redskab, som f.eks. Bellamy også er inde på. 
Linda Harasim formulerer det på denne måde i forbindelse med asynkrone undervisningsformer: 
 

”The on-line environment is particularly appropriate for collaborative learning approach 
which emphasis group intersection. Much more than a technical device for exchanging 
information, computer conferencing facilitates the sharing of knowledge and understanding 
among members of a group who are not working together at the same time or place.”21

 
Også rapporten “Ny teknologi – nye praksisformer”22 peger på CSCL som en hensigtsmæssig måde 
at anvende IT på, og henviser først og fremmest til, at den retter sig mod en mere opdagelses- og 
forskningsorienteret læring, hvor teknologien indgår som medierende artefakt i situationer, hvor 
mennesker skal arbejde sammen om at løse en opgave.  
 
CSCL er forstået på denne måde det punkt, hvor IT kan kombineres med det 
socialkonstruktivistiske læringssyn. Ved anvendelse af IT på denne måde undgår man desuden at IT 
bruges til at forstærke tendensen til at individualisere undervisningen. Tværtimod skal eleverne i 

                                                 
18 Timothy Koschmann: “Paradigm shifts and instructional technology”, s.11 
19 Koschmann op.cit. s. 13 
20 Sorensen, Elsebeth Korsgaard: ”Distributed CSCL: A Collaborative Activity in Search of Time and Context” 
21 Linda Harasim: “On-line Education. A new domain” 
22 Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red.): “Ny teknologi – nye praksisformer”, s.72 
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CSCL indgå i et forpligtende samarbejde. Den næste opgave bliver at belyse, hvordan danskfaget 
kan indgå i denne kombination. 
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3.0. Viden 
Siden det 17. århundrede er det blevet stadig mere vanskeligt at fastholde en opfattelse af viden som 
en række af entydige, objektive kendsgerninger, som kan erkendes.  
Fra Aristoteles, Galilei og Newton blev viden opfattet som objektive kendsgerninger, som noget, 
der var ”der ude”, og kunne erkendes gennem iagttagelser og eksperimenter. Naturen var en stor 
bog, skrevet med matematikkens tegn og symboler, som med andre ord kunne læses, som Galilei 
fomulerede det. Denne vidensforståelse blev i det 20. århundrede udfordret af Bohrs og Einsteins 
teorier og eksperimenter, der viste, at iagttageren påvirker det iagttagede og dermed, at verden 
bliver til i vores iagttagelse og ændres med den optik vi ser den igennem. Med I. Hacking som 
hjemmelsmand påpeger Bruner følgende om forskellen på den klassiske og den moderne 
vidensopfattelse:  
 
 ”...at man før det 17. århundrede mente, at der fandtes en uoverstigelig kløft mellem viden 

og anskuelse, den førstnævnte var objektiv, den sidst nævnte subjektiv. Det, modernismen 
hævder er en sund skepsis over for den absolutte eksistens af denne kløft.”23

 
Inden for de humnanistiske videnskaber og fag, har det længe ligget i fagenes selvforståelse, at de er 
karakteriserede ved at være søgende, fortolkende og diskuterende. Det har også været en del af 
fagenes selvforståelse, at indhold og metode i høj grad var et valg, (også ofte et politisk valg – jr. 
70’ernes fagkritik), og derfor i sagens natur kunne være anderledes. Det samme er i højere grad 
kommet til at gøre sig gældende for de naturvidenskabelige fag. Naturvidenskabens status som 
leverandør af objektiv viden er blevet anfægtet. Selve grundlaget er blevet anfægtet: Hvad er 
videnskab? Videnskaben er blevet selvrefleksiv, selvkritisk og fortolkende24, og har dermed fået en 
række træk, der minder om de humanistiske videnskabers karakteristika. Dermed bliver det klart, at 
fagene og fagligheden er konstruktioner. Hertil kommer en øget bevidsthed om, at viden kan 
revideres, at sandheden i dag er morgendagens myte. 
 
For danskfaget er problemet ikke meget anderledes, fordi faget i sit historiske udgangspunkt bygger 
på konstruktionen af det nationale, og i sen-moderniteten og globaliseringen er denne konstruktion 
ved at falde fra hinanden. Det nationale har som videnskabeligt fundament afsløret sig som myte. 
Spørgsmålet om hvad fagets indhold skal være, er derfor på mange måder gjort aktuelt: Hvilke 
færdigheder, hvilken viden skal faget formidle? Hvad er fagets genstandsområde i det hele taget? 
Og hvad er fagets forståelse af dannelse? (se herunder: 4.0.Danskfaget). 
 
Viden skal altså opfattes som en menneskabt konstruktion og ikke noget, der bare foreligger. Det 
betyder dog ikke, at alt er nu er blevet lige gyldigt, at vi er havnet i en postmoderne værdi-
relativisme, hvor alle fikse ideer er ligeså gode som viden, der har vist deres gyldighed. Bruner 
opererer her med begrebet ”retfærdiggjort viden” for at skelne mellem disse former for ”viden”. 
Viden skal forstås som retfærdiggjorte antagelser, som har vist deres gyldighed på ”det 
videnskabelige og filosofiske ræsonnements kanon”, altså at de kan tåle nærmere undersøgelse og  
blive prøvet på mod de bedst tilgængelige beviser.25

 
I forhold til den didaktiske trekant, kan vi konkludere, at fagligheden, indholdet, ikke eksisterer 
objektivt foreliggende, men skabes af deltagerne gennem en kommunikations- og erkendelseproces. 
                                                 
23 J.S. Bruner: ”Uddannelseskulturen”, s.119 
24 Diskussionen om Bjørn Lomborgs videnskabelighed er et illustrativt eksempel herpå. 
25 J.S. Bruner: ”Uddannelseskulturen”, s.118 og 121 
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Disse processer finder imidlertid ikke sted i et tomrum, men inden for en historisk, social og 
kulturel kontekst, som fagligheden er forpligtet på.26

                                                 
26 Jr. Karsten Schnack: ”Faglighed, undervisning og almen dannelse”, s.26 
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4.0. Danskfaget 

4.1. National dannelse 
Danskfaget har traditionelt haft en historisk dimension og et nationalt dannelsesideal som en del af 
sit faglige indhold. Det har været beskæftigelsen med det nationale sprog og den nationale litteratur, 
som udtryk for den nationale identitet og egenart, som i manges øjne har legitimeret faget og 
begrundet dets indhold. Denne forståelse af faget går helt tilbage til fagets oprettelse i 1903 og 
Vilhelm Andersens definition af faget, bl.a. i programskriftet ”Tider og Typer” (1916). Intention var 
at erstatte den græsk-romerske kultur som dannelsesideal med den nationale kultur, helt i 
overensstemmelse med tankerne om det nationale i 1800-tallet. 
 
Også i den seneste bekendtgørelse for faget i det almene gymnasium fastholdes nationalsproget og 
nationallitteraturen som det primære. I beskrivelsen af formålet med den historiske læsning hedder 
det bl.a.:  
 

”Gennem læsning af først og fremmest skønlitterære tekster skal eleverne opnå et overblik 
over den kultur- og åndshistoriske udvikling i Danmark fra oldtiden til vore dage, med 
udvalgte perspektiver til Norden og den øvrige verden.” 
 

