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Frafald

Det tager tid at droppe ud
Når et ungt menneske dropper ud af sin ungdomsuddannelse, ligger der ofte 
en lang beslutningsproces bag. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt, hvordan 
lærere og vejledere kan hjælpe den unge til at holde snuden i sporet.
Interview med Kristina Mariager-Anderson og Bjarne Wahlgren.

Tema om undervisning i litteratur

Følelser eller analyse
Flere elever vil blive grebet af litteraturen, hvis undervisningen giver mere plads 
til følelser og en personlig tilgang til teksten, mener litteraturforskere. De bliver 
modsagt af en kollega, der sætter analysen og litteraturhistorien over den 
umiddelbare oplevelse. 
Interview med Erik Skyum-Nielsen, Stefan Kjerkegaard og Nikolaj Frydensbjerg Elf.

Sådan har litteraturen dannet elever
Litteraturen har de seneste 200 år spillet en væsentlig rolle i forhold til at danne 
eleverne. Hvilken rolle, den har spillet, er dog skiftet mange gange. Læs nedslag i 
de vigtigste begivenheder.
Interview med Peter Kaspersen. 

Pust liv i den litterære samtale
Samtaler om litteratur kan blive anderledes, hvis underviseren bruger elementer 
fra forfatterskolens demokratiske samtale og kunstneriske tilgang. 
Interview med Louise Rosendal Bang.

Naturfagsdidaktik

Didaktikken er vigtigere end fysik
Jens Dolin har i 50 år været med til at præge måden, man underviser på de 
naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Vi tegner et portræt af professoren, der nu er 
aktiv emeritus, og didaktikken i naturfagene.
Interview med Jens Dolin.

Kemi

Fra kogebog til videnskab
Elever har svært ved at skille hverdagsobservationer fra de videnskabelige, når 
de skal beskrive processer i kemi. Eksperter har udviklet et redskab til at gøre 
eleverne mere bevidste om forskellen.
Interview med Morten Rask Petersen
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Af Eva Frydensberg Holm

N
år et nyt kuld elever begynder på 
en ungdomsuddannelse, er målet, 
at de skal blive hængende, til de 
har eksamensbeviset i hånden. 
For nogle elever ender det alli-
gevel anderledes, og de forlader 

uddannelsen, inden de har fået huen på.
    Men når Mikkel beslutter at skyde en 

hvid pil efter studenterhuen, eller Emma 
dropper sin uddannelse til bygnings- 
snedker, er der ikke tale om en pludselig 
indskydelse. Op til beslutningen pågår en 
længere proces, hvor en række faktorer 
spiller sammen og afgør udfaldet. Og her 
kan lærere og vejledere faktisk spille en 
rolle. Hvis de vel at mærke har indsigt i, 
hvad de skal være opmærksomme på.

Det fortæller Bjarne Wahlgren, der er 
professor på DPU, Aarhus Universitet. Han 
har netop medvirket i det treårige forsk-
ningsprojekt ”At blive på sporet”, der har 
undersøgt frafald blandt unge på HF/VUC 
og erhvervsuddannelser.

”Fra både national og international 
forskning ved vi en masse om årsager til 
frafald. Det nye i det her projekt er, at vi ser 
på beslutningsprocessen. Vi har fulgt de 
frafaldstruede unge uge for uge – og har 
hver uge bedt dem vurdere, hvordan de har 
det i forhold til forskellige faktorer, som vi 
ved, har indflydelse på deres beslutning. 
Det giver en unik indsigt og – for lærer og 
vejleder – en mulighed for at gribe ind, før 
det er for sent,” forklarer Bjarne Wahlgren.

Kurver over frafaldstruede 
elever
Når de unge vælger at droppe ud af deres 
ungdomsuddannelser, er der i nogle 
tilfælde tale om et bevidst rationelt omvalg 
af uddannelse. Men oftest ligger der andre 
motiver bag. Og frafald rammer, ifølge 
Bjarne Wahlgren, socialt skævt. Udsatte 
og psykisk sårbare unge samt unge fra res-
sourcesvage hjem falder i højere grad fra. 

I projekt ”At blive på sporet” arbejdede 
man med fire faktorer, som ifølge forsknin-
gen har indflydelse på, om man bliver eller 
går. Det handler om motivation, troen på 
egne evner, målorientering og beslutnings-
kompetence. 

Frafald:

Sådan hjælper du 
dine elever med 
at holde snuden i 
sporet
Når et ungt menneske dropper ud af sin ungdomsuddannelse, 
er det sjældent en impulsiv handling. Oftest ligger der en lang 
beslutningsproces bag. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt, 
hvilke faktorer der spiller ind  – og hvordan man som lærer og 
vejleder kan hjælpe den unge til at holde snuden i sporet.

Frafald Frafald
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Hver uge gennem to måneder bad man 
således en række elever, der var i gang 
med enten en HF eller en erhvervsuddan-
nelse, om at vurdere deres tilfredshed med 
forhold relateret til de fire faktorer,  nemlig 
uddannelsen generelt, undervisningen og 
stemningen på skolen. Desuden skulle 
de vurdere, hvor motiverede de var for at 
fortsætte.   

”Ud fra elevernes svar kunne vi tegne en 
kurve over, hvor den enkelte elev befandt 
sig i forhold til hver faktor – og se, hvordan 
faktorerne spillede sammen. Hvordan for 
eksempel en dårlig social oplevelse i uge 
seks smittede af på, hvor tilfreds man var 
med undervisningen i samme uge. Med den 
viden i hånden gik vi i dialog med eleverne. 
Helt konkret stillede vi tre spørgsmål: Hvad 

er det, der sker her? Kan du prøve at sætte 
nogle ord på, hvad der ligger bag? Og 
hvordan handlede du på det?,” fortæller 
Kristina Mariager-Anderson, der er lektor på 
DPU, Aarhus Universitet, og projektleder på 
”At blive på sporet”.

Gennem dialogen kom det, ifølge 
Kristina Mariager-Anderson, frem, at meget 
små begivenheder kan skabe udsvingene. 
Og at de selv samme begivenheder kan 
virke både i den ene og den anden retning.

”Negative udsving i den sociale trivsel  
– for eksempel problemer i pigegruppen –  
kan sætte en elev i fare for at falde fra. 
Omvendt kan positive udfald løfte motivatio-
nen for at blive. Generelt kan man dog sige, 
at elever, der ikke er frafaldstruede, kan tåle 
større udsving både socialt og fagligt. Her 
kan kæresten godt forlade én, eller man kan 
føle sig isoleret socialt, uden at man mister 
motivationen for at fortsætte,” forklarer 
Kristina Mariager-Anderson.

Gennem elevernes svar og analyse af de 
kurver, som blev tegnet for dem, fandt man 
ud af, at særligt to forhold har indflydelse 
på, om man bliver eller går. Nemlig om man 
føler, man hører til, og om man er i stand til 
at orientere sig mod målet. 

Træt af fraværssamtaler
Projekt ’At blive på sporet’ er baseret på 
et aktivt samarbejde mellem forskere og 
praktikere. I alt var 14 skoler fordelt over 
hele landet involveret. Lærere og vejledere 
fra disse skoler indgik i såkaldte forskning-
scirkler og var samtidig primus motor i 
udviklingen ude på de enkelte skoler. 

”Vi lavede et samarbejde med sko-
lerne der, hvor de allerede var i gang med 
indsatser i forhold til at reducere frafald. 
Undervejs fik vi så nogle indsigter, som vi 
sammen indarbejdede – for eksempel, at 
tilhørsforhold og målorientering betyder 
meget. Men målet har været at udvikle stra-
tegier og metoder, der er bæredygtige for 

den enkelte skole – også på sigt,” fortæller 
Bjarne Wahlgren.

Det er de færreste af de 14 skoler, der 
i dag bruger det konkrete redskab med 
at plotte elevernes tilfredshed ind uge for 
uge. Dels er det ressourcekrævende, dels 
er det, som Bjarne Wahlgren udtrykker det, 
ikke meningen, at lærere og vejledere skal 
bedrive forskning i hverdagen. Men den 
viden, som projektet har givet, er i spil. Og 
på stort set alle skoler har man inspireret af 
projektet ændret praksis for, hvordan man 
vejleder eleverne.

”De fleste studievejledere er trætte af at 
bruge 50 procent af deres tid på at have 
såkaldte fraværssamtaler. Altså samtaler 
på et tidspunkt, hvor det ofte er for sent 
at gøre noget. I projektet udviklede vi den 
prædiktive indsats med fokus på forhold, 
der gør, at eleverne har lyst til at komme i 
skole. Vi arbejdede med gruppesamtaler 
som en vej til at styrke tilhørsforholdet til 
uddannelsen. Og med individuelle samtaler 
som en vej til at styrke målorientering. Flere 
skoler har integreret dette i deres praksis,” 
fortæller Kristina Mariager-Anderson.

Gruppesamtaler skaber 
tilhørsforhold
Jesper Kjærgaard er lærer og studievejleder 
på HF, VUC Nord i Hadsund. Han har del-
taget i projekt ”At blive på sporet” og er en 
de vejledere, der har skiftet sin traditionelle 
vejledning ud med gruppesamtaler.

”I stedet for én -til -én samtaler bruger 
jeg gruppesamtaler, hvor vi taler om nogle 
af de faktorer, som, jeg ved, har indfly-
delse på, om de bliver på uddannelsen. 
Gruppesamtalerne har den fordel, at 
eleverne kan spejle sig i hinanden frem for 
i en 53-årig studievejleder og derigennem 
opdage, at de deler mange af de samme 
udfordringer. At de ikke er alene,” fortæl-
ler Jesper Kjærgaard. Også samtaler om 
fravær har han rykket over i plenum. Eller 
rettere sagt er han faktisk holdt op med at 
tale om fravær.

  ”Den klassiske fraværssamtale er jo en 
20-minutters én til én-samtale, hvor man når 
frem til, at ’nu skal de nok møde stabilt’. Det 
springer jeg over nu. Eller det vil sige, jeg 
starter med at sige ’jeg går ud fra, at du nu 
vil møde stabilt´, så nikker de, og så kan vi 
ellers begynde på gruppesamtalerne.”

Jesper Kjærgaard fortæller, at grup-
perne i sig selv er med til at give eleverne 
en følelse af at høre til, og at frafaldet på 
VUC Nord i Hadsund er mindsket betyde-
ligt, efter den nye praksis er blevet indført. 
Også på andre af projektets skoler melder 
de om et reduceret frafald. På HF, VUC 
København Syd, er frafaldsprocenten faldet 
fra 32 til 19 procent. 

Mens man på nogle skoler har haft fokus 
på gruppesamtaler som forebyggende for 
alle, har andre skoler dedikeret samtalen til 
de frafaldstruede.

”Nogle steder siger de ligefrem fra årets 
begyndelse, at hvis man får for meget 
fravær, så kan man blive bedt om at deltage 
i gruppeforløb på tre-fire gange. Og det 
har vist sig, at kursisterne efter disse forløb 
melder positivt tilbage og er glade for, at 
nogen interesserer sig for dem,” fortæller 
Kristina Mariager-Anderson. 

Også de individuelle samtaler om målori-
entering har vundet indpas flere steder.

”De helt overordnede mål kan være 
svære at overskue for en frafaldstruet elev. 
Men så kan det være en samtale om det 
næste bedste skridt, om egne styrker og 
kompetencer og om, hvad man kan gøre 
anderledes i næste uge.”

Generelt melder skolerne tilbage, at den 
ændrede vejlederpraksis har positiv effekt 
på det sociale klima, og at det også smitter 
af på det faglige.

Frafald kan forudsiges
Selvom de nye tiltag endnu ikke er fuldt 
implementeret på skolerne, mener Kristina 
Mariager-Anderson, at man godt kan 
konkludere, at det er muligt at holde flere 
af de unge på sporet, hvis man arbejder 
forebyggende.   

”Vi kan se, at det har effekt på de skoler, 
hvor det er lykkedes at rulle tiltag ud, der 
blandt andet støtter op om et godt under-
visningsmiljø,” siger hun.

Ifølge Bjarne Wahlgren ligger der i pro-
jektets resultater nogle gode råd til, hvad 
man skal holde sig for øje, hvis eleverne 
skal blive på uddannelsen.

”Man skal sørge for, at de frafaldstru-
ede elever er integrerede, at eleverne ved, 
hvorfor de er på uddannelsen, og at de 
kan sætte mål op for sig selv,” siger Bjarne 
Wahlgren og peger på, at projektet faktisk 
leverer endnu en vigtig indsigt.

”Det viser, at det er muligt at foregribe, 
hvilke elever der kommer i farezonen. I 
projektet stillede vi eleverne tre spørgsmål, 
da de startede på uddannelsen: Hvordan er 
dine forældres opbakning til uddannelsen? 
Har du selv haft mulighed for at vælge ud-
dannelse? Og passer uddannelsen til det, 
du gerne vil? Hvis eleverne scorede højt 
her, så var de ret motiverede, og scorede 
de lavt, var der stor sandsynlig for, at de på 
et tidspunkt vil overveje at droppe ud.” ●

Bjarne Wahlgren er professor på DPU, Aarhus 

Universitet. Han forsker blandt andet i fasthol-

delse og kompetenceudvikling. 

 

Kristina Mariager-Anderson er lektor på DPU, 

Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet forsker 

i fastholdelse.

Læs mere om 
fastholdelse og 
download plakat
I gymnasieforskning nummer 14 satte 
vi også fokus på frafald og fastholdelse. 
Her kan du læse artikler om, at:

 ɚ Fastholdelse handler om alle elever.

 ɚ Elever fra gymnasiefremmede hjem 
ofte mangler grundlaget for at forstå 
fagsproget.

 ɚ En skole sænkede fraværet gennem 
konsekvens og motivation.

På gymnasieforskning.dk kan du finde 
en plakat med de vigtigste pointer fra 
temaet.

Det er afgørende 
for frafald:

 ɚ Om eleven føler, hun hører til.
 ɚ om eleven er i stand til at orientere 

sig mod målet. 

Graf over elevs udvikling
Bag ethvert frafald ligger en lang beslutningsproces, hvor en række faktorer spiller ind. I 
figuren ses over otte uger et kurveforløb af, hvordan de forskellige faktorer udvikler sig hver 
for sig, og hvordan de spiller sammen.

I den konkrete case kan man se, at der for flere faktorer sker et dyk i uge seks. Det kan 
for eksempel være, at eleven har oplevet faglige udfordringer, hvilket spiller ind på den 
generelle tilfredshed og motivation for at fortsætte. I sådan en periode er eleven særligt 
frafaldstruet.

● Tilfredshed med uddannelsen generelt.

● Tilfredshed med undervisningen.

● Tilfredshed med stemningen.

● Motivation for at fortsætte.

