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Kommunikationskritik i skolen
–  Et historisk perspektiv med fremtids per spek tiver

Af Jeppe Bundsgaard

En kritisk tilgang til kommunikation har levet et skyggeliv i skolen i de seneste 
årtier. Det kan have mange årsager, men der er gode grunde til at få det kritiske 
perspektiv frem i lyset igen i en tid hvor måden vi kommunikerer på ved brug 
af informationsteknologier, og måden der kommunikeres på fra virksomheder, 
medieinstitutioner og politikere, er under forandring.
	 I	nærværende	artikel	præsenteres	et	litteraturstudie	af	læremidler	og	teoretiske	
tekster om undervisning i massemedier, massekommunikation, reklamer og 
kommunikationskritik fra 60’erne og frem med henblik på at vise hvordan kom-
munikationskritik	er	blevet	opfattet,	diskuteret	og	undervist	i	i	perioden.	Efter	det	
historiske studie uddybes hvori ansatser til og udfoldelse af kommunikationskritik 
består,	gennem	en	næranalyse	af	fire	 repræsentative	værker	med	en	nyudviklet	
analyseramme.
	 Det	 historiske	 blik	 på	 kommunikationskritik	 i	 skolen	 og	 analysen	 af	 de	 fire	
værker fungerer som udgangspunkt for en opfordring til at genoptage et fokus på 
kommunikationskritik.

Kommunikationskritik
Danskfaget har i hvert fald siden Den Blå Betænkning (Undervisningsministeriet, 
1960) haft som mere eller mindre fremhævet formål at udvikle elevernes kritiske 
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indstilling over for offentlige tekster i bred forstand som led i deres opvækst 
til selvstændige og deltagende borgere i et demokratisk samfund. I Den Blå 
Betænkning hed det således:

På disse klassetrin [8.-9. klasse] vil det endvidere i særlig grad være af betydning, 
at	eleverne	fortsat	gennem	avislæsning,	aflytning	af	radiodiskussioner	o.l.	vænnes	
til	 en	personlig	vurdering	af	 fremsatte	påstande,	 således	at	de	 i	nogen	grad	 får	
mulighed for at skelne mellem på den ene side det sagligt underbyggede og neutralt 
oplysende og på den anden side det, der – tilsigtet eller ubevidst, men ofte i en 
besnærende og tilforladelig form – er vildledende, ligesom eleverne bør vænnes til 
at være på vagt over for fremstillinger, der ofte ved brug af særlige sproglige virke-
midler tjener propagandistiske formål. (Undervisningsministeriet, 1960, s. 65)

Det er i denne betydning jeg anvender ordet kommunikationskritik i nærværende 
artikel. Målet er at eftersøge læremidler der mere eller mindre omfattende og 
eksplicit tilstræber at understøtte at eleverne udvikler deres kompetencer til 
at undersøge en teksts kontekst, herunder producenternes forudsætninger, 
interesser og mål (Bundsgaard, 2009), tekstens implicitte og eksplicitte udsagn 
om verden, betydningen af tekstens form for dens indhold (fx brug af deiksis, 
modalitet og metafor), tekstens argumentationsstruktur mm. Og ikke mindst 
læremidler der understøtter at eleverne forholder dette til deres egne opfattelser, 
dvs. diskuterer tekstens udsagn. For at de undersøgte læremidler skal betegnes 
som kommunikationskritiske, skal de ikke nødvendigvis behandle alle de her 
nævnte aspekter af kommunikationskritiske spørgsmål.

Søgemetode
Udgangspunktet for undersøgelsen var et litteraturstudie som i første omgang 
havde som mål at finde læremidler om kommunikationskritik produceret og 
anvendt i den danske tænkning om og praksis i undervisning. Derfor afgrænsede 
jeg søgningen til at omhandle bøger på Danmarks Pædagogiske Bibliotek som 
siden 60’erne har været det absolut førende bibliotek for materialer inden for det 
pædagogiske område. DPB er i dag en del af Statsbiblioteket, og derfor søgte jeg 
på dette.