Og videre hedder det i bekendtgørelsen om fagets områder og metoder: 
 
”Fagets hovedområde er dansk sprog og litteratur.”27

 
I bekendtgørelsen for htx betones det nationale ikke på samme måde, men her fremgår det, at fagets 
centrale områder er sprog og tekstlæsning28. Af undervisningsvejledningen til faget, ”Råd og vink 
om dansk på htx”, fremgår det dog, at det nationale også på htx er en central del af faget. Under 
overskriften ”Nationale identiteter” hedder det således: 
 

”I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningens indhold bør også fagets nationale og 
kulturbærende aspekt have sin plads” 29

 
Betoningen af det nationale i danskundervisningen er på den ene side blevet stadigt mere 
problematisk i takt med den teoretiske udvikling af faget, mens det på det på anden side fra politiske 
hold er blevet stadigt mere centralt. Det praktiske arbejde med tekster i gymnasiet er i takt med 
udviklingen af først nykritikken, siden ideologikritikken og sidst de subjektive læsestrategier, 
kommet i et større og større modsætningsforhold til det nationale og den metode, der kunne 
begrunde den: filologien. Dermed er faget (først og fremmest i det almene gymnasium) kommet i en 
mærkværdig situation, hvor den politiske forventning til faget og den måde det praktiseres på er i 
modsætning til hinanden30. Praksis viser, at faget i sit indhold og sin metode i stadig højere grad er 
blevet et internationalt kulturfag, hvor (oversatte) udenlandske tekster og massekulturprodukter 
(især engelsk/amerikansk) indtager en central plads. Den standende debat om en kanon i dansk 
                                                 

27 Gymnasiebekendtgørelsen , dansk, Maj 1999 

28 Htx-bekendtgørelsen, juni 1995 
29 ”Råd og vink om dansk på htx”, Undervisningsministeriet 1995  
30 Peter Heller Lützen: ”Danskfagets danskhed” 

 17



undervisningen illusterer på sin egen måde polerne i debatten: På den ene side politikernes ønske 
om en kanon og lærernes modvilje mod politisk bestemt kanon. – selvom der eksisterer en slags 
uofficiel kanon. I praksis er det sådan, at fagets indhold flyder, at tekster vælges udfra den enkelte 
lærers engagement og smag, og at den metodiske tilgang afhænger af den enkelte lærers 
litteratursyn. Med andre ord: det er den enkelte lærer, der konstruerer faget. Der er altså vide 
rammer for, hvilken viden, der formidles og hvordan det gøres. Danskfagets vidensgrundlag er 
således i høj grad genstand for diskussion og fortolkning. 
 
Rapporten om ”Fremtidens danskfag” undgår behændigt at gå ind i diskussionen om fagets 
sammenhæng med det nationale med følgende formulering, der på sin vis demonstrerer at 
spørgsmålets politiske karakter: 
 

Arbejdsgruppen er ganske klar over at vi her tager fat på en diskussion som har klare politiske 
overtoner og en række endnu uklare politiske konsekvenser. Det er imidlertid arbejdsgruppens 
opfattelse at sammenhængen mellem nationalstat og faget dansk er kontingent, dvs. at faget har 
en funktion uanset om man kan skrive under på at Danmark er en nationalstat, uanset om man 
mener Danmark bør være ‘rent’ eller ‘multietnisk’.31

 
Derfor er en af rapportens ”14 bud”, at det historiske i dansk skal tage udgangspunkt i ”nutidens 
diversitet” (det 8. bud) og i præciseringen af budet er der slet ingen sammenhæng mellem faget og 
det nationale. Det nationale, som fællesskabskonstituerende, er opgivet, det samlende er det 
geografiske rum med betegnelsen Danmark, og i dette rum er der flere kulturer (f.eks. bestemt af 
regionale tilhørsforhold, sociale forhold, etniske forhold osv.) tilstede. Derfor hedder det 
konkluderende om arbejdet med det historiske i dansk: 
 

Det er således ikke fagets opgave at artikulere en dansk kultur, men at være mødestedet for alle 
de kulturer som findes i Danmark. Kultur er ikke noget man har, men noget man gør; og 
kulturbegrebet er under alle omstændigheder under hastig relativering og dynamisering. 32

 
Faget bliver stedet, hvor disse forskelle kan artikuleres og lægges frem til diskussion. Dermed 
mister ikke bare den danske litteratur sin særstatus i undervisningen, men læreren mister samtidig 
sit videnssmonopol. 

 

4.2. Tekstbegrebet 
Siden filologien blev forladt har den teoretiske udvikling inden for faget (som nævnt) gradvist 
fjernet faget fra dets oprindelige formål, nemlig opbygningen af det nationale. Den filologiske 
metodes forening af biografisme, sprog og historie gjorde det muligt og meningsfyldt at fastholde 
det nationale som det overordnede mål med undervisningen. Nykritikkens oprør mod filologien i 
60’erne afviklede denne sammenhæng ved at fokusere på teksten i sig selv. Teksten alene rummede 
de elementer, som var nødvendige at kende for at forstå indholdet og kunne ved nærlæsning drages 
frem. Metoden var i høj grad et opgør med filologiens interesse for forfatterpersonligheden og den 
kronologiske læsning. 
 

                                                 
31 ”Fremtidens danskfag”, Undervisningsministeriet 2003 
32 ”Fremtidens danskfag”, Undervisningsministeriet 2003 
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Som fundament for litteraturundervisningen har nykritikken en lang række fordele: Eleven kan 
indgå i en ligeværdig en dialog med læreren om forståelsen af teksten. Begge parter kan kaste deres 
iagttagelser ud til diskussion, og lærerens viden om historiske og biografiske forhold giver ham 
intet forspring i forhold til eleven. Hans merviden på disse områder er så at sige blevet 
diskvalificeret af nykritikken. Som metode har nykritikken et forskningsideal om, at den tætte 
læsning kan føre til en fortolkning af sandheden om tekstens tilværelsesforklaring. Dermed bliver 
teksternes eksistentialistiske indhold, deres tilværelsefortokning, det centrale og dermed ikke deres 
historiske eller nationale forankring. Teksterne kan i prncippet vælges fra alle tider og fra alle lande, 
når blot de har et eksitentialistisk indhold.33 I dette ligger også en æstetisk dom, idet 
massekulturprodukter nærmest pr. definition ikke rummer disse elementer, men er karakteriseret 
ved netop at mangle indhold. 
 
Samtidig er metoden praktisk og let at indpasse i de organisatoriske rammer for undervisningen, 
dvs. en nykritisk analyse af f.eks.en novelle kan passende udgøre indholdet af en 45 minutters 
lektion.  
 
Imidlertid er nykritikkens tekstforståelse blevet undergravet af bl.a. hermeutikken, som i høj grad 
inddrager læserens rolle i forståelsen af teksten. Tekstens ”mening” ligger ikke immanent i teksten, 
men opstår i mødet med læseren. Dette får vidtrækkende konsekvenser for undervisningen i 
litteratur. 
 
Nykritikken bygger på en meget enkel kommunikationsmodel, som skematisk ser således ud: 
 
 
 
 
   

Modtager Tekst Afsender 

Intention  Intention 
 
Modellen kaldes også ”transportmodellen”, idet den forudsætter, at afsenderens budskab/intention 
uforandret transporteres frem til modtageren – som et brev eller en pakke. Hermeutikken peger på, 
at modtagerens intentioner i høj grad spiller ind på forståelsen af budskabet. Det er først i 
modtagerens afkodning og fortolkning af budskabet, at det overhovedet bringes i eksistens. Alle 
tekster har et ”fortolkningsspillerum”, som gør det umuligt at overføre et entydigt budskab fra 
afsender til modtager. I hermeutikken og receptionsteorien bliver interaktionen mellem tekst og 
læser afgørende34. Når interessen forskydes fra teksten - som i nykritikken - til denne relation 
skyldes det, at alle tekster er åbne, dvs. at de har muligheder, som kan realiseres, og da samtidig 
ingen tekst kan udsige alt, er der ”huller”, der skal udfyldes af læseren. 
 
I denne tekstforståelse ligger den rene meningssubjektivisme ligefor, som bl.a. Stanley Fish giver 
udtryk for i sit berømte essay: ”Is there a Text in this Class?35” Svaret på Fishs spørgsmål er ”Nej – 
der er flere, faktisk ligeså mange som der er elever i klassen”. Men ingen tekster kan læses 
vilkårligt, de tomme pladser i teksten er mellemrum mellem de faktiske tekstelementer, som udgør 
”modhager” mod vilkårlige læsninger. Desuden er alle læsninger kontekstuelle i den forstand, at de 
læses i en given sammenhæng, eller som det hedder i receptionsteorien: Fortolkningsfællesskab. 
                                                 
33 Peter Heller Lützen: ”Danskfagets danskhed” 
34 Her gengivet efter Jan Foght Mikkelsen og Bo Steffensen: ”Hvad er receptionsteori” 
35 Jr. Hans Hauge: ”Introduktion til Stanley Fish”, Kritik nr.? 
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Enhver læser vil være medlem af et fortolkningsfællesskab, som f.eks. Europa i 20. og 21. 
århundrede, som sætter rammer for hvad der er meningsfyldt at tale om i teksten og hvordan man 
taler om den36. I snævere forstand er skolen, klassen, dansktimen også et fortolkningsfællesskab, 
hvor eleverne medbringer forforståelse og forventninger om, hvordan tekster skal forstås og 
bearbejdes. 
 
