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Formål med seminaret 

Det er bemærkelsesværdigt, at der inden for de senere 

år er udkommet en række litteraturanalytiske og littera-

turdidaktiske bøger i Danmark, der henvender sig til stu-

derende på gymnasier, læreruddannelser og universite-

ter. Men det er ligeså bemærkelsesværdigt, hvordan 

disse bøger, på trods af at de alle drejer sig om eller re-

laterer sig til litteraturundervisning, ikke er i megen dia-

log med hinanden. Af og til er metaforen om nedsivning 

fra universitetet til de andre uddannelsesinstitutioner 

blevet anvendt, men dette billede er ikke dækkende, 

når det kommer til litteraturdidaktikken, om end i et vist 

omfang når det handler om litteraturteori og -metode. 

Ideen med dette seminar er at skabe en produktiv og 

perspektivrig dialog på tværs af uddannelsesinstitutio-

nerne ved bl.a. at bringe ideerne bag disse nye bøger i 

samtale med hinanden med litteraturundervisningen 

som fællesnævner. Seminaret består af tre forhåbentlig 

rammesættende inspirationsoplæg og af småoplæg 

om bøgerne samt diskussion om eftermiddagen. 

 

Baggrund 

Litteratur, litteraturteori og -metode må i dag i stadig hø-

jere grad forsøge at tilpasse sig et andet og anderledes 

medialiseret og globaliseret landskab, hvori nye og ofte 

hidtil ukendte medielogikker sætter deres tydelige 

præg på samfundet og kulturen, og hvor det nationale 

ikke længere udgør en naturlig ramme. For litteraturen 

betyder det store ændringer både som meddelelse og 

som system betragtet. Begge dele er udsat for en høj 

grad af heteronomisering, der gør det vanskeligt at hol-

de sig til de fra litteraturteorien kendte, autonome be-

tragtningsmåder. Det betyder ofte, at man må udsætte 

gængse litterære metoder for revision og desuden gen-



tænke fundamentale spørgsmål som hvorfor undervise 

og studere litteratur i dag? Med andre ord kræver de 

mange nye former for litteratur, både i og uden for kon-

ventionelle mediale rammer, en ny forståelse af, hvad 

litteraturdidaktik dels er i dag, og hvad den dels burde 

være. Man bør således til eksempel genoverveje meto-

den, når en selvbiografi præsenterer sig som en roman, 

eller når en roman strategisk indarbejder, ikke bare for-

fatterens virkelige navn, men også billeder og andre 

dokumentariske materialer fra dennes liv. Eller mere 

simpelt når litteratur er en digtoplæsning (performance), 

en lydbog eller en hel festival. 

Men heteronomiseringen af litteraturen gælder 

også litteraturen som system. En fremtidig beskæftigelse 

med litteratur skal formentlig gentænkes i en kontekst, 

der bærer præg af en langt bredere forståelse af kultur-

begrebet og en samtid der til stadighed kalder på tvær-

faglighed, profit- og erhvervsrettethed. Også her ligger 

der store didaktiske udfordringer. Man må oftere og of-

tere begrunde, hvorfor litteraturen er vigtig, og hvorfor 

den kræver særbehandling og dermed sin egen disci-

plin.  

Det er naturligvis primært inden for danskfagets 

rammer, på tværs af institutioner fra folkeskole til univer-

sitet, at en sådan begrundelse for de fleste litteraturun-

derviseres vedkommende finder sted. Men også dansk-

faget udsættes i disse år for et stadigt større pres. Dansk-

læreren skal i højere grad agere brobygger, ikke bare 

mellem sit eget fag og andres, men også inden for fa-

gets egne rammer, hvor fx nye medier og en mere 

mangfoldig og ofte broget kultur på den ene side giver 

faget som sådan en central plads, fx i den nye gymna-

siereform, men på den anden levner mindre tid til litte-

raturundervisningen, fx når man i den nye læreruddan-

nelse gør litteratur til en begrænset del af det kompe-

tenceområde, der handler om ”Tekster og tekstunder-

visning”. Mange af de udfordringer, som danskfaget står 

overfor, har den danskdidaktiske forskning imidlertid al-

lerede italesat grundigt de senere år, imens den littera-

turdidaktiske dimension i dansk og andre relaterede fag 

enten er blevet fortrængt eller dyrket som fag- 

/danskdidaktik. Læsning er fx blevet et nøgleord inden 

for det danske uddannelsessystem, men ikke læsning af 

litteratur. Litteraturundervisningen står derfor over for en 

række udfordringer i fremtiden, og litteraturen som så-

dan er ikke i samme grad forbundet med bogformen, 

ligesom litteraturhistorien langtfra kun er et nationalt an-

liggende. 

Vigtige spørgsmål i forlængelse af ovenstående 

er således, om og hvordan vi kan og bør fastholde, at 

litteraturen faktisk er et særdeles privilegeret samtale- 

og undervisningsobjekt til stor gavn for bl.a. elevernes 

kreativitet, empati, demokratiske forståelse og historiske 

bevidsthed. Hvad betyder disse forandringer for littera-

turdidaktikken, metoderne og den litteraturteori, vi un-

derviser de studerende i? 

 
Program: 

10.15: Introduktion og præsentation: Ayoe Henkel 

og Stefan Kjerkegaard 

 

10:45: Keynote 1: Hans Kristian Rustad 

 

11:45: pause 

 

12:00: Keynote 2: Magnus Persson 

 

13:00: Frokost 

 

14:00: Keynote 3: Vibeke Hetmar 

 

15:00: pause 

 

4 x oplæg a 20 min 

15:20-15.40: Oplæg 1 



15:40-16:00: Oplæg 2 

16:00-16:20: Oplæg 3 

16:20-16:40: Oplæg 4 

 

16:40-17.15: Paneldiskussion 

 

18:00: Middag 

 

Eftermiddag: Forskellige repræsentanter holder 20 

minutters oplæg om deres litteraturanalysebøger:  

 

Fiktionalitet: Stefan Kjerkegaard 

 

Videre i teksten. Litteraturpædagogiske positioner 

og muligheder: Johannes Fibiger  

 

Litteratur. Introduktion til teori og metode: Mads Ro-

sendahl  

 

Kognitiv litteraturdidaktik: Thomas Illum Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementet er gratis og åbent for alle 

 

Arrangører: 

 

Ayoe Henkel, Via University College, Læreruddan-

nelsen i Silkeborg: AQH@viauc.dk  

 

Stefan Kjerkegaard, Institut for Æstetik og Kommu-

nikation, Aarhus Universitet: norsk@hum.au.dk  

 

Støttet af kompetencemidler fra APU og treparts-

området, Aarhus Universitet. 