Hold fast
– vigtige pointer om frafald

ILLUSTRATION: MORTEN VOIGT

Alle lærer mest på  
forreste række
”Første række bliver typisk besat af 
dem, der fra begyndelsen er mest sikre 
på gymnasiekulturen både fagligt og 
socialt, og de belønnes paradoksalt nok 
også med større faglige muligheder. 
Heroppe sidder man tættest på læreren 
og kan bedst gøre sig gældende i den 
mest udbredte undervisningsform, hvor 
læreren er i dialog med en enkelt elev 
ad gangen. Og det er ret vigtigt, fordi 
gymnasiet i høj grad anerkender elever, 
der deltager mundtligt i timerne.” 

Susanne Murning. Gymnasieforskning #1, 2013

Der skal gøres noget aktivt for at organisere 
klasserummet og deltagelsesformerne anderledes. 
Derfor kan underviserne beslutte, hvor 
eleverne skal sidde og indføre mere varierede 
undervisningsformer.

Ved at fordele gymnasieklassens borde i små øer 
eller stille dem op med form som en hestesko, kan 
man give flere elever samme adgang til tavlen og 
lærerens opmærksomhed.

Gruppearbejde eller samarbejde i makkerpar kan få 
de lidt forsigtige elever på banen, fordi de får mod 
til at tage ordet, når de kan tale ud fra, hvad de har 
snakket om i gruppen. 

Overgangene kan  
være svære
“Vi kan se, at eleverne også selv 
forventer en vis portion anderledeshed, 
når de begynder i gymnasiet, men det 
er et problem, når anderledesheden 
virker for overvældende og bliver ved 
så længe, at eleverne ikke kan finde ud 
af at agere hensigtsmæssigt i den, så 
de bliver sat bagud fagligt eller bliver 
forknytte og bange.”

Aase Bitsch Ebbensgaard. Gymnasieforskning #5, 2015

Det er vigtigt at kende forskellene på grundskolen 
og gymnasiet. Besøg folkeskolerne for at observere 
og tale med lærerne. Det giver indsigt i, hvordan 
undervisningen foregår og mulighed for at lade sig 
inspirere.

Samtidig er det vigtigt at kende elevernes faglige 
niveau. En screening af deres faglige evner giver 
mulighed for at bygge videre fra elevens niveau. I 
forhold til det sociale er det afgørende for eleverne, 
at de føler sig set af deres lærere.

Individuel kultur gør det 
svært at samarbejde
”Når eleverne afleverer en opgave, 
vil de i mange tilfælde få negativ 
kritik, hvis de har de samme fejl som 
en klassekammerat, og man derfor 
kan se, at de har lavet den sammen. 
Dermed bliver det svært at skabe 
læringsfællesskaber, fordi kulturen ikke 
lægger ikke op til samarbejdet.”

Susanne Murning. Gymnasieforskning #14, 2018

Den individuelle kultur kan især være en udfordring 
for elever fra gymnasiefremmede hjem. De kan 
måske ikke få hjælp af forældrene og er derfor 
afhængige af deres klassekammerater. Derfor vil 
det hjælpe dem, hvis det lykkes at skabe en fælles 
læringskultur – også i forbindelse med de skriftlige 
opgaver. Har elever de samme fejl i en aflevering, er 
det ikke nødvendigvis snyd, men måske et udtryk for, 
at de har arbejdet sammen og fået hjælp af deres 
klassekammerater.

Gymnasiefremmede 
kæmper med sproget
”Sproget i skolen er for de 
gymnasiefremmede elever et 
parallelsprog, som skal læres som 
en del af det faglige. Det kan ikke 
forudsættes som en præmis for at kunne 
lære det faglige, fordi flere har svært ved 
det førfaglige sprog.” 

Susanne Murning. Gymnasieforskning #14, 2018

Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksom på, at 
der er tale om en særlig sprogkultur i gymnasiet. 
Deres sprog er ikke forkert, men det er et andet 
sprog, der tales i gymnasiet. 

Der er ofte fokus på at få styr på begreberne, men 
mange fra gymnasiefremmede hjem har også svært 
ved at forstå det førfaglige sprog, som er den del 
af ordforrådet, der ikke er deciderede fagudtryk. 
Dermed er det også det sprog, som lærere ofte 
bruger til at forklare begreberne. 

Derfor vil det hjælpe eleverne, at lærerne hele tiden 
har fokus på sproget og taler om det.

Konkret kan man forsøge at identificere problemerne 
ved at bede eleverne markere ord, de er i tvivl om, i 
en fagtekst.

Vi kan ikke udpege de 
frafaldstruede på forhånd
”Elever kan umiddelbart have de samme 
forudsætninger, men hvor den ene falder 
fra, bliver den anden, og det er svært at 
sige præcis hvorfor. Dem, der bliver, og 
dem, der forlader en uddannelse, oplever 
de samme problemer og har de samme 
overvejelser.” 

Henriette Tolstrup Holmegaard. Gymnasieforskning #14, 2018

Bekæmpelse af frafald handler ikke om at spotte 
en bestemt type elever, men om at identificere, 
hvad elever generelt oplever som udfordrende. Ved 
at arbejde med hvad der udfordrer alle, hjælper 
man også elever, som har det svært. Skolerne skal 
fokusere på det, eleverne generelt oplever som 
svært, og hvad de kan gøre ved det.

Fravær er et faresignal
”Der er dokumentation for, at fravær er et 
tegn på, at man er frafaldstruet. Derfor er 
det ikke tilstrækkeligt at have regler for 
fravær. Man skal snakke med eleverne 
og finde ud af, hvad fraværet handler om. 
Måske har de bare været uheldige og er 
blevet syge to gange i træk, men det kan 
også handle om personlige problemer 
eller om undervisningen. Man skal være 
proaktiv og tale med eleverne om det – 
ikke vente på, at de falder fra.” 

Camilla Hutters. Gymnasieforskning #14, 2018

Erfaringerne viser, at det er afgørende at sætte tidligt 
ind. Det gælder både i forhold til de hårde midler 
som regler for fravær og de blødere værktøjer, der 
bygger på dialog. Får lærerne tidligt fat i eleverne, 
kan de for eksempel vurdere, om de har valgt den 
forkerte ungdomsuddannelse og skal guides et 
andet sted hen, ligesom man kan sætte tidligt ind, 
hvis der er brug for specialpædagogisk støtte. 
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”Man skal sørge for, at de frafaldstruede 
elever er integrerede, at eleverne ved, hvorfor 
de er på uddannelsen, og at de kan sætte mål 
op for sig selv.”

Bjarne Wahlgren 

Frafald Frafald
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Af Eva Frydensberg Holm

N
år den litterære tekst 
skal grejes i gymnasiet, 
har analyser, teori og 
begrebslære traditionelt 
stået centralt. Men den 
tid er måske ved at være 
forbi. I hvert fald peger 
læreplanen for faget 
dansk fra 2017 på, at en 
undersøgende og mere 
umiddelbar tilgang til 

litteraturen også skal have plads.  
”Ordet undersøge er klart markeret i 

læreplanen, både i beskrivelsen af fagets 
identitet, under fagets mål og i forhold til 
fagets litterære, sproglige og mediemæs-
sige perspektiver. Læreplanen lægger på 
den måde op til en mere undersøgende 
tilgang til litteraturen.”

Sådan lyder det fra Nikolaj Elf, der er 
professor i uddannelsesvidenskab ved 

Institut for Kulturvidenskaber på SDU, og 
har bidraget til læreplansarbejdet for dansk.

Hvordan den undersøgende tilgang bør 
foregå – og om den faktisk har positiv effekt 
på elevernes engagement og faglige ud-
vikling – har der endnu ikke været forsket i. 
Ikke i gymnasiet i hvert fald. Men Nikolaj Elf 
har netop medvirket i et fireårigt forsknings-
projekt rettet mod grundskolen. Her skulle 
elever i 7. og 8. klasse fra 150 skoler gå 
på opdagelse i teksterne, sanse og opleve 
i stedet for hurtigt at analysere og fortolke 
sig frem til et budskab. Det viste sig, at alle 
udviklede deres såkaldte litterære kompe-
tence.

”Der er udviklet en litterær kompeten-
ce-test, som vi lavede før og efter interven-
tionen. Testen kan absolut ikke vurdere alle 
kvaliteter ved litteraturundervisning. Men 
den testede blandt andet for evnen til at 
kunne interferere, altså evnen til at læse 
mellem linjerne, og viste her, at projektet 

rykkede alle elever. Det var et repræsenta-
tivt fund. Uanset køn, socio-økonomisk og 
etnisk baggrund. For mig er det blevet et 
interessant spørgsmål, om en lignende til-
gang også vil kunne inspirere og rykke ved 
praksis i gymnasiet,” siger Nikolaj Elf.

Konkret udviklede forskningsprojektet en 
model for undersøgelsesorienteret littera-
turundervisning, hvor eleverne, støttet af 
læreren, går undersøgende på opdagelse i 
teksten. Det kan være gennem dramatise-
ring, visualisering eller associationsøvelser. 
Eller det kan være ved at udtale et ord på 
forskellige måder og opdage, hvordan det 
kan have vidt forskellige betydninger. 

Ligesom megen anden undervisning 
inddrager den undersøgelsesorienterede 
didaktik også analysemodeller, teori og litte-
raturhistorisk viden og når frem til en fortolk-
ning. Men vejen er en anden, og læreren 
ved i mindre grad, hvordan fortolkningen 
kommer til at tage form.

Litteraturens nytteværdi
Stefan Kjerkegaard er lektor og afdelings-
leder for Nordisk Sprog og Litteratur på 
Aarhus Universitet. Han mener, at gymna-
siets litteraturundervisning befinder sig i en 
brydningstid. 

På den ene side er der dem, som mener, 
at litterære værker udelukkende skal have 
en dannende funktion og holdes i et reser-
vat for sig selv. At man primært skal læse 
litteratur, fordi den er unyttig. På den anden 
side er der dem, der som ham selv taler om 
litteraturen i brug, og som gerne sætter den 
ind i andre kontekster, hvor den også kan 
bruges som et middel til formål udover det 
dannende.

”Den bevægelse er stærk lige nu. Blandt 
andet ser vi eksempler på, at man bruger 
litteratur som anledning til at tale om og 
dermed måske takle perioder i livet med 
sygdom og sorg. Og også i gymnasiet 
er man i gang med at undersøge, hvilken 
effekt det kan have at bringe litteraturen 
ind i nye sammenhænge. Hvad der for 

eksempel sker, hvis litteraturen bliver en 
del af online-fællesskaber,” siger Stefan 
Kjerkegaard.

Han refererer til den britiske og postkri-
tiske litteraturteoretiker Rita Felski, der ar-
bejder med en grundidé om, at litteraturun-
dervisningen i mange år har været hjemsøgt 
af det, hun med filosoffen Poul Ricœurs 
ord  kalder ”mistankens hermeneutik”. Hun 
mener, at man ved at anskue teksten som 

en art rebus, der kun kan løses med de 
rette teoretiske værktøjer, har taget for lidt 
hensyn til elevernes personlige oplevelse 
af teksten. Rita Felski søger at finde nye 
måder at bruge litteraturen på, der tilgode-
ser oplevelse og engagement. 

”Man kan sige, at postkritikken søger 
en tilgang, der ikke bare er mistænksom 
over for teksten og dens intentioner, men 
også læser den mere bekræftende: Hvad 

Skal den personlige og umiddelbare tilgang til 
teksten fylde mere i litteraturundervisningen? 
Ja, det er en god idé, hvis flere gymnasieelever 
skal gribes af litteraturen, lyder det fra to 
litteraturforskere. Nej, mener en tredje. 
Litteraturanalyse og -historie skal være bærende 
elementer – og litteraturundervisningen i 
gymnasiet er slet ikke så fastfrosset i en løs-en- 
rebus-form, som nogle gør den til.

”Litteratur er et enestående undervisnings-
middel, som vi risikerer at miste, hvis vi ikke 
forankrer den i den kultur, de unge selv er en 
del af.” 

Stefan Kjerkegaard 

1770’erne  
– Tysk litteratur på dansk

Man begyndte for første gang 
at spekulere over, om man ikke 
skulle supplere latinskolens 
undervisning i græsk og latin med 
mere moderne stof. Eftersom der 
eksisterede meget lidt skønlittera-
tur på dansk, lavede man et tvær-
fag, der blev kaldt ”videnskaber-
ne”. Heri indgik noget geografi og 
historie og også dansk litteratur i 
form af en dansk oversættelse fra 
tysk af ”Gellerts Fabler”. Et par år 
senere udkom lærebogen ”Store 
og gode handlinger af dansk, 
norske og holstenere” af Ove 
Malling, som indeholdt en række 
korte moralske fortællinger. Det 
var fagets ydmyge begyndelse. 
Latin og til dels græsk blev ved 
med at være hovedfagene. 

Begyndelsen af 1800-tallet 
– Almen dannelse dominerer

I løbet af 1800-tallet kom der 
forskellige gymnasiereformer, 
men de havde ikke stor betydning 
for dansk- og litteraturundervis-
ningen. Preussen gennemførte 
på det tidspunkt en reform af sko-
levæsnet, hvor begrebet ”almen 
dannelse” spillede en hovedrolle. 
Det blev brugt som begrundel-
se for, at eleverne skulle terpe 
de antikke sprog. Terperiet var 
dermed ikke et mål, men et 
middel til dannelse. Målet var at 
uddanne statens kommende em-
bedsmænd med de humanistiske 
idealer, som ligger til grund for 
de antikke klassikere. Begrebet 
”almen dannelse” optræder efter 
tysk forbillede første gang i dansk 
sammenhæng omkring 1850 og 
har spillet en rolle lige siden.

Sådan har litteraturen 
dannet elever
Af Miriam Lykke Schultz

Gennem de seneste 200 år har litteraturens rolle i gymnasiet 
udviklet sig fra at være et middel til at opøve kundskab til at 
blive genstand for selvstændig analyse- og fortolkningsvirk-
somhed.

”I dag bruges sproget mere sprælsk og mindre intellektuelt. 
Det gør det vanskeligt at få elever til at læse ældre tekster. 
Men man kan sagtens vække læselysten hos eleverne,” mener 
lektor emeritus Peter Kaspersen, der i en årrække har beskæf-
tiget sig med netop undervisning og litteratur.

For at forstå litteraturundervisningens rolle i gymnasiet, 
og hvordan man kan bidrage til, at undervisningen fornys, er 
det relevant at se på, hvordan faget er blevet praktiseret frem 
til i dag, mener Peter Kaspersen, der her giver en historisk 
oversigt over de uddannelsespolitiske tiltag, som har præget 
modersmålsundervisningen siden engang i 1800-tallet.

>

>
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gør teksten ved os, når vi læser den?” siger 
Stefan Kjerkegaard.

Ind i de unges verden
Særligt i forhold til unge mener Stefan 
Kjerkegaard, at denne postkritiske tilgang 
har sin berettigelse. Skal litteraturen føles 
relevant og vedkommende for blandt andre 
gymnasieelever, er det nødvendigt at gøre 
op med idéen om litterære værker i et 
autonomt rum.