Tilbage står spørgsmålet om, hvordan læreren nu kan genindtræde på scenen når nu en hver læser er 
blevet fortolker? Hvordan kan der på dette grundlag etableres en fortolkningsmetodik, der holder 
fast på både læser og tekst og som kan bruges generelt?37  
 
For det første bliver lærerens rolle at synliggøre det fortolkningsarbejde den enkelte elev i kraft af 
fortolkningsfællesskabet (her: skolen) vil foretage. I kraft af den viden eleven har om fiktive tekster 
vil de forsøge at afkode den nye tekst med det skema ( i Piagets forstand) de medbringer og de 
tekster de har læst. Dvs. de vil udfra konventioner om f.eks. sammenhæng og mening, plot og 
forløb få teksten til at ligne noget de kender – et elevsyn, som er i modsætning til rationalismens 
syn på eleverne som ”tomme kar”. For det andet skal læreren iværksætte aktiviteter, der inddrager 
eleven som meddigter. Læreren skal åbne for dialog og lærerollen vil dermed blive mere 
tilbagetrukken. 
 
Derfor skal læreren udarbejde undervisningsstrategier, der giver eleven mulighed for at anvende 
disse resurser og denne baggrundsviden, og vise eleven at hans/hendes egne resurser er vigtige og 
relevante for forståelsen af teksten38. I dette arbejde kommer skriveprocesser til at spille en stor 
rolle (og dermed også IT, som det vil blive vist). I de mange arbejdsmetoder, der er blevet udviklet 
på grundlag af receptionsteorien, indgår former som genskrivning med egne ord af en tekst, 
skrivning af ny slutning, skrivning af fortsættelse, omskrivning til ny genre m.v.39 – alt sammen 
udfra den betragtning, at det er i skrivningen, at eleven konstruerer sin forståelse af teksten. Denne 
forståelse kan så bringes i dialog med andre elevers forståelse. 
 

4.3. Det historiske. 
I samnenhæng med opfattelsen af det nationale, som fagets grundlag, spiller også begrebet 
”historiske bevidsthed” en central rolle i faget. Dvs. at der i bekendtgørelserne for faget på htx og 
det almene gymnasium lægges vægt på læsning af ældre tekster40, i det almene gymansium helt fra 
oldtiden, mens der på htx kun stilles krav om læsning af ”tekster fra før 1800”. Htx bekendtgørelsen 
har imidlertid en interessant definition af, hvad formålet med historisk læsing er: 
 
 ”Målet er at give eleven en forståelse af 

1) hvordan man tænkte, følte og handlede under andre historiske forhold, 
2) at nutiden præges af tidligere tiders tanker og handlinger og  
3) at nutidens tanker og handlinger skaber fremtiden” 

 

                                                 
36 Jr. Peter Kaspersen: ”Tekstens stemmer, antologi” 
37 Bo Steffensen: ”Receptionsæstetik” 
38 Jr. Bodil Hedeboe: ”De skjulte beskeder” 
39 Bodil Hedeboes bog indeholder et righoldigt katalog om arbejdsmetoder 
40 I bekendtgørelsen for det almene gymnasium formuleres det således: -”Gennem læsning af først og fremmest 
skønlitterære tekster skal eleverne opnå et overblik over den kultur- og åndshistoriske udvikling i Danmark fra oldtiden 
til vore dage, med udvalgte perspektiver til Norden og den øvrige verden.”
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Af denne definition fremgår, at historien opfattes som sammenhængende og at eleverene skal se sig 
selv som en del af dette kontinuum. Desuden ligger der i fomuleringens første punkt, at eleverne i 
mødet med tidligere tiders bevidsthedsformer bliver konfronteret med andre forestillingsformer end 
deres egen og gennem dette møde kan der skabes en form for historisk bevidsthed. 
 
Begge bekendtgørelser bygger på en liniær historieopfattelse, som opfatter historien som en 
udviklingsproces (jr. oven for anførte citat fra Gymnasiebekendtgørelsen, her s.12). Historien bliver 
fremstillet som en ”stor fortælling”, med en narrative struktur, som har en begyndelse (oldtiden) og 
som slutter med histoirens foreløbige højdepunkt: ”nyeste tid”. Historiens fremadskriden bliver 
beskrevet som en række perioder, som afløser hinanden i flydende overgange. Fagets indhold 
struktureres stadig på denne måde og f.eks. er mange af fagets antologier opbygget sådan. 
Systimes antologi ”Stoppesteder” er et eksempel på denne narrative struktur. Imidlertid er den ikke 
struktureret efter de litteraturhistoriske perioder, men efter sociologiske begreber. I den narrative 
struktur er det således en fortælling om de dominerende normer udvikles fra være at  ”Slægten”, 
”Kongen”, ”Borgeren”, ”Massen” for at ende med ”Individet”. Problemet med dennne historiske 
fortælling er, at litteraturen mister sin egenart ved at blive presset ind i en sociologisk/historisk 
ramme, dvs. litterære tekster bliver ikke set som æstetiske udtryk, som bla. er defineret ved at være 
flertydige. Og problemet ved den narrative struktur i det hele taget er, at den konstruerer 
sammenhænge og kontinuitet som (måske) slet ikke er der. Historien – også litteraturhistorien - er 
langt mere nuanceret og kompliceret end den store fortælling om ”udviklingen” lader forstå. 
 
Karin Esmann er inde på det samme, når hun opstiller følgende dilemma for undervisningens 
historiske dimension: 
 

”Vi står i et dilemma: Hvordan forener man en historisk bevidsthed om sammenhæng med 
en bevidsthed om, at denne sammenhæng er en konstruktion?”41. 
 

Spørgsmålet er altså, hvordan eleverne kan komme i dialog med ”ældre tekster” og se sig selv i 
sammenhæng med dem. Og hvordan kan elevernes erfaringer bringes i anvendelse i arbejdet med 
tekster, som både med hensyn til sprog, ord, begreber og indhold er fremmed for dem. Det er bl.a. 
disse spørgsmål Karin Esmann har sat sig for at besvare.42  
 
Svaret på dette dilemma er dialog, forstået som dialog enten mellem samtidige tekster for at 
synliggøre andre erfaringer fra den samme periode, for at synliggøre, at den forståelse teksten 
repræsenterer er en ud af flere og at den valgte tekst er valgt ud af flere mulige. Eller dialog mellem 
forskellige perioder, f.eks. mellem den periode eleverne repræsenterer og den teksten repræsenterer. 
Grundsynspunktet i Esmanna bog er konstruktivistisk og dette indbærer, at læring forstås som en 
tilegnelsesproces, der bygger videre på det eleverne i forvejen ved og kan, og at eleverne selv får 
mulighed for at udforske stoffet og stille spørgsmål til det – og får mulighed for at fremstille deres 
resultater. Lærerens formidlingsrolle består i at skabe nysgerrighed, at oplyse og forklare – i det 
omfang det er nødvendigt. Esmanns tillid til elevernes evner strækker sig imidlertid så langt som at 
hævde, at ”...nogle af disse vildskud er nemlig udtryk for en forståelse af teksten...”. Her er det nok 
på sin plads at minde om at lærerens rolle ganske vist er at give plads for eleverens forståelse, men 
også i kraft af sin faglighed at sortere mellem ”vildskudene”. 
 

                                                 
41Karin Esmann: ”Det historiske i dansk”, s.20 
42 Karin Esmann: ”Det historiske i dansk” 
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Esmann skriver videre, at læreren ikke skal stille spørgsmål til eleverne for at kontrollere deres 
forståelse eller for at styre læsningen mod et forudbestemt mål, men skal stille autentiske 
spørgsmål, dvs. åbne spørgsmål, der giver eleverne mulighed for at reflektere, og nå frem til sine 
egne svar. Esmann fremhæver også vigtigheden af at anvende flere tilgange til teksterne og henviser 
her til Howard Gardners teori om ”De syv intelligenser”. Undervisningen skal altså også appellere 
til elever med musisk, visuel, kropslig osv. intelligens. Opsummerende skriver Esmann om 
dansklærerens opgaver: 
 
 ”Det handler om at skabe motivation, opbygge forforståelse og give rum for aktiv 

udforskning af stoffet hos eleverne. At benytte sig af pædagogiske greb, der 
imødekommer deres æstetiske og refleksive ressourcer og tager højde for de sproglige, 
tekstanalystiske og vidensmæssige problemer.”43

 
I sin bog angiver Esmann en række eksempler på, hvordan disse opgaver kan løses i det konkrete 
arbejde i klasserne, bl.a. på hvordan eleverne kan konstruere deres egen litteraturhistorie, og på 
hvordan modlæsninger og medlæsninger af historiske tekster kan anvendes for at skabe 
metarefleksion om tekstens valg og historiske forudsætninger – hvad kunne der have stået og hvilke 
historiske begrænsninger er teksten underlagt?  Disse spørgsmål kan dels besvares inden for teksten 
selv, dels ved at inddrage andre tekster, der konstrasterer eller perspektiverer teksten. Eller sagt på 
en anden måde:  
 
 ”Man kan sige, at modlæsningen bliver en slags hypertekstprincip, hvor eleverne kan 

”klikke” på forskellige steder i teksten og dermed stille ind på andre tekster, der har 
relation til dette sted. Det kan være litterære tekster, billedmateriale, masseproducerede 
tekster, breve...44

 
På denne måde bryder man også opfattelse af historien som en stor, fremadskridende fortælling ved 
at for det første at vise diversiteten inden for perioden og for det andet vise samtidigheden i de 
historiske tekster – at ældre tiders tanker og problemer også er tilstede i vores nutid som aktive 
tankemønstre og problemkomplekser. 
 