Den første søgning var på ”Kommunikationskriti*” hvilket gav tre poster (til to 
værker, det ene Frands Mortensens Kommunikationskritisk analyse af 22-Radioavisen 
fra 1972 med genoptryk adskillige gange gennem 70’erne, det andet Kompetencer 
i dansk som jeg selv er medforfatter på). Selve begrebet kommunikationskritik 
har således ikke haft den store gennemslagskraft som emneord eller ord i titler 
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og resumeer. Jeg valgte derfor at søge på to begreber som har været anvendt 
som overbegreber for området hvori der er foregået kommunikationskritiske 
undersøgelser, nemlig massemedier og massekommunikation. Disse to begreber 
gav henholdsvis 641 poster og 80 poster. Jeg gennemgik alle disse poster og 
udvalgte ca. 200 værker til yderligere undersøgelse. Værkerne blev udvalgt hvis 
de relaterede sig til undervisning eller teori om undervisning eller var fagbøger 
som ville kunne anvendes i undervisning.

Yderligere litteraturstudier ville kunne omfatte søgeord som: Mediepæda-
gogik, mediedidaktik, reklame*. Søgninger på disse ord ville give et vist overlap 
med de allerede identificerede værker.

Jeg sorterede de udvalgte bøger med en eksplorativ tilgang hvor målet var at 
udvikle kategorier og fordele bøgerne på disse. Nogle bøger var lette at fordele, 
andre krævede grundigere studier i form af læsning af forord og indholdsforteg-
nelse, skimmelæsning, nærlæsning af udvalgte dele, herunder elevopgaver, osv.
For hver bog skrev jeg en kort karakteristik i reference-værktøjet Zotero1.

Kategorisering
Jeg endte med at have udvalgt 82 værker (ca. 90 bøger). Af de øvrige var en 
del fravalgt fordi de faldt uden for selektionskriterierne, og andre var fravalgt 
foreløbigt som videnskabelige værker og didaktiske bøger som en yderligere 
undersøgelse ville kunne omfatte. Man kan betragte de udvalgte 82 værker som 
en stor stikprøve på hvad der er skrevet af fag- og undervisningstekster om 
”medier” i danskundervisningen, herunder både danske tekster der er skrevet 
med henblik på danskundervisningen og udenlandsk litteratur som er anvendt 
i en dansk kontekst. Jeg er overbevist om at mere omfattende studier ville give 
et nogenlunde sammenfaldende billede med det jeg præsenterer i det følgende, 
men det er et åbent spørgsmål.

I processen fik jeg grupperet de 82 bøger i stadig flere kategorier som jeg 
navngav. Efterfølgende sammenlagde jeg nogle af disse grupper og endte med 
følgende typer kategoriseret efter tilgang til arbejdet med medier i undervisnin-
gen:
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Tilgang Antal
Analyse af massemediegenrer, ukritisk 6
Deskriptiv evt. analytisk tilgang, ukritisk 14
Produktiv tilgang, ukritisk 12
Produktiv tilgang med kritik 3
Kommunikationskritisk tilgang (deskriptiv og analytisk) 7
Sociologisk-kritisk perspektiv på medier, evt. med analyse 9
Børn og opvækst med medier (særlig tv) 11
Mediedidaktik uden fokus på kritik 5
Mediedidaktik med fokus på kritik 11
Rapporter om modersmålsundervisning med medier 4
I alt 82

Tabel 1. Oversigt over tilgange til arbejdet med medier i undervisningen.

Kategorierne er navngivet så de nogenlunde anvender samme sprogbrug som 
værkerne selv. Det giver det problem at ordet medier bliver anvendt om meget 
forskelligartede fænomener (det kan betyde alt fra tekst og genre over ting hvori 
der sættes mærker (fx blækmærker), til teknologi hvormed der produceres 
mærker, samt institutioner der producerer offentlige tekster) – hvilket det gør i 
den såkaldte medieforskning og -didaktik (jf. Bundsgaard, 2010). Senere i artiklen 
præsenteres eksempler fra nogle af disse kategorier.