”Litteratur er et enestående undervis-
ningsmiddel, som vi risikerer at miste, hvis 
vi ikke forankrer den i den kultur, de unge 
selv er en del af,” siger Stefan Kjerkegaard 
og foreslår i forlængelse heraf at beskæf-
tige sig med noget, der har været ’forbudt’ i 
mange år – nemlig forfatteren.

”Tekster uden forfattere forekommer 
mærkeligt for de unge. Forfatterne er jo 
over det hele – både i og omkring værket. 
Og det nye mediebillede har gjort det 
endnu mere udtalt. Så i stedet for at sige, at 
man ikke må beskæftige sig med forfatte-
ren, kunne man lære dem at gøre det på 
en fornuftig måde. Nyere dansk litteratur, 
der anvender selvbiografisk materiale på 

interessante måder, er et fint sted at starte. 
Med den slags litteratur kan man få de 
unge til at tænke kritisk over deres egen 
selvfremstilling, der synes at være en uund-
gåelig del af deres hverdag,” siger Stefan 
Kjerkegaard. Han fremhæver, at sigtet med 
den postkritiske tilgang ikke er at give slip 
på idéen om at uddanne kritiske læsere, 
men at finde motiverende måder at tilgå 
teksten på.

Styret åbenhed
Selv om både Stefan Kjerkegaard og 
Nikolaj Elf lægger op til en mere undersø-
gende tilgang til litteraturen, er ingen af 
dem fortalere for noget, der ligner erfa-
ringspædagogikkens helt åbne tilgang til 
teksten. 

I Nikolaj Elfs forskningsprojekt arbejdede 
de med et princip, de kaldte ”styret åben-
hed”. Det er inspireret af litteraturteoretikere 
som John Dewey og Louise M. Rosenblatt, 
men også nyere litteraturdidaktikere som 
Judith Langer – og refererer både til, at et 
værk ikke handler om hvad som helst, og 
at læreren skal styre processen med at 
undersøge teksten.

”Æstetiske tekster rummer spor, der 
styrer oplevelsen og meningen bestemte 
steder hen. Det er lærerens opgave at 
hjælpe eleverne til på den ene side at være 
opmærksomme på tekstens meningsspor 
og på den anden side give dem plads til at 
opleve den på egne præmisser og afprøve 
forståelser, de udvikler.”

Konkret arbejdede forskningsprojektet 
med en didaktisk ramme, hvor læreren 
guider eleven først ind i, dernæst rundt i og 
til sidst ud af teksten. I alt er der syv strate-
gier, eleverne går igennem i interaktion med 
teksten.  

”Den første strategi er forforståelse. Her 
kan eleverne nærstudere tekstens titel eller 
omslag og ud fra det beskrive deres for-
ventninger til dens indhold. Dernæst følger 
’oplevelse’ og ’opdagelse’. I oplevelsesfa-
sen kan det være, de læser de første fem 
linjer og diskuterer, hvilken stemning den 
sætter dem i. I opdagelsen inddrages mere 
af teksten, eleven nærlæser og bevæger sig 
frem og tilbage i den for at finde sammen-
hænge, tematikker og centrale steder,” 
forklarer Nikolaj Elf.

I de næste strategier ’afprøvning’ og 
’uddybning’ får de indledende sansninger 
og undersøgelser, ifølge Nikolaj Elf, lov til 
at stå deres prøve i forhold til teksten. Var 
de rigtige? Eller vil teksten i virkeligheden 
noget helt andet? Til sidst arbejder eleverne 
sig ud af teksten i forskellige former for 
perspektivering,

”Hele tiden foregår der en fortolkning, 
som er den syvende og centralt placerede 
strategi. I fortolkningen koordinerer eleven 
så at sige alle de øvrige strategier,” siger 
Nikolaj Elf.

Forkert diagnose
Erik Skyum-Nielsen er lektor på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab på 
Københavns Universitet og har fulgt udvik-
lingen i litteraturundervisningen gennem 
mange år. Han er ikke enig i den diagnose, 
som blandt andre Stefan Kjerkegaard giver 
gymnasiets litteraturundervisning.  

”At litteraturundervisningen har brug for 
en revision som modpol til at læse teksten 
som en ’art rebus’, er jeg uenig i,” siger Erik 
Skyum-Nielsen og uddyber:

”Det kan godt være, at der i de angelsak-
siske lande, hvor blandt andet Rita Felski 

kommer fra, er behov for at komme væk fra 
Holger-fortolker og det at gætte en skjult 
mening. Men forholdene på ungdomsud-
dannelserne i Danmark er helt anderledes. 

Her skete opgøret med nykritikkens fore-
stilling om, at der inde i teksten skulle være 
sådan en slags skjult mening, som en lærer 
kunne lokke frem, for vel 30 år siden,” siger 
Erik Skyum og fremhæver, at man allerede 
i 70’erne og 80’erne gik væk fra autono-
mi-princippet i danskundervisningen – og 
indskrev klasseorienterede, kønsorienterede 
og historiske vinkler i tekstlæsningen.

Erik Skyum-Nielsen betegner sig selv 
som tilhørende fløjen, der mener, at man 
bør værne om litteraturen som dannende 
element. Og var det ham selv, der som 
gymnasielærer skulle vække de unges 
begejstring for litteraturen, ville han forføre 
dem med ånd.

”Jeg ville stræbe efter at give dem en 
på opleveren. Jeg ville spille på min faglige 
baggrund inden for tekstanalyse og littera-
turhistorie. Forholdet mellem litteratur og 
samfund – og litteratur og køn og jeg ville 
nok også skyde nogle faglige begreber 
ind. Men min primære hensigt ville være at 

”At litteraturundervisningen har brug for en 
revision som modpol til at læse teksten som 
en ’art rebus’, er jeg uenig i.” 

Erik Skyum-Nielsen 

i undervisningen løbende. Fagets 
udvikling blev bestemt af, hvilke 
professorer gymnasielærerne 
havde haft på universitetet og de 
litteraturhistorier, der efterhånden 
udkom.   

1971  
– Danskfaget eksploderede

”Den lille gymnasiereform” fra 
1971 blev indført, fordi gymnasiet 
var på vej til at blive en masseud-
dannelse. Nu skulle gymnasiet 
både forberede elever til de 
klassiske akademiske uddannel-
ser som teologi, jura, medicin, 
humaniora, naturvidenskab og til 
en lang række nye former for ud-
dannelser som ingeniør, sygeple-
jerske, erhvervsleder, journalist, 
lærer osv. For danskfagets ved-

kommende var reformen præget 
af en kombination af indflydelse 
fra konfrontationsmodernismen, 
fra nærlæsning og fra studen-
teroprøret. Bekendtgørelsen 
for dansk blev skrevet af en lille 
gruppe fagfolk, der var vilde med 
litteratur, nogle der var mere 
interesserede i kommunikation 
og nogle studenterrepræsen-
tanter, der helst ville opløse alle 
faste krav til faget. Resultatet 
blev et kompromis. I realiteten 
eksploderede faget nærmest. Der 
skulle undervises i klassikerne, 
de moderne forfattere, som den 
enkelte lærer fandt interessante, 
i sprog og kommunikation, lidt 
i medier, og i en meget kræ-
vende kombination af social-, 
ide-, kultur- og litteraturhistorie. 
Noget, der i et eller andet omfang 
også var præget af en marxistisk 

historiefilosofi og psykoanalytisk 
menneskeopfattelse. Nærlæsning 
og historisk overblik med henblik 
på almen dannelse var det, der 
trods alt holdt faget sammen.

1980’erne og 1990’erne  
– Skrivning  

presser litteraturen

I løbet af 1980’erne og 
1990’erne kom der, som en 
modreaktion, en række opstram-
mende småreformer. For dansk 
var det vigtigste en accelereren-
de forskydning af fagets fokus fra 
litteratur over mod kommunikation 
og særligt skrivning. Der var en 
del diskussion om at opstille en 
litterær kanon.

2005 – Litteraturkanon

Med reformen i 2005 blev det 
skrevet ind i bekendtgørelsen, 
at der skulle undervises i en 
obligatorisk kanon med genren 
folkeviser og 14 forfatterskaber. 
Desuden blev der indført en 
vejledende kanon, som nævner 
yderligere 12 forfatterskaber. 
Siden 2005 er der sket nogle 
småjusteringer. Fx blev Tove 
Ditlevsen tilføjet den ellers 
mandsdominerede kanon.

Samtidig er litteratur ende-
gyldigt skubbet i baggrunden 
i forhold til skrivning. Der er 
blevet brugt store summer på 
skriveforskning og meget lidt 
på litteraturdidaktisk forskning. 
Undervisning i medier er også 
blevet styrket.

1903-06  
– Dansk litteratur  

presser latin

En stor reform ændrer gymnasiet. 
Indtil nu havde gymnasiet eksiste-
ret som en isoleret uddannelse af 
en lillebitte mandlig og borgerlig 
elite. Eleverne blev stort set 
forberedt gennem privatundervis-
ning, og gymnasiet var fuldstæn-
digt uafhængigt af grundskolen. 
Fra 1903 blev der skabt sam-
menhæng mellem grundskole, 
mellemskole og gymnasium. Dvs. 
en 12-årig uddannelsesmodel, 
som stort set var identisk i det 
meste af Europa, og som stadig 
findes i mange lande. I det sydli-
ge Europa beholdt græsk og latin 
en fremtrædende rolle. I Danmark 
blev græsk en specialitet i det 

gammelsproglige gymnasium, 
mens latin fik en tilbagetrukken 
rolle på den nysproglige og den 
matematiske studieretning. Det 
gav plads til dansk litteratur.

En af hovedarkitekterne i 
reformen var Vilhelm Andersen, 
som var professor i dansk littera-
tur på Københavns Universitet. 
Han skrev mere eller mindre den 
bekendtgørelse for danskun-
dervisningen, som kom til at 
gælde indtil reformen i 1971. 
Bestemmelserne indeholder 
ikke et egentligt kanonkrav. Men 
Andersen havde selv skrevet en 
litteraturhistorie, som indførte 
forestillingen om en guldalder 
i dansk litteratur i starten af 
1800-tallet. Indholdet var styret 
af forestillingen om en national 
almen dannelse med Adam 

Oehlenschlæger som hovedfi-
guren.

Efter reformen var litteratu-
rundervisningen utroligt stabil 
i næsten 70 år. De romantiske 
digtere blev ved med at være 
centrale, men i løbet af 1900-
tallet kom også det moderne gen-
nembrud med Georg Brandes 
som hovedskikkelse ind i billedet, 
og efterhånden også forskellige 
modernistiske strømninger som 
ekspressionismen med Tom 
Kristensen som hovedskikkelse, 
og endelig op i 1950’erne og 
1960’erne Heretica-bevægelsen 
og til sidst konfrontationsmoder-
nismen med Klaus Rifbjerg som 
hovedskikkelse. Eftersom der 
aldrig i lovgivningen var stillet 
noget krav om en kanon, kunne 
de nye strømninger med hver 
deres hovedskikkelser komme ind 
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Af Eva Frydensberg Holm

L
ilje. Hvid. Hvid. Lilje. Ordene 
siges om og om igen. Og 
rytmen fornemmes.

I den litterære samtale på 
forfatterskolen i København står 
den æstetiske læsning centralt. 
Formålet er at fintune fornem-
melsen for teksten. Ved at sige 
ordene, ved at fornemme ordene 

og ved at lytte til, hvilke associationer, kon-
notationer og billeder, teksten fremkalder 
hos de andre i rummet. 

”Det er en slags litterær tonelære,” for-
klarer Louise Rosendal Bang, der lige nu er 
i gang med sin ph.d.-afhandling på Aarhus 
Universitet, hvor hun undersøger litterære 
samtaler på fem nordiske forfatterskoler 
og fem danske gymnasier. Særligt har hun 
fokus på, om der er elementer i forfattersko-
lernes samtaleform og kunstneriske tilgang 
til teksten, der kan udvikle litteratur-samta-
len i gymnasiet.

”Samtalen om litteratur i gymnasiet er 
mange steder stagneret i en form, hvor 

læreren stiller et spørgsmål, og eleverne 
svarer. Jeg oplever, at mange gymnasielæ-
rere rigtig gerne vil have en bedre dialog 
med eleverne om litteraturen, men mangler 
redskaberne. Her kan forfatterskolens 
demokratiske samtaleform måske være til 
inspiration. Ligesom den æstetiske faglig-
lighed, der kendetegner forfatterskolen, 
måske kan inspirere til at udvikle nye måder 
at tale om litteraturen på i gymnasiet.” 

Kunstnerisk 
tilgang kan 
puste liv i 
den litterære 
samtale
Læreren stiller et spørgsmål. En elev svarer. 
Læreren stiller et nyt spørgsmål. En anden elev 
svarer. Måske… Den litterære samtale i gymnasiet 
er stagneret i sin form, mener Louise Rosendal 
Bang, der med sin ph.d.-afhandling kommer med 
bud på, hvordan elementer fra forfatterskolens 
demokratiske samtale og kunstneriske tilgang 
kan puste nyt liv i dialogen.

forføre dem ved ånd. At give dem noget, 
de ikke havde regnet med at få, at føre dem 
et sted hen, de ikke havde regnet med at 
komme,” siger Erik Skyum-Nielsen.

At den nyeste lærerplan for faget dansk 
lægger vægt på at undersøge litteraturen, 
tilskriver Erik Skyum-Nielsen, at der allerede 
er sket et skred i litteraturundervisningen, 
hvor litteraturanalysen og -historien har 
måttet vige pladsen for den personlige 
oplevelse. Men han mener som sådan, at 
det er helt rigtigt at gå undersøgende til en 
litterær tekst.

”Det at undersøge kan jeg godt gå ind 
for. Den kritiske tilgang er kernen i humani-
stisk videnskab. At undersøge ved at stille 
spørgsmål. Men det er der ikke noget nyt i.”

Forfatteren i TV
Erik Skyum-Nielsen anerkender, at den 
prosa og litteratur, der er udkommet efter 
årtusindeskiftet, har en anden karakter 
end tidligere prosa og poesi. Og at en ny 
tilgang her kan være på sin plads. Særligt 
peger han på det, at forfatteren træder 
mere frem. Ikke bare i sin tekst, men også 
på sociale medier og i offentligheden.

”Det kan være svært at skelne forfatteren 
fra ham, der optræder på TV sammen med 
Flemming Møldrup og ham, der optræder i 
teksten. Og her vil jeg gerne rose, at nogle 
følger op på den tendens og siger, når vi 
får den form for litteratur, er det også muligt 
at lave en mere personlig og menneskeligt 
orienteret pædagogik. Men forudsætningen 
for, at det kan fungere, er, at læreren står 
ved og ekspliciterer sin faglighed,” siger 
Erik Skyum-Nielsen.

Ligeledes anerkender Erik Skyum-
Nielsen, at elementer som meddigtning, 
dramatisering og associationsøvelser kan 
bidrage positivt til litteraturundervisningen:

    ”En tekstanalytisk tilgang bliver kun 
styrket ved, at eleverne får fingrene i det 
sproglige materiale – og måske får en op-
levelse af, at de selv er fortællere og poeter 
i svøb. Så længe man holder fast i den 
analytiske tilgang, er det fint også at knytte 
an ad anden vej,” siger han.