Det kan også være tekster, der aktualiserer elevernes nutidserfaring ved at præsentere tekstens tema 
i en form eleverne er fortrolige med (f.eks.film, tekster fra elevernes samtid), alt sammen med det 
formål at skabe forudsætningerne for medlæsningen, som (på traditionelvis) afkoder forfatterens 
intention. 
 

4.4. Fagets nye grundlag 
Som det ses af ovenstående er der inden for de sidste år opstået nogle radikalt nye opfattelser af 
danskfagets grundlag og af dets metoder. Dekonstruktionen af det nationale som fagets samlende 
kerne, opløsningen af fagets centrale objekt: teksten, indsættelsen af eleven som et aktivt, vidende 
og producerende individ som centrum for læringen, betyder, at faget skal finde et nyt grundlag og 
udvikle nye metoder.  
 

                                                 
43 Ibid. s.41 
44 Ibid.s 70 
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Beskæftigelsen med tekster (i den udvidede forståelse af begrebet) skal stadig være det centrale i 
faget. Mødet med især tekster45, som er fremmede for eleven, enten fordi de repræsenterer en anden 
tid eller en anden kultur, er væsentlig i skabelsen af historisk bevidsthed og for elevens 
dannelsesproces. Dannelse skal her forstås som netop evnen til at møde det fremmede og nye, og i 
dette møde overskride sig selv og fortolke det nye ind i det allerede kendte. Målet for dannelse 
bliver set på denne måde evnen til konstant selvrefleksion. Danskfagets opgave er stille metoder til 
rådighed, som muliggør, at eleverne får redskaber, der sætter dem i stand til at håndtere det 
fremmede og nye – f.eks. ved at etablere en dialog med det, ved at stille autentiske spørgsmål, ved 
at relativere deres egen historicitet - som nævnt ovenfor. Samtidig spiller arbejdet med litterære 
tekster en særlig rolle, i kraft af deres egenskab af at være æstetiske produkter og derfor lægger op 
til netop dialog, diskussion og fortolkning. 
 
Danskfagets grundlag skal derfor i højere grad opfattes som en særlig måde at betragte og forholde 
sig til verden på, en betragtningsmåde, som også kan overføres på de naturvidenkabeligt orienterede 
fag, som omvendt også er tvunget til at se sig selv som andet end formidler af objektiv viden (jr. 
overfor: 3.0. Viden). Danskfagets tradionelle objekt (det nationale og historiske) kommer derfor til 
at spille en underordnet rolle. 
 
Fagets indhold, den pædagogik det skal praksisere og det dannelsessyn det skal funderes på, er i 
overensstemmelse med Wolfgang Klafkis tanker om ”kategorial dannelse”. Ifølge denne 
tankegange skal undervisningen tage udgangspunkt i didaktiske overvejelser, der skaber 
undervisningssituationer, hvor elven får mulighed for at gøre erfaringer, der kan skabe kategorier til 
en bedre forståelse af verden, både den samfundsskabte og kulturskabte.46

4.5. IT og dansk 
Det ligger næsten i tankerne om meddigtning, elevernes egen udforskning, anvendelse af flere 
præstationsformer, hypertekstbegrebet, etablering af dialoger på flere niveauer osv. at IT kan spille 
en afgørende rolle i denne proces. Desværre gøres der ikke mange overvejelser om IT pædagogik i 
”Fremtidens danskfag”. Rapporten hæfter sig ved de nye teksttyper (”skærmtekster”) som IT har 
skabt, og har nogle vage formuleringer om IT-læring bla. 
 

Den markante udvikling inden for IT gør det oplagt at undersøge hvorledes medie- og IT-
læring på længere sigt kan smelte sammen i en danskundervisning der både imødekommer og 
kvalificerer elevernes beredskab og appetit på området47

 
Det er nærværende afhandlings sigte i det følgende at give nogle bud på, hvordan IT kan indgå i 
fagets pædaogogiske og faglige udvikling. 

                                                 
45 Følgende er inspireret af  Mogens Enevoldsen o.a. ”Profil og dannelse på htx” 
46 Gengivet efter ”Pædagogisk opslagsbog”, s.42 
47 ”Fremtidens danskfag” 
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5.0. IT anvendelse og valg af IT-genrer. 
Anvendelse af IT i undervisningen rejser spørgsmålet, om hvornår i planlægningsfasen IT skal 
tænkes ind. Man kan hævde, at IT skal tænkes ind i forløbet fra starten, ud fra det argument, at det 
ellers kun vil blive inddraget som værktøj og ikke bidrage med noget nyt i forhold til den 
pædagogiske praksis. Dette synspunkt er jeg dog uenig i. Vi må tage udgangspunkt i de 
pædagogiske overvejelser om, hvad vi vil opnå og hvilke læringsprincipper vi vil anvende, og først 
derefter overveje hvilke IT-genrer, der kan imødekomme disse mål og læringsprincipper. Hvis vi 
tager udgangspunkt i teknologien og ikke i pædagogikken, spænder vi vognen for hesten. Målet for 
IT anvendelsen må være optimal, ikke maximal, IT må ikke blive et mål i sig selv. 
 
Derfor er Bent B. Andresens FIX-model anvendelig for, hvordan et undervisningsforløb med IT kan 
designes. Udgangspunktet er her læringsprincipper, dernæst organisationsformer og først til sidst 
IT-genrer. 
 

Fiks-modellen

 IT-genrer

Organiserings-
former 

Lærings-
principper

Fleksibelt IKT-baseret KompetenceSystem
© Bent B. Andresen

 
 
I forlængelse af ovenstående overvejelser om læring, IT og faget opstilles følgende 
læringsprincipperne for forsøgsforløbet: 
 
1: Læreren skal aktivere elevernes resurcer og baggrundsviden 
2: Eleverne skal have mulighed for at indgå i en dialog med teksten gennem åbne, ”autentiske” 

spørgsmål 
3: Eleverne skal have mulighed for at diskutere, argumentere m.m. med hinanden i større eller 

mindre grupper 
4: Eleverne skal have mulighed for at konstruere deres egen forståelse af teksten, f.eks. ved at 

genskrive/omskrive den 
5: Eleverne skal have mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd i stoffet 
6: Undervisningen skal henvise til andre præsentationsformer, der gør det muligt for eleverne at 

nærme sig emnet på forskellige måder og tager hensyn til elevernes læringsstile 
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Når læringsprincipperne er fastlagt, skal de passende organisationsformer vælges, og i forlængelse 
af ovenstående principper har jeg valgt følgende organisationsformerne i forsøget: 
 
1: Klasserumsundervisning. Her etableres forforståelse og elevernes forhåndsviden aktiveres. 
2: Gruppearbejde. Eleverne læser-skriver og læser sammen, og diskuterer sig frem til en fælles 

forståelse af teksten, vha. åbne, igangsættende spørgsmål 
3: Klasserumsundervisning. Som afslutning opsamles klassens forståelse af emnet og teksten. 
 
Først på dette tidspunkt i planlægningen skal IT inddrages, og spørgsmålet er her, hvilke IT genrer, 
der kan opfylde kravene til læringsprincipper og organisationsform. Svarene er: 
 
1: Gruppearbejdet organiseres som CSCL. 
2: Diskette/CD-Rom eller en hjemmeside skal give eleverne mulighed for at diskutere forståelsen af 

billede, musik og tekst, og de skal have mulighed for sammen at belslutte, hvilke supplerende 
oplysninger de vil benytte sig af. 

3:Tekstbehandling til elevernes skriftlige arbejde 
4: Anvendelse af informationsbaser, som der på forhånd er angivet links til på diskette eller andet 
5: Multimedierepræsentation 
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6.0. Forsøget 
Forsøgets IT del bestod af et digt (B.S. Ingemanns ”Nattevandrerinden”, 1823), som eleverne fik 
udleveret på diskette. På disketten var desuden hyperlinks til forklaringer, på ord, som jeg på 
forhånd forventede ville volde eleverne problemer. Desuden var der hyperlinks dels til Det 
Kongelige Biblioteks hjemmeside, hvor eleverne kunne hente yderligere oplysninger om Ingemann 
og perioden, dels til et musikarkiv, hvor de kunne høre et stykke musik af Schubert. På diskette var 
der desuden et maleri af Caspar David Friederich, som eleverne skulle betragte inden de begyndte 
på selve opgaverne knyttet til digtet. Maleriet og musikken skulle illustrere grundstemningen i den 
litterære periode, og bringe eleverne i ”Følelsesmæssig kontakt” med perioden i almindelighed og 
digtet i særdeleshed (jr. Hedeboe). 
 
I første omgang fik eleverne kun digtets 5 første strofer, og den første opgave bestod i, at eleverne i 
tomandsgrupper skulle gengive indholdet i digtet med egne ord og dernæst på denne baggrund 
skrive en fortsættelse, eller sagt på en anden måde: Eleverne konstruerede sammen en fortsættelse 
af digtet på baggrund af deres fælles forståelse. Næste skridt i procesen betod i at eleverne skulle 
distribuere den tekst de havde produceret i fællesskab til de øvrige og selv vælge og kommentere to 
andre bud på en fortsættelse. Desuden skulle de overveje deres egen i lyset af de andre elevers svar. 
Først derefter fik de slutningen på digtet, og skulle i forbindelse hermed overveje forståelsen af 
centrale og vanskelige passager i digtet, og sluttelig sætte ord på deres oplevelse af digtet (opgaven 
er vedlagt som bilag). 
 
Romantikken blev valgt som periode, fordi eleverne i det foregående havde beskæftiget sig med den 
victorianske skrækroman i tilknytning til et Jack the Ripper forløb. Eleverne havde i den forbindelse 
læst uddrag af R.L. Stevensons ”Dr. Jekyll and mr. Hyde”, og Bram Stoker: ”Dracula” samt en 
novelle af Conan Doyle og én af Edgar Allan Poe. Læsningen af disse tekster drejede sig om 
forståelse af menneskets dobbelthed og den victorianske moral. Denne forståelse af mennesket går 
igen i dele af romantikken, så eleverne havde derfor en forhåndsviden, som de kunne anvende til 
forståelse af denne periode. 
 
B.S. Ingemann blev valgt fordi de fleste kender ham som salmedigter, en side, som står i kontrast til 
hans ”gåsehudsromantik”. Ingemanns forfatterskab samler altså flere sider af romantikken. Ved at 
vælge et af hans skrækdigte , kunne elevernes forforståelse af Ingemann udfordres. Digtet 
”Nattevandrerinden” blev valgt fordi det dels rummer en lang række af de træk. der normalt 
forbindes med romantik (kærlighed), dels fordi det rummer træk, der overskrider og udfordrer den 
hverdagsagtige forståelse af begrebet og perioden (det dæmonsike og incesttemaet). 
 
Til forsøget blev der valgt et maleri af Caspar David Friedrich, hvis malerier har fået emblematisk 
karakter i forbindelse med romantikken. Det valgte maleri rummer også nogle af romantikkens faste 
ingredienser – ruinen, den store, mørke skov, de små mennesker osv. Schubert er valgt som 
eksempel på periodens musik, fordi han står som eksponent for musikken i perioden. 
 
Mange nyere tekster lægger op til, at læseren skal inddrages som meddigter, læserens aktive 
medvirken er en forudsætning for, at der overhovedet opstår en tekst. På den måde var det oplagt at 
anvende en sådan tekst. Når jeg i stedet valgte at tage udgangspunkt i en ældre tekst, er det for at 
skabe en dialog mellem elevernes nutidsbevidsthed og tidligere tiders tanker, for skabe en 
bevidsthed om at deres tankemønstre, f.eks. om kærlighed og romantik, er historiske, dvs. de har en 
bestemt oprindelses- og overleveringshistorie. 
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Et vigtigt forhold, som spiller ind i vurderingen af forsøget, er den dobbeltrolle jeg indtager i 
processen: Jeg er klassens lærer og samtidig igangsætter af et forsøg, som jeg siden selv skal 
evaluere og fortolke. Det ideelle havde været at inddrage en tredje person, som kunne iagttage 
forløbet uden at tage del idet, således at også lærerens samspil med eleverne kunne iagttages. En 
tredje person kunne også iagttage elevernes adfærd uden samtidig at skulle svare på deres 
spørgsmål. Jeg har dog kun haft den mulighed at være opmærksom på denne fejlkilde, og derfor 
forsøgt at se på min egen rolle ”ude fra”, og ved at fastholde et dobbeltblik på eleverne – både som 
lærer og som observant. 
 

6.1. Opstarten 
Forsøget blev gennemført i april måned i en 1. g. Klassen havde da 24 elever, heraf  fire piger og tre 
drenge med indvandrerbaggrund. Ingen af de tre med indvandrerbaggrund er født her i landet, og de 
har derfor alle tre problemer med sproget. En  har siden forladt skolen. 
 
I overensstemmelse med de læringsprincipper, der blev opstillet i det foregående, startede forløbet i 
klasserummet, hvor der etableredes en fælles forforståelse af begrebet romantik og om B.S. 
Ingemann. Først derefter blev IT inddraget og eleverne arbejdede herefter i grupper. 
 
Eleverne blev på klassen bedt om at svare på, hvad de tænkte på, når de hørte ordet ”romantik”. Her 
svarede de ”stearinlys”, ”Romeo og Julie”, ”Lady og vagabonden”, ”Barry White”, ”Roser”, 
”Hjerter”, ”Sct. Valentin”, ”God middag for to”, ”Intime stunder”, ”Kærlighed”. To elever havde 
dog en vag fornemmelse af, at det også er en tidsperiode og den ene kunne hæfte navnet Søren 
Kierkegaard på (med nogen besvær), men forventningen blandt eleverne var helt tydeligt, at nu 
skulle de have om ”kærlighed”, som en af dem vrængede. 
 
B.S. Ingemann sagde dem derimod ikke noget, en kom til at tænke på ”kirke”, men kunne ikke 
begrunde sin fornemmelse. Det begyndte dog at dæmre, da titlen på Ingemanns kendte 
morgensange blev nævnt af læreren, især ”I Østen stiger Solen op” sagde dem helt tydeligt noget – 
en udbrød endda ”Ikke samler!” Også ”Dejlig er Jorden” kendte de fleste. Derefter læstes 
Ingemanns novelle ”Glaskisten” (1847) op, og eleverne blev bedt om at sige, hvad de nu forbandt 
med ”romantik” og B.S. Ingemann. Der blev svaret ”gyserhistorie”. En elev sagde desorienteret: 
”Jeg troede vi skulle have om kærlighed”. 
 
Herefter blev eleverne præsenteret for forløbet ved hjælp af overheads, der forklarede, hvordan 
hyperlinksene kan anvendes til ordforklaringer og til indhentning af supplerende oplysninger. Også 
opgaverne og afleveringen af dem blev forklaret. Derefter var de klar til at gå i gang med IT-delen: 
gruppearbejdet og ”læs-skriv-læs” delen. 