Litteratur kan bevæge
For Nikolaj Elf er der heller ikke tale om et 
enten-eller.

”Det handler om, at analysen får en 
anden funktion i processen med at under-
søge en tekst. Analysen kommer til at fun-
gere sammen med en æstetisk og kropsligt 
orienteret undersøgelse af teksten, som 
måske kan tænde elever. Det kunne være 
spændende at eksperimentere med disse 
nye teorier systematisk i en gymnasiekon-
tekst, så vi kan få solid viden om, hvad der 
virker i praksis”, siger Nikolaj Elf.

Også Stefan Kjerkegaard anerkender 
værdien af analyse og nærlæsning, men 
skal litteraturen gribe de unge, skal de også 
kunne mærke den, mener han.

”Vi har i mange år opereret med 
bestemte måder at læse teksten på, og 
mange af dem skal vi naturligvis holde fast 
i. Nærlæsning er en fundamental del af 
danskfaget. Men det er jo ikke på grund af 
nærlæsningen, at de fleste af os læser litte-
ratur. Vi læser litteratur for at blive bevæget, 
stimuleret og udfordret, både følelsesmæs-
sigt og intellektuelt, og for at finde ud af, 
hvordan det er at være et menneske nu og 
i fortiden. Tænk, hvis vi kan få litteraturen 
til også at betyde det for de unge,” siger 
Stefan Kjerkegaard. ●

Stefan Kjerkegaard er lektor og afdelingsleder 

for Nordisk Sprog og Litteratur på Institut for 

Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. 

Hans forskningsområder angår primært nyere 

dansk og skandinavisk litteratur. 

Nikolaj Frydensbjerg Elf er professor 

i uddannelsesvidenskab ved Institut for 

Kulturvidenskaber på SDU. Han forsker blandt 

andet i fagdidaktik, danskfagets didaktik og 

skrivedidaktik. 

Erik Skyum-Nielsen er lektor på Institut 

for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på 

Københavns Universitet. Han forsker blandt 

andet i moderne dansk og nordisk litteratur og 

genreteori.

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Fra beskrivelse til fornyelse af litteraturunder-

visning: Peter kaspersen
 Ň Undersøgelse af danskfagets didaktik: Nikolaj 

Elf.
 Ň Litteraturhistoriens sørgelige historie i gym-

nasiet og kompetencebegrebets himmelflugt: 

Peter Michael Lauritzen

Undersøgelsesorienteret Litteraturdidaktik

I den undersøgelsesorienterede litteraturpædagogik guider lærere eleven først ind i,  
dernæst rundt i og til sidst ud af teksten. I alt er der syv faser, eleverne skal igennem.  
Læs mere: kdim.dk 
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Famlende samtaler med lange 
pauser
Louise Rosendal Bang har undersøgt 
samtaler på henholdsvis forfatterskoler og 
gymnasier gennem metoden ’conversation 
analysis’. Det betyder, at hun observerer og 
siden hen transskriberer hele den samtale, 
der finder sted i rummet, inklusive pauser, 
vokalforlængelser og fyldeord.

På forfatterskolerne foregår den litterære 
samtale siddende i en rundkreds. Oftest er 

der to lærere til stede. De stiller sjældent 
spørgsmål, men deltager som ’tekstlæsere’ 
i samtalen sammen med eleverne.  

Louise Rosendal Bang observerede her, 
at både elever og lærere brugte mange 
ufærdige sætninger. Man famlede og 
stammede sig frem til det, man ville sige. 
Man afbrød hinanden. Og så var der lange 
pauser i samtalen. Helt op til 16 sekunder 
kunne der gå, uden nogen sagde noget. 

På gymnasiet derimod observerede 
Louise Rosendal Bang, at samtalen stort 
set altid var styret af lærerens spørgsmål, 
som eleverne leverede svar på i færdigt 
konstruerede sætninger. I en af de samtaler, 
Louise Rosendal Bang overværede, stillede 
læreren i løbet af to lektioner ikke færre 
end 101 spørgsmål. En stor del af spørgs-
målene blev ikke besvaret. Pauserne uden 
tale kom på gymnasierne aldrig op over et 
sekund.  

”Det giver læreren en stor magt i sam-
talen at stille så mange spørgsmål – og 
på den måde står den litterære samtale på 
gymnasierne i skarp kontrast til forfatter-
skolens form, hvor teksten lægges ud i det 
åbne, så man kan tænke eksplorativt højt 
sammen. I mine transskriptioner kan jeg 
nærmest se, hvordan lærere og elever på 
forfatterskolen sammen bygger betydninger 
op. At små afbrudte enheder gennem 
dialog bliver lagt oven på hinanden. 
Rummet bliver nærmest til én stor hjerne. 
Det er også derfor der – modsat i gymnasi-

erne – er så lange pauser. Der skal være tid 
til at reflektere.” 

 
Slip styringen
Louise Rosendal Bang mener, at der er 
mange kvaliteter ved at gå analytisk til en 
tekst, og hendes ærinde er således ikke 
at udrydde tekstanalyser i gymnasiet. Men 
hun mener, at der også ligger en værdi i 
forfatterskolens måde at læse litterære tek-
ster på – kunstnerisk og som den konkret 
fremtræder her og nu, der kan supplere den 
klassiske analytiske tilgang. 

Og så mener hun, at et mere demokra-
tisk samtalerum er vejen frem, hvis man som 
lærer ønsker at vække gymnasieelevernes 
lyst til at gå i dialog om litteraturen.

”Mine observationer taler et ret tydeligt 
sprog. Jo mindre lærerstyret samtalen er, jo 
færre spørgsmål der stilles, jo mere delta-
ger eleverne,” konstaterer Louise Rosendal 
Bang.

Et af problemerne i den lærerstyrede 
dialog er, ifølge Louise Rosendal Bang, at 
der opstår, hvad hun kalder en troværdig-

hedskonflikt, når læreren taler som om, der 
er en skjult betydning i teksten, som kun 
læreren selv kender, og som eleverne skal 
regne ud gennem forskellige hints. 

”Så ville det faktisk være mere ærligt, 
hvis man i det mindste sagde: Jeg har en 
skjult hensigt med at stille disse ledende 
spørgsmål. Men endnu bedre for dialogen 
er det at starte med et udsagn som: ’Jeg 
opfatter teksten sådan her’ – og så lade 
eleverne komme til,” siger Louise Rosendal 
Bang.

Vil man som lærer prøve at give lidt slip 
på styringen af samtalen, kunne det, ifølge 
Louise Rosendal Bang, være en vej indi-
mellem at lade de kanoniske tekster vige 
pladsen for nyere litteratur.

”Jeg skal være den første til at sige, at 
det er sjovt at komme med sin analyse af 
Blicher fra universitetet og give det videre 
som lærer. Og det har helt sikkert sin 
berettigelse. Men jeg tror samtidig, at det 
indgående kendskab til teksten kan stå i 
vejen for udvikling i samtalen. Hvad nu hvis 
man tog nogle helt nye tekster, en afgangs-

antologi fra forfatterskolen for eksempel, og 
så bare læste den æstetisk? Det ville skabe 
et helt andet demokratisk spillerum. Måske 
kunne man endda lade sig inspirere af det, 
forfatterskolen kalder ’prima-vista-læsning’. 
Det betyder, at ingen af samtaledeltagerne 
har læst teksten før.” 

”Mine observationer taler et ret tydeligt 
sprog. Jo mindre lærerstyret samtalen er, jo 
færre spørgsmål der stilles, jo mere deltager 
eleverne.”

Louise Rosendal Bang

Det kommunikative  
paradigme 

Det kommunikative paradigme 
stammer fra 1960’erne, og det 
kom til at influere reformen i 
1971. Det betyder, at vægten i 
danskfaget bliver lagt på at lære 
eleverne at kommunikere effektivt. 
Der inddrages en masse andet 
sprogligt materiale end litteratur, 
og skrivning kommer til at spille 
en stor rolle. Litteratur ses også 
som en kommunikationsform. Ved 
at læse litteratur lærer eleverne 
at blive gode sprogbrugere, fordi 
de her stifter bekendtskab med 
de ypperste sprogbrugere, de 
skønlitterære forfattere. Dette 
paradigme er formentlig stadig 
det dominerende i gymnasiet.

Det utilitaristiske  
paradigme

Det utilitaristiske paradig-
me dukker op i kølvandet på 
nyliberalismen fra 1980’erne og 
frem. Generelt på tværs af fag 
drejer det sig nu om international 
konkurrence, benchmarking, 
erhvervslivets behov o.l. Det er 
svært at finde plads til littera-
turen i det perspektiv, og det 
er helt tydeligt, at lærerne føler 
sig voldsomt presset af nytte-
hensynet både fra ledelsens, 
forældrenes og elevernes side. 
Det har i efterhånden mange år 
været en udfordring for litterater 
og litteraturlærere, at de konstant 
bliver stillet over for krav om at 
legitimere deres fag. 

Det socialsemiotiske  
paradigme

Det socialsemiotiske paradigme 
er en betegnelse for en tendens 
til, at faget skal beskæftige sig 
med tegn i almindelighed, dvs. 
både litteratur og alle andre 
medier. I jo højere grad man ind-
drager de elektroniske medier i 
undervisningen, desto mere vægt 
vil dette paradigme få. Men det er 
formentlig et fremtidsperspektiv, 
fordi det er usikkert, hvordan 
man skal gribe sagen an. Dertil 
kommer en stigende mistanke 
om, at brug af elektroniske medier 
er mere problematisk i lærepro-
cessen, end man hidtil har regnet 
med. 

Det sociokognitive  
paradigme

Det sociokognitive paradigme 
er lektor Peter Kaspersens egen 
betegnelse og det er absolut 
fremadrettet. Det bygger på en 
hel række undersøgelser fra de 
senere år af samspillet mellem lit-
teratur, krop, hjerne og samfund. 
Peter Kaspersen tror, at littera-
turundervisningen ville have gavn 
af at inddrage viden om, hvad der 
sker i læseren, der jo af teksten 
lokkes til at bruge hele hjernens 
arsenal af sansninger, bevægel-
sesstyring, hukommelse, erfar-
inger, refleksion og kulturel viden. 
Han går ind for en litteraturdidak-
tik, der på den måde hviler på en 
tværfaglig, videnskabeligt støttet 
almen dannelse.

Seks 
paradigmer i 
danskfaget
Af Miriam Lykke Schultz

Historisk set har en række 
strømninger præget 
danskundervisningen og 
litteraturens rolle i faget 
siden 1800-tallet. Her præ-
senterer lektor emeritus 
Peter Kaspersen seks af de 
mest dominerende para-
digmer både historisk og i 
fremtiden.

Det akademiske  
paradigme

Det akademiske paradigme 
prægede modersmålsundervis-
ningen fra fagets start engang 
i perioden 1850-1900.  Det 
bestod i at overføre de akade-
misk-humanistiske idealer og me-
toder fra latinundervisningen til de 
moderne sprog. Dvs. at der blev 
lagt stor vægt på retorik. Eleverne 
skulle forberedes til uddannelser 
og stillinger, hvor det at kunne 
holde eksempelvis en politisk tale 
eller et fagligt foredrag tydeligt 
og elegant var afgørende for ens 
karriere. Efterhånden skiftede 
fokus fra taler til skrivning. Men 
idealerne var de samme. Det 
krævede en solid viden, en 
litterær bank, man kunne trække 
citater, kompositionsprincipper, 
stil osv. fra.  

 Det udviklingsorienterede  
paradigme 

Det udviklingsorienterede 
paradigme er et barn af mellem-
krigstidens stigende interesse for 
barnet og den unge og individets 
udvikling. Det præger den tidlige 
reformpædagogik, som også slog 
igennem i den danske folkesko-
le. I gymnasiet stod det længe i 
skyggen af det akademiske para-
digme. Men i takt med at lærerne 
blev influeret af, hvad der skete i 
udviklingspsykologien, arkitektur 
og design, medicin osv., kom 
det også til at spille en vis rolle i 
gymnasiet. Det er en modernistisk 
bevægelse med tro på individets 

udvikling og rettigheder. Eftersom 
den litterære modernisme på 
grund af 2. verdenskrig, langsom 
urbanisering og lignende var helt 
usædvanligt forsinket i Danmark, 
kan man måske sige, at strøm-
ningen i virkeligheden først slog 
rigtigt igennem med kulturradika-
lismen med hovedskikkelser som 
PH (som ikke var litterat), Rifbjerg 
og Torben Brostrøm, som blev 
professor i litteraturdidaktik 
på Danmarks Lærerhøjskole. 
Paradigmet spiller stadig en stor 
rolle i gymnasiet.

Tema om undervisning i litteratur Tema om undervisning i litteratur
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En god prima-vista-læsning kræver, 
ifølge Louise Rosendal Bang, at læreren 
har et trænet øje for litteraturens æsteti-
ske udtryk, altså er i stand til at opfange 
tekstens tone og stemning. Gevinsten ved 
prima-vista-læsningen er, at man som lærer 
er mere åben over for elevernes respons, 
fordi man ikke har en fast dagsorden.

En stringent faglighed
Lige nu er Louise Rosendal Bang godt i 
gang med at udvikle forståelsesmodeller for 
den litterære samtale i henholdsvis gymna-
siet og på Forfatterskolen. Herfra er hendes 
plan at udarbejde en anvendelsesmodel til 
gymnasielærere, der kan inspirere til nye 
måder at tale om litteraturen på. 

”Det handler ikke om, at gymnasierne 
skal kopiere Forfatterskolen. Sigtet med 
uddannelsen er et andet her, og eleverne er 
et andet sted i deres liv, men jeg vil på bag-
grund af mine observationer komme med 

nogle forslag til, hvordan man kan bygge 
den litterære samtale i gymnasiet op, hvis 
man gerne vil bryde gæt-hvad-læreren-tæn-
ker-formen. Ligesom jeg vil komme med 
nogle idéer til, hvordan man kan bruge den 
æstetiske læsning som supplement til den 
analytiske,” siger Louise Rosendal Bang. 
Hun håber, at man i den litterære klasse-
samtale i gymnasiet kan komme derhen, 
hvor man eksplicit arbejder med forskellige 
læsninger af litteraturen og ad den vej 
bevidstgør eleverne om, at der er forskellige 
måder at tilgå teksten på.

”Der var engang en amerikansk litte-
raturdidaktisk forsker, der talte om ”the 
bullet/vimp-syndrome”. Det handlede om, 
at man som underviser i litteratur kan føle 
sig meget diktatorisk, når man kommer med 
færdige læsninger af teksten, og på den 
anden side føle, at man svigter, hvis man 
bare lader eleverne sludre. Den æstetiske 
læsning lægger ikke op til laisez faire-under-

visning. Den tilbyder en stringent faglighed, 
hvor man lærer at læse litteraturen som 
kunst,” siger Louise Rosendal Bang. ●

Louise Rosendal Bang er ph.d.-studerende 

på Aarhus Universitet. Her undersøger hun de 

kollektive læsninger på fem nordiske forfattersko-

ler og den litterære klassesamtale på fem danske 

gymnasier. Særligt har hun fokus på, om der er 

elementer fra forfatterskolernes samtaleform og 

kunstneriske tilgang til teksten, der kan inspirere 

og puste nyt liv i litteratur-samtalen i gymnasiet.