 

6.2. Iagttagelser under forløbet. 
Ved forsøgets start var tre af klassens 24 elever fraværende. 
Efter den fælles start i klassen fik hver anden elev udleveret én diskette med opgaven på og 
eleverne fik besked på at danne grupper to og to. De gik alle straks i gang, og hurtigt meldte de 
første spørgsmål sig: Hvem har malet billedet? ville nogle vide, andre stillede spørgsmål angående 
ord i digtet. Det var ord som ”taal”, ”gaar” og ”didhen”, som der ikke var hyperlink til, de ikke 
forstod. De fire piger i klassen dannede to grupper, og sad to og to omkring to pc’ere og ved begge 
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foregik en livlig diskussion af maleriet. En del drengegrupper arbejdede på samme måde, men andre 
læste disketten ind på to pc’ere, og læste ved hver sin skærm. Alligevel diskuterede og 
kommenterede eleverne digtet med hinanden. En drengegruppe på tre indlæste også disketten på 
hver sin pc’er, og delte opgaverne i mellem sig. Af sig selv begyndte de dog at tale sammen om, 
hvordan opgaverne skulle løses. Andre grupper skrev simpelthen teksten ud og læste hver for sig. 
Dermed havde de ikke umiddelbart adgang til hyperlinkene. 
 
De to (tilstedeværende) elever med dansk som andet sprog havde helt tydeligt svært ved at forstå 
teksten. Forståelsesproblemerne angik ikke kun enkelt ord (”Øie”), som de ikke kunne finde v.h.a. 
hyperlink, men hele sætninger, som de skulle have forklaret. De misforstod også digtet, idet de gik 
ud fra, at billedet af Friedrich var en illustration af digtet. Den ene af de to elever forsøgte at finde 
oplysninger via Google under søgeordet ”Nattevandrerinden”. En anden drengegruppe havde også 
store forståelsesproblemer, også her med hele sætninger, som de fik hjælp til. 
 
Da to de to pigegrupper var færdige med deres fortsættelse tjekkede de e-mail, søgte på nettet og 
andet, mens de ventede på at komme til at læse de andres fortsættelse af digtet, så de selv kunne 
komme videre. 
 
Enkelte grupper havde problemer med at komme i gang med fortsættelsen og fik derfor et i- 
gangsættende spørgsmål, f.eks. ”Hvem er den døde, som pigen kalder op af graven”? Herefter 
fortsatte de selv. Kort tid efter sås, at enkelte grupper læste og diskuterede de andres fortsættelser – 
også på tværs af de etablerede grupper. Ved lektionens slutning var en del af grupperne færdige 
med arbejdet. 
 
Ved næste lektions begyndelse var to (nye) fraværende, de tre fraværende fra sidst blev hurtigt sat 
ind i arbejdet og to fandt sammen i en gruppe, den sidste måtte arbejde alene. De to fraværende 
gjorde, at to nu måtte fortsætte alene. Ved starten af denne lektion var der problemer med at finde 
det gemte fra sidste gang, ellers gik arbejdet i gang. Flere grupper bad nu om at få udleveret 
hovedtelefoner, så de kunne bruge musiklinket. Ca. 25 minutter inde i lektionen fik de første elever 
udleveret slutningen på digtet og de sidste opgaver. Efter 1 time var den første gruppe færdig med 
opgaverne. Ved lektionens slutning var alle færdige, med undtagelse af en gruppe, som fik resten 
for som hjemmearbejde. 
 
Iagttagelser og samtaler med eleverne gav indtryk af, at forløbsdesignet gav eleverne mulighed for 
at diskutere med hinanden. Især gav maleriet af Casper David Friedrich anledning til diskussion. 
Bl.a. havde en gruppe en afgørende diskussion om, hvorvidt billedet var ”opmuntrende” eller 
”dystert”. Den ene elev hæftede sig ved solen, der skinner ned på ruinen, den anden pegede på det 
dystre i ruinen og de mørke skygger i skoven. Diskussionen blev afgjort, da den ene slog fast, at 
digtet i hvert fald er uhyggeligt, hvor efter de enedes om, at billedet er ”dystert”. Eksemplet 
illustrerer, hvordan billede og tekst spiller sammen og skaber forståelse. En anden udtrykte sin 
tilfredshed med at ”komme væk fra det normale”. Også arbejdet med fortsættelsen gav anledning til 
livlig diskussion, ligesom eleverne ivrigt kommenterede hinandens slutninger efterhånden som de 
blev tilgængelige på fællesdrevet. 
 
Men det var dog ikke alle, der satte pris på denne arbejdsform. En elev udtalte således, at det er 
udmærket at ”snakke sammen om tingene”, men tilføjede, at han ikke bryder sig om at 
kommunikationen skal foregå skrifteligt, og at han mener, at der ”mangler styring” – i modsætning 
til klasserumsundervisningen. En tredje elev var meget kritisk og udtalte, ”at det er en latterlig 
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opgave”, at hun ”hader digte” (hendes makker gav hende til dels ret i det sidste, men skyndte sig at 
tilføje, at ”det ikke er så slemt med det her digt”(!)). Eleven fortsatte med at sige, at hun ”ikke gider 
læse de andres” – og ”at de ikke skal læse hendes”. Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter, at nogle 
elever ikke følte sig trygge ved denne undervisningsform (se nedenfor: 6.4: Spørgeskemaerne), men 
at de langt fra var i flertal. 
 
Lærerens rolle under forløbet var at besvare forståelsesspørgsmål (ord, sætninger og 
tvivlsspørgsmål i forbindelse med opgaverne) og at være igangsætter for de elever, der var kørt fast 
eller ikke kunne komme i gang. 
 
Forløbet blev afsluttet i klassen, hvor eleverne bliver bedt om (igen) at sige, hvad de forbinder med 
romantik. Formålet med at gentage denne øvelse var at se om eleverne kunne knytte flere begreber 
til ”romantik”. Svarene var stort set de samme, dog blev der denne gang tilføjet ”uhygge” og 
”klassisk musik”. 

6.3. Besvarelserne.  
Billedet af Caspar David Friedrich opleves af eleverne som dystert. En enkelt gruppe bruger 
betegnelsen ”Spøgelsesstemning”. Det er også et gennemgående træk, at eleverne ser lyset i midten 
som en modsætning til skovens mørke: ”Glæden og lykken er i midten, fred og ro, men rundt om i 
det mørke er der sorg og ulykke”, hedder det i én af besvarelserne. Også borgruinen ses som et tegn 
på sorg og uhygge. Generelt har eleverne altså en oplevelse af en grundstemning i romantikken, og 
som det vil fremgå, kan de bruge denne oplevelse i forhold til digtet. Det er dog ikke alle elever, der 
har kommenteret billedet, og slet ingen har sat ord på musikken af Schubert, hvad de i øvrigt heller 
ikke skulle. 
 
Opgavens andet spørgsmål har til formål at få eleverne til at forstå digtet på et overordnet niveau: 
Hvad betyder ordene, hvad sker der i digtet? Ved at omskrive digtet til prosa bliver eleverne nødt til 
sammen at etablere denne forståelse. Samtidig giver det læreren mulighed for at korrigere 
forståelsesproblemer og sikre, at alle elever har en forståelse af digtet, som de kan arbejde videre 
med. Generelt viser elevernes svar på dette spørgsmål en god forståelse, men en enkelt gruppe viser 
en temmelig usikker forståelse, mens gruppen med de to indvandrere decideret har misforstået 
digtet – i første omgang så de billedet som en illustration af digtet, men også deres skriftlige 
besvarelse viser en meget usikker forståelse. De mener f.eks. at Elina er blevet syg af at gå i ”tågen 
og kulden”. 
 
Elevernes videredigtning viser, at de i høj grad lægger vægt på digtets kærlighedstema, især dets 
element af længsel og savn, og flere af elevernes slutninger ender med trofasthed hinsides døden. 
Nogle er her meget tæt på Ingemanns afslutning, idet de lader Elina blive forenet med den døde i 
graven. Nogle besvarelser skiller sig dog ud, en ved at se Elinas møde med den døde som en 
mulighed for at svar på, hvorfor han begik selvmord, hvorefter Elina bliver en mere livsglad person. 
En anden ser den døde som en vampyr, der bider Elina, som derefter - i overensstemmelse med 
vampyr-mytologien - selv bliver vampyr. En variant skiller sig især ud: Historien handler her om en 
fader, der har solgt sin datter til djævlen for at blive konge. Elina får dog – som i folkeeventyrerne - 
muligheden for at overleve ved at udføre tre opgaver. Det gør hun, og dræber derefter sin fader. 
 
Alle slutninger ligger fint i forlængelse af digtet, ligesom de alle har fanget digtets tone af uhygge, 
det overnaturlige og kærlighed. Den eneste besvarelse, der falder lidt uden for, er sidste eksempels 
inddragelse af træk fra folkeeventyr, og forståelse af digtets tema som magtbegær. Ikke desto 
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mindre bruges dette til at skrive en original og interessant slutning, som der (for så vidt) også er 
belæg for i de foregående 5 strofer. 
 
Spørgsmål 3 havde til formål at få eleverne til at reflektere over deres egen læsning af digtet ved at 
se den i relation til andres læsning. Det er helt tydeligt, at eleverne havde det svært ved dette 
spørgsmål. En del har ganske enkelt valgt helt at se bort fra det, mens andre nøjes med at slå fast, at 
”Vi har forskellig opfattelser af hvad der sker”. En enkelt peger dog på noget relevant i forbindelse 
med analyse og fortolkning, idet de peger på, at de forskellige slutninger afhænger af, hvad man ser 
som det centrale i digtet: ”Denne komplikation sker, fordi man ikke opfatter digtet på samme måde, 
man lægger vægt på forskellige ting. Nogen ser mere på Elina og hendes problemer, og andre mere 
på den episode med dødningen.”. Ellers hæfter eleverne sig ved de forskellige forståelser af hvem 
den døde er - far, bror eller kæreste? – ligesom der er forskel på om digtet ender lykkeligt eller ikke. 
 
De næste spørgsmål fik eleverne udleveret sammen med resten af digtet. Spørgsmålene gik dels på 
forståelse og fortolkning af centrale sekvenser og dels på refleksion over deres egen læsning. 
 
Med hensyn til forståelsesspørgsmålene viser elevsvarene, at de har forstået digtet på den måde, at 
de elskende er bror og søster, og at deres kærlighed, som er forbudt på jorden, kan realiseres i 
”dødsriget”/”åndernes rige”, og har dermed fat i en central forestilling i romantikken, nemlig sjæl-
kropdualismen. To grupper forstår digtet sådan, at broderen er blevet dræbt pga. krænkelsen af 
incestforbudet. 
 
Alle grupper nævner at det der overraskede dem mest var, at digtet handlede om kærlighed mellem 
bror og søster. En enkelt gruppe nævner dog, at de blev overraskede over, at ”en død kan stå op og 
tale”. 
 
Elevbesvarelserne viser en typisk og normal fordeling med hensyn til ambitions- og 
refleksionsniveau. Der er den diversitet, som jeg af erfaring ved altid er i en gennemsnitsklasse, og 
karaktererne fordelte sig ved denne opgave som ved de opgaver eleverne havde afleveret gennem 
året. Der er den sædvanlige forskel på hvordan eleverne går til opgaverne på – de flittige piger 
skriver kort sagt langt og grundigt, de ”dovne” drenge skriver kort og sjusket. Opgaveformen har 
således ikke kvantitativt givet de ”svage” elever et løft. Deres motivation for at læse digte og skrive 
er tilsyneladende ikke blevet øget. Besvarelserne viser dog, at de også har læst og forstået digtet. 
 
Spørgeskemaerne (se nedenfor) og observationerne under forløbet, bekræfter dette indtryk: Alle 
elever har diskuteret digtet og hinandens arbejde; også elever, der normalt ikke ytrer sig i timerne, 
og har på denne måde udvist større engagement. 
 
Elevsvarene viser også, at eleverne generelt har svært ved at forholde sig refleksivt til deres egen 
læsning, men det kan skyldes spørgsmålene, som de er formuleret fra lærerside. I denne 
sammenhæng skal det også overvejes, hvordan eleverne kommer i gang med et egentligt analyse og 
fortolkningsarbejde. Spørgsmålene i dette forsøg lægger i høj grad op til læsning på et rent 
forståelsesniveau. Det bør også i det videre arbejde overvejes, hvordan elevernes læsning og 
forståelse kan bruges produktivt i forhold til videre arbejde med romantikken: Hvordan kan der 
f.eks. bygges videre på den gryende forståelse af sjæl-dualismen til en forståelse af f.eks. 
organismetænkningen og idealismen? 
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6.4. Spørgeskemaerne.  
Formålet med spørgeskemaet (som er vedlagt som bilag) var for det første at afdække i hvilket 
omfang eleverne anvendte de muligheder, der ligger i denne form for IT anvendelse, for det andet at 
se, hvordan eleverne anvendte de samarbejdsformer, der var lagt op til. Her supplerede 
spørgeskemaerne de iagttagelser jeg gjorde af elevernes måde at arbejde på under forsøget. Og 
endelig - for det tredje - at undersøge elevernes oplevelse af at arbejde med tekster på denne måde – 
og i denne forbindelse at se, hvordan eleverne vurderer denne form.  
 
Skemaet blev udformet sådan, at skemaets 7 spørgsmål lagde op til ja/nej svar, men samtidig gav 
mulighed for uddybende svar (se bilag). Skemaer skulle forsynes med elevens navn, for på den 
måde at få mulighed for at krydstjekke med de observationer, der blev gjort under forløbet. Skemaet 
blev uddelt til de 22 tilstedeværende elever ved lektionens start. Skemaet blev forklaret og enkelte 
opklarende spørgsmål om bl.a. svarformen blev besvaret. Der var altså ikke nogen forudgående 
plenumdiskussion, som kunne influere på den enkelte elevs evaluering. (En sammenfatning af 
svarene er vedlagt som bilag). 
 
Svarene på det første spørgsmål angående elevernes brug af hyperlinksene viser, at eleverne i høj 
grad brugte denne mulighed. Alle svarer således ja til, at de har brugt hyperlinksene til 
ordforklaringerne. Mange har også benyttet muligheden for at lytte til musikeksemplet fra perioden, 
og for de fleste af dem har det tilsyneladende sammen med billedet været et bidrag til at forstå B.S. 
Ingemanns digt. Til gengæld er der kun seks elever, svarende til 3 grupper, der har brugt 
hyperlinket  til yderligere information om B.S. Ingemann, og af disse har en enkelt gruppe kun set 
på billedet af Ingemann. En gruppe angiver, at de slet ikke har set linket. 
 
Til det andet spørgsmål angående samarbejdsformen svarer et stort flertal (14 af de 19, der 
besvarede spørgsmålet), at de havde udbytte af at diskutere digtet med en anden. På spørgsmålet om 
de mener, at de havde udbytte af at læse de andres besvarelser, svarer 9 af de 20 ja. 
 
Et stort flertal (19 af 22 elever) vurderer denne undervisningsform  positivt og ligeså mange 
tilkendegiver, at de kunne tænke sig at prøve denne form igen. På det uddybende spørgsmål svarer 
eleverne bl.a., at det er en fordel at de på denne måde bliver tvunget til at ”tænke selv”, og at det er 
”sjovere at diskutere med sidemanden” end med læreren (!?), og at formen giver mere 
selvstændighed og kreativitet. De fremhæver desuden, at de her kan arbejde i deres eget tempo og at 
det er sværere at ”køre på frihjul” og at formen er mere ”aktiverende”, og at det er en ”fordel selv at 
finde frem til svarene”. Mange fremhæver det nye, det anderledes i formen som noget positivt i sig 
selv. 
 
Af de mere kritiske svar kan nævnes, at to mener ”man lærer mere ved gennemgang på 
tavlen”/”læreren forklarer det”, mens andre er bekymrede for mulighederne for snyd, og en enkelt 
peger på, at det kan være svært at få fat på læreren. 
 
Tilsyneladende bevirker multimediepræsentationen (billede, lyd), at eleverne får en fornemmelse af 
hvad romantikken (bl.a.) går ud på, og at de kan overføre denne fornemmelse på digtet, og dermed 
”åbne” det. Forsøget viser også, at eleverne i høj grad benytter sig af de muligheder for at få 
supplerende oplysninger, som hyperteksten giver adgang til, selvom deres brug af internettet ikke 
vidner om den store lyst til at udforske området. Linket til Ingemann og romantikken har de ikke set 
som en mulighed for at gå på opdagelse i emnet. Eneste forsøg på at bruge nettet til på egen hånd at 
indhente oplysninger er gruppen, som via Google prøvede at skynde genvej gennem digtet.  
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Det ser også ud til, at eleverne oplever den kollaborative form som en fordel, og at de på mange 
måder ser en fordel i at arbejde selv frem for den lærerstyrede undervisning. 
 