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Litteraturlæsning i det senmoderne: Bente 

Meyer & Helle Rørbech.
 Ň Opslugt, dybt, nært – om romanlæsning i 

danskundervisningen: Kristiane Hauer.
 Ň Mundtlig fortolkning – kreativ praksis i littera-

tur- og sprogundervisning: Tina Høegh.

Litteratursamtalen på 
Forfatterskolen

På forfatterskolen er den æstetiske læsning i centrum.

Forfatterskolens æstetiske læsning repræsenterer en  
faglighed, som blandt andet går ud på at:

 ɚ udvikle en sensitivitet for teksten
 ɚ fornemme teksten, som den fremstår konkret og kunstnerisk

 ɚ forholde sig kritisk til tekstens ordvalg og rytme
 ɚ være medskaber af teksten

Under Forfatterskolens fællessamtaler betegnes både lærere og 
elever som tekstlæsere.

Tekstlæserne er i dialog om teksten og bærer kollektivt læs-
ningen fremad.

Forfatterskolens samtaleform er demokratisk af natur, fordi 
lærere og elever har lige meget taletid. Der stilles ganske få 

spørgsmål. Samtaleformen er desuden anarkistisk med lange 
tænkepauser, ufærdige sætninger og overlappende tale. 

På Forfatterskolen i København tager fællessamtalen ud-
gangspunkt i prima-vista-læsningen, som betyder, at ingen af 

tekstlæserne har læst teksten på forhånd. 

Ved forfatterskolelæsningen er teksten i sin tilblivelsesproces, 
og tekstlæserne taler om teksten med skrivekunsten for øje.

Den litterære klassesamtale i 
gymnasiet
I gymnasiet er den analytiske læsning i centrum.

Gymnasiets analytiske klasselæsning repræsenterer en faglighed, 
som blandt andet går ud på at: 

 ɚ læse tekstnært
 ɚ analysere, fortolke og perspektivere teksten
 ɚ finde tekstens ”skjulte” erkendelsesmateriale, som læreren kender
 ɚ bidrage mundtligt

Under gymnasiets klassesamtaler om litteratur positioneres delta-
gerne i henholdsvis lærer- og elevrollen.

Lærerne stiller mange spørgsmål, som har til hensigt at invitere 
til elevdeltagelse. Men ofte er spørgsmålene også ledende, fordi 
samtalen skal ledes ind i en faglig diskurs. 

Gymnasiets samtaleform er underlagt en stringent spørgsmål-
svar-form med korte tænkepauser og færdige sætninger. 

I gymnasiet tales der om færdige værker, og læreren kender 
teksten på forhånd.

Tema om undervisning i litteratur Tema om undervisning i litteratur
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Viden er ligegyldig, 
hvis eleverne ikke 
kan bruge den

Naturfagsdidaktik Naturfagsdidaktik

20 21

PORTRÆTFOTO: TERRITORIUM

Jens Dolin har levet og åndet for naturfagsdidaktikken i gymnasiet 
hele sit arbejdsliv – først som gymnasielærer og siden som 
forsker og leder af Institut for Naturfagenes Didaktik. Vi kigger 
tilbage på 50 år med pædagogiske kampe og nedbrudte 
faggrænser, hvor de naturvidenskabelige fag er blevet set som alt 
fra elitære og prestigefyldte til røvsyge og verdensfjerne. 
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Af Signe Tonsberg

’N
åh, du er Jens Dolin. Det 
er jo dig, der har ødelagt 
fysikfaget i gymnasiet.’ 

Med dén kommentar 
blev Jens Dolin modta-
get af en fagkollega, da 
han efter mange år som 

gymnasielærer, forsker og aktiv i udvikling 
af naturfagsdidaktikken blev leder af Institut 
for Naturfagenes Didaktik på Københavns 
Universitet.

Vi vender tilbage til anekdoten, som Jens 
Dolin fortæller om med et stort smil. 

Én ting er sikker: Jens Dolin har i mere 
end 40 år været med til at præge måden, 
man underviser på i de naturvidenskabelige 
fag i gymnasiet.

I dag er han professor emeritus og 
stadig særdeles aktiv i undervisning 
og forskningsprojekter på Institut for 
Naturfagenes Didaktik, der har til huse i 
Københavns astronomiske observatorium i 
Botanisk Have. Gymnasieforskning møder 
ham på hans kontor lige ved instituttet i et 
lille havehus med afskallet brunt bindings-
værk. 

Flovhed, formler og 
morgengrød
Men lad os begynde, hvor naturvidenska-
ben kom ind i den unge Dolins liv. I tegne-
serierne fra Jens Dolins barndom i starten 
af 60’erne var det ingeniøren i den hvide 
kittel, der var helten. Naturvidenskabsmænd 
havde højstatus, for det var dem, der stod 
bag stort set alle fremskridt. Men henne på 
Nyboder Skole blev Jens Dolin jordbær-
rød i hovedet af flovhed, når fysiklæreren 
rosende sagde ’Jens er et hestehoved 
foran jer andre’ til klassen. Matematikken og 
fysikken kom nemt til ham, men det var ikke 
noget at være stolt af som arbejderbarn, 
og han var ikke interesseret i at være bedst 
i skolen. Han var bare nysgerrig og ville 
gerne forstå, hvordan alting hang sammen. 
Der var to elever på hele årgangen på 
skolen, der kom i gymnasiet. Jens Dolin var 
en af dem. På Metropolitanskolens matema-
tisk-fysiske linje fortsatte nysgerrigheden. 

”De bøger, vi havde i 1.g ville man knapt 
kunne bruge på første del af fysikstudiet 
i dag. Det var side op og side ned med 
formler,” husker han.

Til gengæld var hans lærer i fysik og 
kemi god til at forklare. Han satte sig på 
hug, bevægede sig frem og tilbage langs 
katederet for at illustrere solens bane med 
sit hoved, og han kom med eksempler, som 
koblede fysikken til de unges hverdag. ’Det 
er ligesom, når I puster på jeres morgen-
grød,’ sagde læreren om Le Châteliers 
princip i kemi. 

”Han havde en masse dagligdags ek-
sempler, som gjorde faget levende. Og de 
var mildt sagt ikke i bogen. Det var formler 
alt sammen, men han formåede at vise os, 
at der bag de formler var en virkelighed, 
som var interessant og som formlerne 
kunne forklare” fortæller Jens Dolin.

Fagene har aldrig i sig selv 
været vigtige
Netop det med at bygge en bro mellem 
formler og fænomener til virkeligheden og 
hverdagen har dannet en stærk rød tråd i 
Jens Dolins egen faglige bane først som 
gymnasielærer på Køge Gymnasium i over 
20 år og senere som institutleder og forsker 
i naturfagsdidaktik og evaluering.

”Det handler om at etablere hverdags-
forbindelsen. Viden er uinteressant, hvis du 
ikke kan bruge den til noget,” forklarer Jens 
Dolin og fortsætter:

”Fagene i sig selv har aldrig været vig-
tige for mig. Aldrig. Det, der er interessant, 
er, hvordan fagenes indhold kan bruges 
til at udvikle eleverne. Fagene har noget 
viden i sig, men den bliver først interessant, 
når man bruger den til noget. At lære et 
pensum eller en formelsamling er i sig selv 
spild af tid.” 

Masters of War og meningen 
med det hele
Det var mildt sagt ikke opfattelsen på 
universitetet i 1970’erne, hvor Jens Dolin 
begyndte at læse matematik og fysik lige 
efter gymnasiet. Det gik fint, men det var 
jævnt kedeligt. Undervisningen var abstrakt, 
og dumpeprocenten på nogle af fagene 
var 60 procent. Ved siden af studierne 
havde han et studiejob med at gøre rent 
i Daells Varehus om morgenen. Nogle af 
kollegerne var unge amerikanere, som var 
flygtet fra USA, fordi de ikke ville kæmpe i 
Vietnamkrigen. Det gjorde indtryk på den 
unge fysikstuderende. 

En dag da Jens Dolin kom gående i 
vandrehallen på H. C. Ørsted Instituttet 
på vej til forelæsning, bragede Bob 
Dylan-nummeret ’Masters of War’ ud af et 
auditorium. Jens gik ind til det, der viste sig 
at være et stort møde om Vietnamkrigen. En 
kornet film på væggen viste amerikanske fly, 
som bombede i Nordvietnam, og børn der 
skreg. Og nogle af de amerikanske militær-
nægtere, som han kendte fra morgenjobbet, 
stod og fortalte. Det blev en opvågning for 
Dolin. Han sad der hele dagen.

”Hvad fanden laver jeg på det her studie, 
tænkte jeg. Hvordan kan jeg beskæftige 
mig med noget så verdensfjernt som ma-
tematik og fysik, når et land er ved at blive 
bombet tilbage til stenalderen?”

De tanker blev første skridt i, at Jens 
Dolin skiftede studie til Kulturgeografi og 
først senere afsluttede fysikstudiet.

”Fagene i sig selv har 
aldrig været vigtige 
for mig. Aldrig. Det, 
der er interessant, 
er, hvordan fagenes 
indhold kan bruges til 
at udvikle eleverne.”

Jens Dolin
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”Nypædagogerne – de sidste dages hellige 
eller hvorfor gymnasiet bør afpædagogise-
res”. Bølgerne gik med andre ord højt og 
skabte konflikter mellem lærerne og også i 
forhold til ledelsen.

Holdningen hos mange af den tradi-
tionelle skole var, at pædagogik ikke var 
noget, man talte om, det var noget, man 
gjorde. Pædagogisering føltes som en trus-
sel mod det høje faglige niveau,  fortæller 
Jens Dolin.

Jo mere du taler, jo mindre 
lærer de
Han har en tommelfingerregel, som mange 
af hans pædagogikumkandidater nok vil 
genkende:

”Jo mere du taler, jo mindre lærer 
eleverne. Det er grundreglen. Men mange 
lærere kan godt lide at snakke – inklusive 
mig selv. Så det kræver tilvænning.”

Jens Dolin finder en publikation frem 
om undervisningspraksis i de naturviden-
skabelige fag på ungdomsuddannelserne. 
Her er en rapport fra Aarhus Universitet fra 
slutningen af 90’erne citeret. 

”Man spurgte helt banalt elever, hvad de 
fik ud af undervisningen i fysik, og hvad de 
syntes om den. Og de svarede, at under-
visningen var kedelig, at de ikke havde lært 
noget, og at de ikke kunne noget i faget. Så 
man kunne jo godt se, at man måtte gøre 
noget.”

Jens Dolin læser en passage op: 
’Fysikundervisningen er karakteriseret ved 
et meget begrænset udbud af arbejdsfor-
mer og aktiviteter … Dagligdagen består i 
alt væsentligt af lærermonolog/lærerstyret 
samtale’.

”Det bekræfter mig i, at sådan var det 
altså stadig – måske især i de naturviden-
skabelige fag, men det ved jeg jo ikke – 
langt op i 90’erne.”

Er stoffet lært, når det står på 
tavlen
Måske har de naturvidenskabelige fag haft 
sværere ved at tage de nye undervisnings-
metoder til sig.

”De naturvidenskabelige fag er jo 
specielle på den måde, at de er ikke så 
lette at gå til, fordi de er meget begrebs-
tunge. Mange oplever også, at det bliver 
et kunstigt og svært sprog at forstå, når 
man bruger matematikken til at forklare og 

løse problemer. I historie og dansk kan man 
lettere sige noget, for tingene foregår på 
ens eget sprog. Men i de naturvidenskabe-
lige fag bliver tingene forklaret på en anden 
måde.”

Har de naturvidenskabelige fag været 
særligt fodslæbende med at tage de nye 
metoder til sig?

”Ja, det tror jeg. Dels på grund af de 
nævnte sværheder, som frister til, at læreren 
siger det korrekte, og dels den gene-
relle stoftrængsel. Som lærer har man et 
pensum, og mange har en idé om, at hvis 
de nu fortæller pensum, så lærer eleverne 
det også: Når det står på tavlen, er det 
gennemgået. Det fokus var der på undervis-
ning, men så kom der et nyt fokus, hvor det 
handler om, hvad eleverne får ud af det.” 

Det var blandt andet på den baggrund, 
at den tematiske undervisning fik sit indtog 
med gymnasiereformen i 1988. Nu skulle 
der bygges bro fra fag til samfund.

”Det var også et forsøg på at orientere 
fagene mod omverdenen og gøre dem 
interessante.”

Og det betød, at der blev lavet nyt 
undervisningsmateriale, som var mere virke-
lighedsnært og læringsorienteret.  

Tilpas undervisningen til dine 
elever
I løbet af 1990’erne eksploderede optaget 
til gymnasiet. Nu ville 30-40 procent af 
en årgang gerne have hue på, og dermed 
gjorde også en stor gruppe elever, som 
blev betegnet som ’gymnasiefremmede’, 
deres indtog i klasselokalerne. Måske var 
det den udvidelse af elevgruppen, der blev 
det endelige dødsstød til den ultrateoreti-
ske undervisning i de naturvidenskabelige 
fag.

”Nogle praktiserede stadig den gammel-
dags undervisning, men det gik ikke mere. 
Nu kom der en stor gruppe elever, som ikke 
kunne klare at sidde og lytte på alt det, som 
ikke sagde dem en dyt.” 

Men debatten rasede. I Politiken skrev 
en gymnasielærer en kronik, hvor han kogte 
over ’Dore Dumme Dhomas’, der var en 
metafor for den store gruppe af gymnasie-
fremmede unge. Dolin var ikke enig.

”Jeg mente – som jeg også mener i dag 
– at man må tage de elever, som kommer, 
og så må man tilpasse undervisningen til 
dem. Min grundholdning har altid været, at 

Elever græd, når de blev hørt 
ved tavlen
I løbet af universitetstiden stod det klart, at 
han ville være gymnasielærer. 

”Det gav mening for mig, at jeg skulle 
give alt det, jeg havde lært, videre til nogle 
unge,” forklarer han.

Jens Dolin kom i pædagogikum på Niels 
Steensens Gymnasium. Men han var nær 
ved ikke at bestå. Det var nemlig et sam-
menstød mellem, hvad man kunne kalde 
den gamle og den nye skole.

”Min ene vejleder i fysik var den gam-
meldags lærertype, som tager en elev op til 
tavlen og hegler vedkommende igennem – 
typisk piger – til de græder. Fordi så kunne 
han sende dem ned igen og sige ’ja, du kan 
jo ikke noget’ og skrive det i sin lille bog. 
Og det skulle jeg så også gøre, for han var 
jo min vejleder,” fortæller Jens Dolin. Men 
han nægtede.