Forsøget viser også, at eleverne har gavn af multimediepræsentationen, at lyd og billede støtter 
tilegnelsen af digtet og den litterære periode. Det ses også, at elevernes forforståelse af romantik 
som ”noget med kærlighed” kan skabe en indgang til perioden, ligesom at denne forudfattede 
forståelse udfordres og nuanceres i mødet med digtet. Dog viser afslutningen på forløbet, at 
eleverne kun havde fået få begreber til deres forståelse af romantikken. Mere var heller ikke 
realistisk at forvente i betragtning af forløbets varighed. 
 
Det ses også, at eleverne har kunnet bruge hinanden, især arbejdet i to mandsgrupperne, men i 
mindre grad i læsningen og diskussionen af hinandens arbejde. Eleverne har heller ikke vist lyst til 
at gå på opdagelse på egen hånd i Ingemanns forfatterskab eller romantikken; også dette skyldes 
nok især spørgsmålene, som ikke kræver at eleverne skal bruge sekundærviden om Ingemanne eller 
romantikken. Ordforklaringer som hypertekst har været en klar gevinst, og elevernes spørgsmål 
viser, at der burde have været flere af dem. 
 
De pædagogiske gevinster ved at anvende IT i dette forløb er altså især multimedieanvendelsen, 
som tydeligt har bidraget til elevernes forståelse. Desuden har den elektroniske distribution af 
elevbesvarelserne gjort adgangen til dem lettere, og det ses også, at eleverne har haft gavn og glæde 
af at læse hinandens besvarelser. Desuden ser det også ud til, at formen i sig selv har virket 
motiverende på de fleste elever. 
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7.0. Konklusion 
Det har været  et gennemgående synspunkt i afhandlingen, at læring skal foregå som en social 
aktivitet, ikke kun fordi det udfra et læringsteoretisk synspunkt er den måde man lærer på, men også 
af hensyn til demokratiets sammenhængskraft og fordi det sociale liv på skolerne er en vigtig del af 
elevernes identitetsarbejde. Derfor er IT paradigmet CSCL blevet foreslået, som den form, hvor IT 
anvendes i et forpligtende samarbejde samtidig med at de pædagogiske muligheder ved IT 
anvendelse kan høstes. CSCL formen gør det muligt for eleverne at arbejde sammen om at 
producere viden, at udforske et område sammen. Formen ligger i forlængelse af det 
socialkonstruktivistiske læringssyn, idet eleverne ses som ressourcepersoner, der er i besiddelse af 
viden og tanker, som de kan bygge videre på, og at læring opstår i og med, at de selv arbejder med 
stoffet og der igennem producerer deres egen forståelse. Denne forståelse af læring og af elever er 
en diametral modsætning til opfattelsen af eleverne som tomme kar, der skal fyldes op. 
 
Dette syn på læring indebærer også, at viden ikke er en fast størrelse, som det gælder om at bringe 
videre til næste generation. Alle vidensområder er i dag kendetegnede ved selvrefleksion, analyse, 
fortolkning og diskussion. For danskfaget betyder det, at formidlingen af  ”det nationale” og af den 
nationale litteraturhistorie er blevet stærkt problematisk og at faget derfor skal finde et nyt grundlag, 
som tager udgangspunkt i fagets metode og karakteristika – analyse og fortolkning. Afhandlingen 
har her peget på, at arbejdet med litterære tekster som fagets centrale genstand skal fastholdes, men 
at teksterne skal betragtes som kunstneriske genstande, og ikke som illustration af socialhistorien 
eller andet. Den kunstneriske dimension skal indgå for at danskfagets særlige metoder, dets 
betragtningsmåde, kan træde tydeligere frem. Denne betragtningsmåde er bl.a. kendetegnet ved 
historicitet, analyse, diskussion og fortolkning, en betragtningsmåde, som kan overføres på fag, som 
traditionelt ser sig som formidlere af kendsgerninger. Fagets dannelsesbegreb skal også revideres i 
dette lys, og skal forstås som evnen til selvrefleksion, til at overskride sig selv og måde det 
fremmede og nye – et dannelsesbegreb, som ligger op af Klafkis begreb ”kategorial dannelse”. 
 
Når danskfaget defineres på denne måde får IT anvendelsen helt andre perspektiver. Læreren kan 
stille en række kilder til rådighed (f.eks. ved hjælp af hyperlinks på en hjemmeside eller en cd-rom) 
som viser flere aspekter af et emne, f.eks. at en litterærperiode består af mange modsatrettede 
tendenser og at periodebegreberne er konstruktioner og mangetydige, og historien ikke skrider frem 
ad en lige linie. Kilder kan også benyttes til at vise til udenlandske eksempler for at vise, hvordan 
dansk kultur og litteratur konstant er blevet udviklet i en udveksling med omverdenen, og at det vi 
opfatter som specifikt dansk er sammensat af mange forskellige ting. Og ved at henvise til aktuelle 
eksempler, som eleverne kender fra deres eget kulturforbrug, kan denne viden dels aktiveres, dels 
skabe en historisk bevidsthed om ”hvordan nutiden er formet af fortiden”. Desuden kan links til 
andre fag vise, at fagets betragtningsmåde kan bruges i andre fag. 
 
I denne form for IT anvendelse er der også mulighed for undervisningsdifferentiering, eleverne kan 
arbejde i deres eget tempo (f.eks. indvandrerelevernes behov for flere ordforklaringer) 
og efter ambitionsniveau, men stadig skal eleverne være forpligtet på hinanden i en form for 
medansvar for ”egen og andres læring”, som netop CSCL konceptet kan sikre. 
 
Udover at udvælge og stille disse links til rådighed for eleverne er det også lærerens opgave at stille 
åben spørgsmål til eleverne, spørgsmål, som giver dem lyst til at gå på opdagelse i stoffet, dvs. at 
man ikke på forhånd fraskriver elevernes oplevelser og konklusioner værdi ved f.eks. at give dem 
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en fornemmelse af at blive styret mod et mål læreren på forhånd har fastlagt. Samtidig skal læreren 
sikre at ”vildskud” ikke bliver ophøjet til viden. 
 
Desuden har IT nogle indlysende fordele, som gør at et emne kan belyses ved benytte flere tilgange 
til stoffet – musik og billeder. 
 
Samtidig lever forløbet op til principper, som opstilles for undervisning i Det virtuelle Gymnasium: 
Eleven kan her ”bringe den samlede kapital af viden, færdigheder, erfaringer, holdninger og 
personlige egenskaber i spil i forhold til nye situationer” (”ny dannelse”) og beherske 
lærerprocesser, ligesom eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt (jr. her s.8). 
 
Det (beskedne) forsøg på at udforme et kort undervisningsforløb efter disse principper viser både, at 
eleverne kan lide denne arbejdsform – både IT delen (musik- og billedeksemplerne, hyperlinksene) 
og muligheden  for at tale sammen og for at udveksle produkter. Dog har nyhedsinteressen og 
betydningen af ”at gøre noget andet” i sig selv haft indflydelse på elevernes overvejende positive 
oplevelse af forløbet. Men ikke desto mindre er det vigtigt at fremhæve de positive erfaringer fra 
forløbet, og fastholde, at der her er udviklingsmuligheder - fagligt og pædagogisk. 
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Bilag 
 
1.a/2003 
 
Resultat. 
Spørgsmål til evaluering af anvendelse af IT i danskundervisningen. 
I alt besvarede: 22 
 
Navn:_____________________________________________ 
 
 
 
1: Brugte I linket til yderligere information om B.S. Ingemann? 
 
Ja: 6  Nej: 15  ?:1   
 
2: Brugte I linket til siden med musikeksempler fra perioden? 
 
Ja: 15  Nej: 7 
 
3: Gav billedet/musikken dig et indtryk af romantikken, som du kunne bruge i forhold til digtet? 
 
Ja: 13  Nej 8,  ?:1 
 
4: Brugte I hyperlinkene til ordforklaringerne? 
 
Ja: 20  Lidt: 1  Tekniske problemer: 1 
 
5: Havde du noget udbytte af at læse de andres besvarelser? 
Ja: 8  Nej: 10  Lidt: 2  (ubesvarede: 2) 
 
6: Havde du noget udbytte af at diskutere digtet med en anden? 
Ja: 14  Nej: 5 (ubesvarede: 3) 
 
7: Hvordan vurderer du denne måde at arbejde på? 
God: 19  Dårlig: 3 
 

- kunne du tænke dig at prøve igen? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Ja: 16  Nej: 3, Måske: 2 (ubesvarede: 1) 

 
 
8: Hvilke fordele/ulemper har denne form for undervisning fremfor almindelig, lærerstyret 

undervisning? 
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