Han lavede i stedet gruppearbejde med 
eleverne til vejlederens fortrydelse. Han 
mente, Dolin var alt for blød, og frarådede, 
at han fortsatte sit pædagogikumforløb. Det 
hele endte dog med, at den tilsynsførende, 
som var fagkonsulent i fysik, satte læreren 
på plads, og Jens Dolin bestod sit pæda-
gogikum. 

”Jeg kan følge den konflikt gennem alle 
årene som lærer. For den type lærer var 
der jo. De, der mente, at eleverne skulle 
kunne alle de ting, der stod i bogen, og at 
de skulle høres i det ved tavlen,” forklarer 
Jens Dolin.

Læreren som tankpasser eller 
pædagog
Hvis man ser teoretisk på det, var der tale 
om en konflikt mellem lærere, som transmit-
terer stoffet, i modsætning til lærere, som 
ønsker, at eleverne skal tolke stoffet.

”I transmissiv undervisning forsøger man 
at overføre sin viden. Elevens rolle er at 
være reproducerende og gøre, som læreren 
siger,” forklarer han.

Det havde været en udbredt undervis-
ningsstil i fx fysik i mange år. Og netop 
bevægelsen fra den transmissive ’tankpas-
serpædagogik’ til den konstruktivistiske og 
undersøgelsesbaserede undervisning har 
været den største ændring for de naturvi-
denskabelige fag de seneste 50 år, mener 
Dolin.

Broen fra teorien til hverdagen
Jens Dolin fik job som fysik- og geografilærer 
på Køge Gymnasium. Gennem sine 20 år 
som gymnasielærer op gennem 80’erne og 
90’erne blev han en del af en gruppe lærere 
på skolen, der arbejdede tværfagligt og pro-
jektorienteret. Det var også her, han mødte 
Gitte Ingerslev, som underviste i dansk og 
engelsk, og som han har dannet par med 
privat og professionelt siden. Nysgerrigheden 
og lysten til at udvikle sig var intakt, og si-
deløbende med lærerjobbet var han ekstern 
lektor i naturfagsdidaktik på RUC.

”Det var genialt, fordi det gav mig 
teoretisk forståelse for det, jeg gjorde i 
praksis. Jeg fik nye idéer og argumenter for 
at gøre, som jeg gjorde. Og omvendt kunne 
jeg komme på universitetet og fortælle om, 
hvordan man kunne gøre det i praksis. Det 
var et fedt overløb.”

Senere lavede han efteruddannelseskur-
ser for gymnasielærere i Roskilde Amt, og 
fra midten af 90’erne blev han kursusleder 
på teoretisk pædagogikum. 

Læring i stedet for undervisning
I den periode skete nogle store og væsent-
lige skred i gymnasiet og i pædagogikken. 
Forskningen i læring og didaktik voksede 
hastigt frem i Danmark, men også i USA, 
Australien og resten af Europa, og ny viden 
flød stille og roligt til de danske gymnasier. 

Man begyndte at tale om læring i stedet 
for undervisning i slutningen af 1980’erne, 
og det tog fart i 1990’erne.

”Dét skred skal ikke undervurderes. 
Hidtil havde man talt om indlæring. Jeg 
kan huske den første gang, jeg brugte 
ordet læring, hvor jeg blev mødt af kolleger, 
der sagde ’Hvad er det for noget pjat! Er 
indlæring nu ikke godt nok?’ Og nej, det var 
det ikke længere, for nu skiftede vi fokus 
fra vores undervisning som det vigtigste til 
elevens læring som det vigtigste.” 

De sidste dages hellige
Jens Dolin og en lang række andre lærere 
var altså på vej et nyt sted hen med under-
visningen. Men på mange lærerværelser var 
fronterne hårdt trukket op.

”Når du advokerer for en ny måde at 
undervise på, så ligger der jo også indirekte 
en kritik af den måde, man gør det på nu. 
Det kan man ikke benægte. Vi kritiserede 
ikke andre, men vi sagde, at vi er nødt til at 
tage langt større hensyn til elevernes læring 
og ikke mindst motivere dem – også på 
grund af den stærkt voksende søgning til 
gymnasiet.”

Jens Dolin og en række andre fysiklæ-
rere samlede sig i foreningen FLIP, som står 
for ”Fysiklærere interesseret i pædagogik”, 
som Karin Beyer fra RUC var initiativtager 
til. Foreningen var aktiv op gennem 90’erne.

”Vi var ret mange fra forskellige gymna-
sier, som følte, at vi var i opposition til det, 
der skete på vores eget gymnasium. Der 
var gnidninger mange steder.”

En af Dolins kolleger skrev et 
indlæg i Gymnasieskolen, som hed 

Jo mere du taler, jo mindre lærer eleverne. Sådan lyder en af Jens Dolins grundregler.
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Jens Dolins 
naturfagsdidaktiske 

nedslag
Jens Dolin blev matematisk-fysisk 

student for 50 år siden i 1969.  
Her er nogle af de naturfags- 

didaktiske milepæle, der i hans 
optik har været vigtige for natur- 

fagenes udvikling.

1985 
Hvad skal vi bruge det til?

Det amerikanske 
forskningspro-
jekt ”Science for 
All Americans” 
ændrer den måde, 
man ser på scien-
ce i det amerikan-
ske uddannelses-
system. Projektet 
kortlagde, hvad 

den almindelige amerikaner egentlig 
har brug for at vide om naturvidenskab, 
bl.a. ved at udvikle begrebet scientific 
literacy.

1988 
Fagene bliver relevante

Den tematiske undervisning i fysik 
bliver indført med gymnasiereformen i 
1988. Nu blev det et krav, at der skulle 
være fem tematiske dimensioner i de 
naturvidenskabelige fag. Det betød, at 
temaer som ’Den nære omverden’ og 
’Teknologi og samfund’ nu skulle ind i 
de naturvidenskabelige fag. Ændringen 
kom efter, at en stor undersøgelse viste, 
at mange elever oplevede undervis-
ningen i naturfagene som verdensfjern 
enetale. 
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Tværfaglighed er at rive vægge 
ned
Tværfagligheden har været en grundpille 
for Jens Dolin og et nøgleord, når vi kigger 
på den måde, de naturvidenskabelige fag 
har udviklet sig – både i grundskolen og 
gymnasiet – de seneste 40 år.

Snævre faggrænser spænder i det hele 
taget ben, mener Jens Dolin, der beskriver 
uddannelsessystemet som et hus. Hver 
etage er et klassetrin, og på hver etage er 
der et antal rum. Rummene er fagene. Hvis 
man kigger ud af vinduet fra de enkelte 
rum – eller fag – på etagen, har man kun 
begrænset udsyn, forklarer han. 

”Verden er jo mangfoldig og hænger 
sammen, så hvis du skal se på hele verden, 
er du nødt til at have andre fag med. Der 
er ikke mange interessante og virkelige 
problemstillinger, som kan løses med ét fag. 
For fagene er bygget op om enkle pro-
blemstillinger, som er specifikke for det fag, 
og sådan er verden jo ikke. På den måde 
er fagene ikke nok til at løse komplekse 
problemstillinger. Men den viden, som 
fagene har, er vigtig, for den kan indgå i en 
samlet omverdenstolkning. Hvordan den 
faglige viden så kan sættes i spil sammen, 
er selvsagt ikke enkelt, når den som nu er 
organiseret i fag.” 

Han pointerer, at fag også har en ten-
dens til at lukke sig om sig selv.

”Man positionerer sig, der bliver magt-
kampe, og forskellige fag har forskellig 
status.” 

Men hvis man i højere grad åbner op 
mellem rummene – eller fagene – så får 
man et større overblik og et større udsyn.

Hvis Jens Dolin skulle designe en ny 
fagsammensætning i gymnasiet, ville han 
skabe en række helt nye fag, som afspejler 
de problemstillinger, man står over for som 
ung i dag. Måske et miljøfag, et klimafag, 
et demokratifag eller et personlighedsfag. 
Man kunne starte med et sciencefag som 
indgang til de studiespecifikke naturviden-
skabelige fag.

Jo tydeligere kasser, jo højere 
status 
Uddannelsessociologen Bernstein siger, 
at jo mere entydigt du kan putte et fag i 
kasser, jo højere status har det.

”Folk kan forstå det, når du kan sige 
’dette er sandt’ og ’dette er ikke sandt’ i et 
fag,” forklarer han.

Og den pointe stiller de naturvidenska-
belige fag godt. Matematik er højest, så 
kommer fysik og kemi. Biologi er lidt bre-
dere, og geografi har endnu lavere status.

”Og det er en af de ting, jeg synes, er 
rigtig dårligt, når jeg kigger på de naturvi-
denskabelige fags udvikling: Et fag som 
geografi er presset ud af uddannelsessy-
stemet. Det har man kunnet tillade sig, fordi 
faget har en lavere status end de større 
fag.” 

Det begræder Jens Dolin, der jo selv er 
uddannet inden for geografi og har under-
vist i geografi i mange år. Han kalder faget 
et brobyggerfag, fordi det ”på genial vis” 
kombinerer natur, kultur og samfund.

”Men det kunne de andre fakulteter ikke 
lide, for så tog man jo noget fra dem, og 
man var jo ikke rigtig fysiker eller naturvi-
denskabsmand eller samfundsfagsmand, 
for man byggede hele tiden bro imellem 
fagene. Jeg synes, at det er skandaløst så 
svag en stilling, det fag har fået. Men sådan 
er det blandt andet endt, fordi de andre fag 
hver især har stået med en kæmpe kasket 
og sagt ’fysik er vigtigt!’ og ’matematik er 
vigtigt!’”  

Matematik skulle suges ind i 
andre fag
Hvis det stod til Jens Dolin, skulle væggene 
mellem fagene altså i langt højere grad rives 
ned. 

”Et fag som matematik skulle måske 
på fællesniveauerne primært være et 
redskabsfag til de andre fag. Det burde 
måske beskæres som et selvstændigt fag 
eller bindes til at bruges i andre fag og 
sammenhænge. Det er svært at bruge den 
matematik, som du lærer i matematiktimen, 
andre steder,” siger Jens Dolin og forklarer, 
at læringsteorien kan fortælle os hvorfor: 
Læring er nemlig situeret i den kontekst, 
hvori man lærer det.

Men går matematiklærerne ikke lodret 
skråt, når du siger sådan?

”Jo. Men derfor synes jeg alligevel, at 
det er vigtigt nok at sige. For matematik 
er det mest abstrakte, du kan tænke dig. 
Tænk, hvis du tog nogle af de timer, som 
matematik har, og puttede ind i de andre 
fag, hvor du kunne bruge matematikken til 

man kan lære næsten alle elever alt – eller 
i hvert fald det grundlæggende,” pointe-
rer Dolin, hvis faglige hjerte banker for at 
få den faglige bund af elevgruppen med. 
Måske fordi han selv kom fra et hjem, hvor 
ingen havde været i nærheden af en stu-
denterhue, før han fik sin egen.

”Der er altid en vis mængde elever, der 
er interesseret i naturvidenskab. De dygtige 
er lette at hjælpe. De skal nok klare sig. 
Man skal selvfølgelig give dem, hvad de har 
brug for, men de klarer sig. Og så er der 
dem, der har brug for hjælp, og det er dér, 
du virkelig skal tænke dig godt om.”

Derfor var det også logisk, at undervis-
ningsdifferentieringen fik sit indtog sammen 
med de store elevårgange. Der var brug for 
nye undervisningsformer som gruppe- og 
projektarbejde, der var tilpasset forskellige 
elevgrupper. 

Dommen: Dødkedeligt og 
verdensfjernt
Og der var god grund til at gøre noget nyt. 
Man ville gerne have flere unge til at søge 
ind på de naturvidenskabelige fag, men en 
stor undersøgelse viste, at jo mere naturvi-
denskab unge havde haft i skolen, jo mindre 
interesserede de sig for det. 

”Der var simpelthen forskningsmæssigt 
belæg for at sige, at de unge oplevede, at 
det var dødkedeligt, demotiverende og ver-
densfjernt. De havde en oplevelse af, at de 
ikke kunne bruge naturvidenskab til noget.”

Men hvorfor blev naturvidenskabsfagene 
pludselig opfattet på den måde? Hvad var 
der sket med naturvidenskabsmandens pre-
stige og heltestatus fra Dolins barndom? 

”De gammeldags undervisningsformer 
gik måske an dengang, hvor kun ganske 
få fra en årgang kom i gymnasiet, men for 
flertallet af den store mængde elever, der 
kommer i gymnasiet i dag, duer det ikke. 
De bliver koblet af – af gode grunde. Og 
det var vi nødt til at gøre noget ved, blandt 
andet ved at ændre undervisningen og 
arbejde projektorienteret og problemorien-
teret,” forklarer han.

Fra kogebog til ud af boksen
Man er gået fra ready-made-science til 
også at inddrage science in the making, 
som en videnskabsteoretiker udtrykte det.

“Tidligere havde vi kogebogsøvelser 
i fysik: Gør sådan, og skriv resultatet ind 

dér. Når man spurgte eleverne, hvorfor de 
gjorde det, så svarede de: ’Fordi det står i 
vejledningen.’ Men i science-in-the-making 
skal man selv formulere nogle problemstil-
linger og stille nogle spørgsmål og under-
søge de spørgsmål. Det er sådan, naturvi-
denskab fungerer. Og sådan skal eleverne 
også arbejde, for så får de en forståelse af, 
hvad naturvidenskab er. Når man arbejder 
autentisk med nogle problemstillinger, hvor 
der ikke er noget givet svar, så bliver du an-
derledes motiveret. Når du selv skal finde et 
svar på et spørgsmål, og det er dit ansvar, 
får du et helt andet drive,” fastslår Jens 
Dolin, der i en lang årrække har bidraget til 
at ændre blandt andet fysikfaget og kravene 
til det.

Det var arbejdet med en række forsk-
nings- og udviklingsprojekter i slutningen 
af 90’erne, der engagerede Jens Dolin i 
forskning på fuld tid. 

Der er forskel på en fysiklærer 
og en fysiker
I forbindelse med sin ph.d.-afhandling 
interviewede han en lang række fysiklærere. 
Det kom bag på ham, at så mange af dem 
identificerede sig som fysikere og ikke som 
fysiklærere.

Men hvad er forskellen?
”Som fysiklærer er du jo bevidst om, at 

dit arbejde er at få unge mennesker til at 
sætte fysikken i spil og lære den, så de kan 
bruge den i en kontekst. En fysiker derimod 
er en person, der ser fysikken for fysikkens 
egen skyld, fordi den er smuk og køn,” 
forklarer Jens Dolin og hiver eksemplet 
’Maxwells ligninger’ op. Det er en række 
ligninger, som tilsammen danner basis for 
elektromagnetismen.

”Du kan finde fysikere, der flipper helt ud 
over, at Maxwells ligninger er det smukke-
ste, der findes. Og de er smukke, for de 
kobler magnetisme og elektricitet på en 
fantastisk måde. Men eleverne skal ikke 
lære en ligning på grund af skønheden i 
ligningen, selv om de selvfølgelig skal blive 
opmærksomme på fysikkens struktur og 
sammenhænge. De skal lære fysikken, fordi 
de kan bruge den til at forstå verden, så 
den bidrager til at opbygge deres omver-
densforståelse og dermed deres dannelse,” 
forklarer Jens Dolin.
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1996-98 
Læring frem for indlæring

Med projektet 
’At lære fysik’ 
eksperimenterede 
Jens Dolin, Karin 
Beyer og en række 
andre fysiklærere 
og forskere med at 
arbejde læringsori-
enteret i fysikfaget.

1999 
Eleverne skal selv finde svar

I projektet ’Autentisk fysik’ arbejder 
lærere og elever med autentiske pro-
blemstillinger, hvor eleverne ikke skulle 
reproducere, men finde svarene selv.

2007 
Gang i det  

undersøgelsesbaserede

EU udgiver 
Rocard-rapporten 
”Science 
Education NOW: 
A Renewed 
Pedagogy for the 
Future of Europe”. 
Den taler for at 
ændre undervis-
ningen i naturfa-

gene fra det transmitterende til en mere 
undersøgelsesbaseret undervisning. 
Med Rocard-rapporten skyder EU også 
mange millioner euro i at ændre under-
visningen i de naturvidenskabelige fag 
i en ny retning i EU-landene. Jens Dolin 
har været involveret i flere projekter 
herfra. Blandt andet var han forsk-
ningsleder i det internationale projekt 
ASSIST-ME om evalueringsmetoder i 
naturfagene.

1988 
Pigerne med

Rapporten ’Piger og fysik’ af Karin 
Beyer, Susanne Blegaa og tre andre 
kvindelige fysiklærere udkom. Bogen 
handlede om kønsdifferentiering i fysik. 
Forfatterne kortlagde årsager til, hvorfor 
mange piger kæmpede med fysik, og 
havde en masse bud på, hvad man 
kunne gøre ved det.

1992 
Eleven skal konstruere sin  

forståelse

Bogen 
”Undervisning 
i fysik – den 
konstruktivistiske 
idé” udkommer. 
Bogen har bidrag 
fra en lang række 
danske forskere 
og fysiklærere. 

Bogen skabte, ifølge Jens Dolin, en 
ny forståelse af fysik og de naturvi-
denskabelige fag, og af hvordan man 
skal forstå undervisning. Helt grund-
læggende handler det om, at eleven 
skal konstruere sin egen forståelse af 
det, han eller hun skal lære. Desuden 
havde Karin Beyer et vigtigt afsnit om 
nødvendigheden af at inddrage følelser 
i undervisningen.

1994 
Sådan lærer elever

På baggrund af 
det australske pro-
jekt PEEL (Project 
for Enhancing 
Effective Learning) 
tager Jens Dolin 
og Gitte Ingerslev 
sammen med 
de australske 

PEEL-forskere rundt på en lang række 
danske gymnasier og taler om læring og 
metakognition. De udgiver året efter en 
bog om emnet.
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noget. Det er et vigtigt fag, og det faglige 
indhold er ekstremt vigtigt, men det bliver 
meget abstrakt, når man trækker det ud for 
sig selv. Man tror, at eleverne kan bruge det 
andre steder, men det kan de færreste.”

Eksponentialfunktionen der 
blev væk
Når man i fysik arbejder med henfaldstid 
på radioaktivt affald, får man en kurve frem, 
som skriger på en eksponentialfunktion, 
fortæller Jens Dolin.

”Når jeg har gennemgået det stof, har 
jeg altid sikret mig, at matematiklæreren har 
haft eksponentialfunktioner med eleverne 
måske to uger før. Så vidste jeg, at de 
kendte den. Men derfor var der alligevel 
meget, meget få elever, som kunne gen-
kende en eksponentialfunktion, når de sad i 
fysiktimen. Og det er jo igen, fordi læring er 
situeret, så eleven sjældent kan bruge den i 
en anden kontekst,” siger han.

Han sukker.
”Det er frækt at sige, men fag er på 

mange måder en forbandelse. Hele skolen 
er bundet op på fag. Men det gør det svært 
at arbejde på tværs. Og det er ærgerligt, 
for meget af det, der er interessant både 
samfundsmæssigt og personligt, går på 
tværs af fag, og det er der ikke ret meget 
plads til.”

Med den pointe in mente overrasker det 
nok ikke, at Jens Dolin var begejstret over 
Almen Studieforberedelse som blev en del 
af gymnasiet med reformen i 2005. Hans 
udenlandske forskerkolleger var også impo-
nerede, og Dolin kalder det en skandale, at 
man har fjernet det igen.

Vi skal turde eksperimentere 
med eksamen
Mange af de nye undervisnings- og arbejds-
former kan kollidere med at have et fast 
pensum.

”Hvis man skal gøre det her ordentligt, 
burde man reformere hele systemet – både 
pensum og eksaminerne. For hvorfor skal 
alle elever egentlig op til eksamen i de 
samme fagområder,” spørger Jens Dolin.

Og pensum er enormt. Han har på et 
tidspunkt analyseret lærebøger i fysik, hvor 
der snildt bliver præsenteret 10-15 nye – 
mere eller mindre forståelige – begreber 
på én side, som læreren bare må fortælle 

om, uden at der er tid til at lade eleverne 
arbejde med dem.

”Vi har lavet et pensum – og det gælder 
til dels stadig – som eleverne ikke kan nå 
at lære, fordi det er for stort. Du kan ikke 
kræve, at eleverne lærer det – i betydningen 
at de kan bruge det. De kan muligvis godt 
gentage noget af det, der står, men det er 
noget andet.”

Men det er da et kæmpe problem?
”Ja, det er et helt grundlæggende 

problem i skolen, at skolen er for ambitiøs. 
Det bunder i, at politikerne tror, at hvis de 
skriver noget mere ind i bekendtgørelsen, 
så lærer eleverne det også.”

En dygtig fagmand er ikke altid 
en dygtig lærer
Jens Dolin er glad for, at naturfagsdidak-
tikken er blevet etableret og har vokset sig 
stærk. Og med Institut for Naturfagenes 
Didaktik, som så dagens lys i 2007, blev 
naturfagsdidaktikken også stærkere institu-
tionaliseret. 

”Fagdidaktikken er presset mellem fag 
og didaktik. Fagene fylder meget, og derfor 
kan det være svært at komme til. Det var et 
stort arbejde at få et selvstændigt institut 
op at køre, fordi opfattelsen hos nogle var, 
at det var overflødigt,” siger Jens Dolin.

Instituttet begyndte med seks ansatte. 
Nu er der over 50. En stor del af udviklin-
gen skyldes støtte udefra, fordi mange har 
erkendt, at naturfagsdidaktikken ofte har en 
nøglerolle.

”Hvis jeg skal være rigtig firkantet, så 
er der ikke nogen sammenhæng mellem, 
hvor fagfagligt dygtig en lærer er, og hvor 
dygtige den lærers elever bliver i faget. 
Det er til gengæld sådan, at hvis læreren 
er dygtig til at undervise, så bliver eleverne 
dygtige,” siger Jens Dolin og påpeger, at 
lærere selvfølgelig skal være fagligt solide 
og følge med i deres fag, men når det hand-
ler om efteruddannelse, så er det typisk 
fagdidaktisk dygtiggørelse, der rykker noget 
for eleverne. 

”Det kan godt være, at en lærer synes, 
det er spændende at få et kursus i kvante-
mekanik, men det er typisk ikke det, der gør 
eleverne dygtigere.”

Du har ødelagt fysikfaget
Det er to helt forskellige tilgange til fag, 
pointerer han. Den ene udspringer af, om 

du ser faget for fagets egen skyld. Den 
anden handler om at have blik for at tænke 
ud af faget.

”Men den tilgang har givet mig mange 
fjender,” konstaterer Jens Dolin.

Hvorfor?
”Fordi de føler, at jeg ødelægger fysikfa-

get. Nedprioriterer det.”
Og nu kommer vi tilbage til anekdoten. 

For da Jens Dolin i 2007 blev ansat som 
institutleder på Institut for Naturfagenes 
Didaktik, talte han med forskellige ansatte 
på det Naturvidenskabelige Fakultet.

”På et tidspunkt kom der en hen til mig 
og sagde ’Nåh, du er Jens Dolin. Det er jo 
dig, der har ødelagt fysikfaget i gymnasiet.’”

Hvad mente han med det?
”Han mente sikkert, at jeg ikke havde 

givet faget vægt nok i sig selv. At jeg ikke 
har lagt vægt på fagets skønhed og fysik-
ken i sig selv. Mange syntes, at jeg havde 
arbejdet for, at faget blev til et snakkefag,” 
forklarer Jens Dolin. Selv er han stolt af den 
udvikling, han har været med til at skabe:

”For at forstå noget, skal du jo tale om 
det. Ellers kan du ikke forstå det. Så det at 
gøre et fag til noget, man kan tale om i sit 
eget sprog, må være ideelt. For det er jo på 
den måde, du skaber et fag, der kan bruges 
til noget uden for faget selv.”

De ved mindre, men de kan 
bruge det
I dag er der i højere grad fokus på elever-
nes kompetencer frem for deres viden. 

Eleverne skal på baggrund af deres viden 
løse komplekse problemstillinger inden for 
et fagområde – typisk ved at kombinere 
forskellig slags viden.

”Og det sker jo til en vis grad på bekost-
ning af mængden af det faglige stof. Så 
på den måde kan det være rigtigt, at det 
faglige niveau er faldet. Eleverne kan ikke 
den samme mængde traditionel fysik, som 
de kunne før, og de har i øvrigt også færre 
timer i faget.”

Men først og fremmest har kompetence-
kravene til eleverne ændret undervisningen. 
Og det er godt, understreger han.

”I dag skal eleverne kunne bruge fysik-
ken i nogle kontekster. Det er en helt anden 
måde at se et fag på end for 50 år siden. 

Og det er rigtigt, at jeg med min ph.d. var 
en af hovedkræfterne i at lave de kompeten-
ceformuleringer i fysik, som ligger til grund 
for bekendtgørelsen i dag.”

Er du stolt af det?
”Ja, det er jeg. Jeg er glad for det, og jeg 

synes, det er meningsfuldt.”
Når Jens Dolin kigger ud over natur-

fagene i gymnasiet i dag, er han fuld af 
fortrøstning.

”Masser af lærere knokler hver dag for at 
gøre deres fag spændende og interessante. 
Fagene har åbnet sig mod samfundet og 
mod eleverne. Og måske også i et vist 
omfang mod sig selv og sat ord på: Hvad er 
vores formål, og gør vi det godt nok? Fra at 
være udelukkende skolastiske – noget som 
er skoleinternt orienteret – er alle fagene 
begyndt at tænke i motivation og anvende-
lighed uden for skolen. Det er sket. Men det 
er sket på baggrund af alle de kampe, der 
blev taget op gennem 80’erne og 90’erne.” 
●

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Naturfagsdidaktiske problemstillinger i et 

fagsammenlignende perspektiv: Jens Dolin.
 Ň Undervisning og læring i STEM: Jan Alexis 

Nielsen, Nina Waaddegaard, Jens Dolin & 

Jesper Bruun.
 Ň Naturfagsdidaktiske problematikker: Jens 

Dolin.

Om Jens Dolin 
1969  Matematisk-fysisk student fra Metropolitanskolen

1978  Cand.scient. i geografi og fysik fra Københavns Universitet

1978  Pædagogikum fra Niels Steensens Gymnasium

1978-1999 Gymnasielærer på Køge Gymnasium, hvor han underviste i geografi og fysik

1994-2001 Kursusleder på pædagogikum

2001-2007 Lektor ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet

2003  Ph.d. med afhandlingen ”Fysikfaget i forandring – læring og undervisning i 
fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompe-
tenceudvikling”

2007-2015 Leder af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet

2017-  Professor emeritus og stadig aktiv i forskning og undervisning

Da Jens Dolin begyndte som leder af Institut for Naturfagenes Didaktik, var der seks ansatte. I dag er 
der 50.
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Jagten på en 
evaluering, som 
eleverne kan 
bruge til noget
Hvordan hjælper man som lærer 
bedst muligt eleverne til at lære? Det 
spørgsmål har Jens Dolin været dybt 
optaget af først som lærer og siden 
som forsker i naturfagsdidaktik. I 
Gymnasieforsknings nye podcast for-
tæller han om formativ evaluering.

”Formativ evaluering er nok den mest 
effektive undervisningsform til at 
dygtiggøre eleven. Den summative eller 
klassiske evaluering er bare en karakter 
eller et stempel, hvor man siger ’du er 
på den måde’. Med den formative eva-
luering hjælper man eleven til at blive 
dygtigere,” forklarer Jens Dolin. 

Der er dybest set tre elementer, der 
skal være til stede for, at en evaluering 
er formativ:

 ɚ Eleven skal inddrages. Det er eleven, 
der skal lære noget. Derfor skal han 
eller hun være med i processen og 
vide, hvorfor, I gør, som I gør.  

 ɚ Feedbacken skal tilpasses den 
enkelte elev og netop hans eller 
hendes læreproces. Meget forenklet 
betyder det, at man som lærer vil 
give forskellig feedback til forskellige 
elever på den samme præstation. 

 ɚ Feedbacken skal pege fremad, så 
det står klart for eleven, hvordan 
vedkommende kan blive bedre, og 
hvordan du som lærer kan hjælpe 
netop ham eller hende med at blive 
bedre.

Du kan høre Jens Dolin fortælle meget 
mere om formativ evaluering og meto-
den ’struktureret evalueringsdialog’ i 
Gymnasieforsknings nye podcast.

Du finder podcasten fra 
Gymnasieforskning der, hvor du nor-
malt hører podcasts, eller på gymnasie-
forskning.dk
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Af Maj Juni

F
or mange elever begynder i gym-
nasiet uden de rigtige forudsæt-
ninger for at lave videnskabelige 
observationer i kemi – og forlader 
det derfor igen uden det fulde 
udbytte af undervisningen. Det 
vurderer docent i naturfags- og 
matematikdidaktik Morten Rask 

Petersen og adjunkt Helle Kruse Krossá fra 
UCL. Sammen har de stået bag en under-
søgelse af, hvordan elever på 9. klassetrin 
kan udvikle deres observationskompetence. 

“Lige præcis i naturfagene er det 
eksperimenterende arbejde dér, hvor 
eleverne lærer begreberne at kende og får 

kædet det, man kan se, sammen med det, 
teorierne siger. Men hvis de ikke er klar 
over, hvad de skal observere, får de ikke 
så meget ud af det, som de gerne skulle,” 
siger Morten Rask Petersen.

I forbindelse med undersøgelsen har 
Helle Kruse Krossá udviklet et analyse-
skema, som kan bruges til at evaluere og 
analysere forsøgsrapporter i kemiundervis-
ningen og vurdere elevernes observations-
evne (se boks). 

Målet med redskabet er at skabe en 
ændring fra hverdagsobservationer til 
videnskabelige observationer i kemiunder-

visningen og give lærerne en støtte til at 
rammesætte undervisningen.

“Hvis man går i gang med åbne opgaver, 
bevæger eleverne sig i mange forskellige 
retninger. Det er komplekst som lærer 
at overskue, så derfor er det en god idé 
med et rammeværktøj,” siger Morten Rask 
Petersen.

Ved ikke, hvad de kigger efter
I kemiundervisning er det oplagt at arbejde 
undersøgende. Der kan dog opstå misfor-
ståelser, når eleverne ikke er klar over, hvad 
de skal observere, og derfor måske ender 
med at observere noget, som slet ikke er >

Fra kogebogs-
forsøg til  
videnskabelig 
observation
Det faglige udbytte af kemiundervisningen kan løftes ved at arbejde 
målrettet med elevernes observationskompetence. For mange 
laver nemlig hverdagsobservationer i stedet for videnskabelige 
observationer, konkluderer et projekt om observationen i kemi.

KemiKemi
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relevant. Det kan fx være, at et forsøgsglas 
i en opstilling ikke er helt rent fra sidste 
forsøg, og eleverne så noterer, at der er 
noget brunt på siden af bægeret.

“Men det brune snavs er ikke et kemisk 
træk. Det er blot noget, som findes i den 
her opstilling, og det bagvedliggende 
problem er, at eleverne ikke ved, hvad de 
kigger efter, og hvad der er interessant. De 
skulle gerne have lært det i folkeskolen, 
faktisk allerede fra første klasse, men vores 
undersøgelse viste, at 9. klasses elever 
ikke er særlig gode til at observere,” siger 
Morten Rask Petersen og tilføjer, at det dog 
kan læres.

“Jeg tror, forklaringen er, at observatio-
ner bliver overset som fokusområde, fordi 
der er så meget andet at forholde sig til. 
Så sætter man groft sagt bare eleverne i 
gang med at observere uden at have styr 
på, om de faktisk kan observere det, de skal 
observere. Det betyder i bund og grund, at 
eleverne ikke får nok ud af forsøgene”.

Det bliver særligt et problem i kemiun-
dervisningen, fordi kemi arbejder på så 
mange forskellige niveauer. Det er ikke én 
til en, hvad der sker. Man kan se effekterne 
af den reaktion, der finder sted, men ikke 
reaktionen som sådan.  
“Det er noget nemmere med et bænkebi-
derforsøg i biologi, hvor man skal under-
søge, hvad insekterne kan lide at spise. I 
kemi skal man kunne tolke effekterne og 
sætte teori på for at forklare, hvorfor mole-
kylerne reagerer, som de gør,” siger Morten 
Rask Petersen 

Forventninger er vigtige
En af årsagerne til, at eleverne ikke får 
nok ud af forsøgene, er, at springet fra at 
planlægge et forsøg til at gå i gang med 
det ofte er alt for kort og hurtigt, forklarer 
Morten Rask Petersen. Det er afgørende, 
at eleverne når til et vist refleksionsniveau, 
før de går i gang, så de ved, hvad de skal 
kigge efter.  
“Forventningerne er meget vigtige. Hvis 
ikke eleverne ved, hvad de skal kigge efter, 
bliver det nogle underlige data, de får ud af 
det – de er nødt til at have en forventning 
og viden om, hvad de kigger efter, og hvad 
der kommer til at ske, så de kan holde det, 
der sker, op imod det forventede. Som 
underviser skal man sørge for, at de er 

ordentligt klædt på til det. Det er vigtigt, at 
man ikke forcerer at sætte dem i gang med 
det praktiske arbejde, men sørger for, at 
forarbejdet er gjort. At man ikke kommer ind 
ad døren og siger: ’I dag skal vi i gang med 
den her øvelse og sæt i værk’, men får sat 
tanker på, hvad man forventer af øvelsen,” 
siger Morten Rask Petersen.

Det lægger op til en tilgang, der er 
drevet af eleverne selv og lader deres egne 
tanker komme ind over forsøgene.

“Det kører på en anden måde end de 
traditionelle kogebogsforsøg, hvor der står, 
at du skal bruge så og så mange milligram 
af det her kemikalie, som skal blandes med 
det her og varmes op til den her tempera-

tur i så og så mange minutter,” pointerer 
Morten Rask Petersen.

En gradvis proces
Dilemmaet for lærerne er at finde det rigtige 
sted mellem de åbne og lukkede forsøg. 
Det kræver, at man kender sine elever og 
nogenlunde ved, hvor de er henne fagligt. 
Det er en gradvis proces, forklarer Morten 
Rask Petersen.

“Man skal ikke være bange for at stoppe 
op og sige ’Lad os lige tage den en gang 
til’. Det er forskelligt fra emne til emne og 
dag til dag, hvad der er vigtigt at holde 
fokus på, når man arbejder undersøgelses-
baseret. Som lærer skal man være klar på, 

”Forventningerne er meget vigtige. Hvis ikke 
eleverne ved, hvad de skal kigge efter, bliver 
det nogle underlige data, de får ud af det.”

Morten Rask Petersen

Hverdagsobservationer Transition Videnskabelige observationer

Forventninger Udvælgelse af 
teori

Eleven har svært ved at  
udvælge/udvælger ikke den 
relevante forudgående teori.

Eleven udvælger noget relevant 
teori, men det er ufuldstændigt.

Er god til at udvælge den teori, 
som er relevant i den aktuelle 
undersøgelse.

Domæneviden Eleven har ikke opnået/viser 
ikke en tilstrækkelig domæne-
viden.

Eleven viser en vis grad for 
opnået domæneviden.

Eleven udviser en stor domæne-
viden.

Disciplinærviden Eleven har ikke opnået en 
tilstrækkelig disciplinærviden.

Eleven viser en vis grad for 
opnået disciplinærviden.

Eleven udviser en stor discipli-
nærviden.

Hypotesedannelse Eleven begrunder ikke sin hy-
potese, eller den er valgt ud fra 
egen hverdagsforestilling.

Elevens begrundelse for en hypo-
tese er meget kortfattet. Og/eller 
Elevens hypotese er valgt ud fra 
en blanding af hverdagsforestillin-
ger og videnskabelige forklaringer.

Kan lave hypoteser, som er velbe-
grundede ud fra videnskabelige 
forklaringer.

Forventninger til 
iagttagelse

Eleven har ingen eller få 
forventninger til, hvad der skal 
iagttages.

Har forventninger til, hvad der skal 
iagttages.

Der er en god overensstemmelse 
mellem hypotese, forventninger til 
observationer og konklusion.

Iagttagelse Detaljer Ser kun de store eller ingen 
ændringer, som sker under et 
forsøg.

Begynder at iagttage flere detaljer 
under forsøget.

Iagttager meget detaljeret.

Relevans Kan ikke skelne mellem det, 
som er relevant at iagttage, og 
det, som ikke er relevant.

Ser efter relevante kendetegn. Ser og beskriver det relevante i 
forsøgene. 

Fagtermer og 
repræsentati-
ons-former

Navngiver ikke eller kun få ele-
menter af det iagttagede, men 
det giver ikke et samlet overblik.

Bruger og beskriver det iagttage-
de med fagtermer.

Bruger og beskriver det iagt-
tagede med fagtermer på flere 
niveauer. (kemiens 3 niveauer)

Kategorisering Grupperer ikke det iagttagede 
efter forskellige kategorier.

Grupperer det iagttagede efter 
forskellige kategorier.

Grupperer observationer i mindre 
størrelser.

Iagttagelse og 
forhåndsviden

Forbinder ikke det iagttagede 
med elevens forhåndsviden.

Forbinder det iagttagede med 
elevens forhåndsviden.

Forbinder det iagttagede med den 
teoretiske baggrund. 

Mønstre og sam-
menhænge

Lægger ikke mærke til forskelli-
ge mønstre og sammenhænge i 
det iagttagede.

Lægger mærke til enkle mønstre 
og sammenhænge i det iagtta-
gede.

Lægger mærke til forskellige 
mønstre og sammenhænge i det 
iagttagede.

Observations-
skemaer

- Kun enkle eller ingen data er 
nedskrevet.

Data er samlet og nedskrevet, 
men uden disciplinære retnings-
linjer.

Indsamler og nedskriver data ud 
fra disciplinære rammer.

Konklusion Behandling af 
resultater

Der er ingen behandling af 
resultaterne.

Organiserer og analyserer data, 
men begrunder det ikke ud fra 
teoretisk viden.

Organiserer og analyserer data ud 
fra teori.

Ny viden Eleven kommer ikke frem til ny 
viden.

Kommer frem til ny viden, men 
argumenterer ikke fyldestgørende 
for det.

Kan argumentere for og kommer 
frem til ny teoretisk viden.

Repræsentations-
former

Eleven anvender ingen eller få 
repræsentationsformer.

Eleven anvender repræsentations-
former.

Anvender repræsentationsformer 
til at forklare, hvad de er kommet 
frem til, fx. reaktionsligninger.

Besvaret hypotese Eleven konkluderer ikke ud fra 
hypotese.

Eleven har svært ved at konklude-
rer ud fra hypotese.

Eleven konkluderer ud fra hypo-
tese.

Validering Eleven sammenligner ikke egen 
data med andres.

Elevens sammenligner data med 
andres.

Eleven sammenligner og vurderer 
egen data med den etablerede 
videnskab. >

Analyseskema til at vurdere elevers evne til at observere videnskabeligt

KILDE: HELLE KRUSE KROSSÁ.
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hvilke mål man har, og som elev skal man 
være klar på, hvad læreren har stillet op, og 
hvor man er på vej hen.”

Det kræver nemlig også noget af ele-
verne at arbejde undersøgelsesbaseret og 
observerende – især skal de være gode til 
at reflektere og ikke møde undervisningen 
med en forventning om, at svarene bliver 
leveret.

“Hvis ikke elevernes tænkning er med, 
kan man lige så godt lave kogebogsforsøg,” 

siger Morten Rask Petersen og pointerer, 
at det er en god idé at forklare eleverne 
om bevægelsen fra hverdagsobservation til 
videnskabelig observation.

I den proces skal undervisere have fokus 
på, om eleverne ser ud til at vælge relevant 
teori til deres undersøgelser, eller om de 
tværtimod rammer ved siden af. Man kan 
for eksempel fokusere på, om eleverne 
har svært ved at vælge den relevante teori 
eller måske endda vælger den forkerte til 
en bestemt undersøgelse. Læreren kan 
også undersøge elevernes hypoteser og 
vurdere, om de er velbegrundede ud fra 
videnskabelige forklaringer, eller om de 
omvendt er ubegrudede eller valgt ud fra 
elevernes hverdagsforestillinger, forklarer  
Morten Rask Petersen, som har opstillet tre 
forudsætninger, der skal være på plads, for 
at eleverne kan arbejde med videnskabelige 
observationer:

- De skal have en teoretisk baggrundsvi-
den, som gør, at de kan opstille en hypo-
tese.

- De skal have en hypotese og dermed 
en forventning om, hvad der vil ske.

- De skal vide, hvad de kigger efter. 
Hvordan ser det ud i praksis, når deres 
hypotese afkræftes eller bekræftes?

Læreren bliver også udfordret
Har eleverne nogenlunde styr på de 
videnskabelige observationer, får de bedre 
muligheder for at arbejde undersøgelses-
baseret og dermed mere selvstændigt. Det 
giver dog også læreren nye udfordringer. 
For eksempel kræver det en god portion 
is i maven at lade eleverne prøve kræfter 
med et forsøg, hvor der er stor risiko for at 
fejle. Til gengæld giver det mulighed for at 
undersøge, hvad der gik galt.

“Det er krævende, for man skal forholde 
sig til dimensionerne i det; man kan jo 
ikke give eleverne lov til at lade det gå galt 
med hvad som helst i et kemilokale. Men 
inden for grænserne skal man turde lade 
eleverne eksperimentere med selv at få lov 
at stille deres forsøg op og lave en hypo-
tese. Sideløbende skal man huske at slå 
ned på problemerne og snakke igennem, 
hvad de forventer skal ske. Er det en god 
forsøgsopstilling? Er det sådan det hænger 
sammen?” siger Morten Rask Petersen.

I den mere traditionelle undervisning 
med det, Morten Rask Petersen kalder for 
kogebogsforsøg, er det netop det spring, 
der ofte mangler, fordi eleverne går direkte 
til forsøgene, som er beskrevet i forvejen. 
“Og så  kommer man til at mangle den helt 
grundlæggende refleksion over, hvad det 
egentlig er, vi laver.” ●

Morten Rask Petersen er ph.d. og docent i an-

vendt matematik- og naturfagsdidaktik på UCL. 

Han har udgivet en række artikler om naturfags-

undervisning, og deltager i flere udviklingsprojek-

ter på området.

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň ”Ude i verden har man heller ikke en brugs-

anvisning” – erfaringer fra et eksperimentelt 

laboratorieforløb i fysik i gymnasiet: Lene 

Møller Madsen, Lasse Seidelin Bendtsen & 

Christine Holm.
 Ň Forsøgsarbejde i gymnasiet – som lærerne 

ser det: Jens Dolin & Gitte Ingerslev.

”Hvis ikke elevernes tænkning er med, kan 
man lige så godt lave kogebogsforsøg.”

Morten Rask Petersen

Undersøgelsen:
Projektet er udført af Helle Kruse 
Krossá under vejledning af Morten 
Rask Petersen, som den afsluttende 
masterafhandling på Master i naturfags-
undervisning på SDU. Undersøgelsen 
er lavet på Nordborg Slot Efterskole i 
skoleåret 2015/16. Her har to klasser 
medvirket i undersøgelsesbaseret 
undervisning med fokus på elevernes 
observationskompetence i kemi.

Kemi
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KURS
Klasseledelse, Undervisningsudvikling, 
Relationskompetence & Samtale

LÆS MERE OG TILMELD JER  PÅ 
KURS.AU.DK

Det har været meget givtigt at få andres øjne på min undervisning, men 
også på hvad der sker i klassen. Det medvirker til, at jeg fremadrettet 
vil have indstillet antennerne lidt anderledes i forhold til mine elever.  

Gymnasielærer fra Skive College
“ “

KURS er et forskningsbaseret evalueringsværktøj til skoler, der ønsker at arbejde med 
lærernes didaktiske refleksion og opbygge bedre relationer mellem elever og lærere i 
undervisningen. KURS understøtter udviklingen af det profesionelle læringsfællesskab 
på den enkelte skole. Værktøjet er udviklet af Aarhus Universitet på baggrund af 
forskning i relationer og klasseledelse siden 2014.
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Gymnasieforskning 
– i dine ører

Nu kan du også lytte til podcast fra 
Gymnasieforskning

I podcasten får du ny viden, nye 
idéer og nye perspektiver på 

din undervisning. I hvert afsnit 
af podcasten tager vi en 

udfordring fra praksis op og 
taler med både forskere 

og undervisere fra 
gymnasiet om deres 

synsvinkler.

Find  
Gymnasieforsknings podcast  

på gymnasieforskning.dk  
eller der, hvor du normalt  

hører dine podcasts.
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