Da målet var at undersøge hvordan arbejdet med kommunikationskritik 
har udviklet sig over tid, indsatte jeg værker som beskæftigede sig fagligt el-
ler undervisningsrettet med medier (men ikke didaktiske værker, dvs. de tre 
nederste kategorier), i et regneark efter tilgang og udgivelsesår. På baggrund 
heraf producerede jeg en grafisk oversigt (Figur 1) over hvornår værker inden 
for de enkelte kategorier er udgivet. Hver cirkel repræsenterer et værk inden for 
den givne kategori det pågældende år. Større cirkler repræsenterer afhængigt af 
størrelsen to eller flere værker.
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Figur 1. Udvikling over tid i typer af tilgange

Ud fra figuren kan der gøres en række interessante iagttagelser. For det første 
kan man se at der i forskning og pædagogisk debat fra de tidligste værker frem 
til begyndelsen af 90’erne var en interesse for børns opvækst med medier, men 
at denne interesse ser ud til at forsvinde i midten af 90’erne. Interessen drejer sig 
typisk om hvordan tv påvirker børn psykologisk, socialt og kulturelt. Der er titler 
som Mass media and children (Bailyn, 1959), en tidlig videnskabelig afhandling om 
hvilken indflydelse tv har på børns liv, og Video og TV, vold mod børn??? (Halse, 
1989), en artikelsamling med nuanceret kritik af den tv-kritiske indstilling. I løbet 
af 90’erne bliver kritikken af den såkaldte mediepanik (Drotner, 1999) meget 
fremtrædende, og måske af den grund falder antallet i stikprøven af denne type 
kritik til nul efter 1994.

I den anden ende af figuren ses tre typer tilgange som er kendetegnet ved 
ikke at have et eksplicit eller fremtrædende kritisk perspektiv. Det er værker som 
beskæftiger sig med analyse af massemediegenrer og beskrivelser af massemedier 
og deres historie, og som lægger op til at eleverne selv skal producere (multimo-
dale) tekster med teknologier (”producere medier” eller ”producere med medier” 
som det typisk kaldes). Disse tre tilgange har, på nær et enkelt værk, deres 
begyndelse midt i 80’erne og bliver samlet langt den mest fremtrædende tilgang 
til arbejdet med medier frem til i dag. Der er lærerefteruddannelsesrettede analy-
setilgange i værker som Faktiske tekster: fra sagprosa til realiter (Asmussen, 2009), 
Asger Liebsts bøger om reklamer (Liebst, 1985; 2003) samt inspirationsmaterialer 
og ganske mange rapporter fra undervisningsforsøg, særligt med produktion af 
film (fx Bech, 1990; Boesen, 1993; Nilsson, 2000).
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Den fjerde gruppe, produktiv med kritik, er ganske lille og centreret omkring 
slutningen af 80’erne. Det er fx rapporter fra undervisningsforsøg som Børn med 
firkantede	 øjne	 (Hansen, 1988) og Temadage i 10. kl.: Medierne (Jørgensen, 1990). 
Nogle af værkerne fra kategorien ”produktiv tilgang, ukritisk” har også i forord 
og indledning et ønske om at bidrage til elevernes kritiske indstilling, men hvis 
ikke der i materialet er elevaktiviteter eller andet der aktualiserer dette, har jeg 
placeret dem i kategorien produktiv uden kritik.

De sidste to grupper, ”kommunikationskritisk tilgang, deskriptiv og ana-
lytisk”, samt ”sociologisk perspektiv på medier, evt. med analyse”, kan siges 
at repræsentere den kommunikationskritiske tilgang. Det er overvejende bøger 
henvendt til lærer- og universitetsstuderende (ni værker) og i mindre grad til 
gymnasieelever (fire værker (Brorholm, 2000; Granild & Haaning, 2011; Gra-
ves Sørensen, 1982; Gregersen, 2011)) og til folkeskolen (4 værker (Andersen, 
Andersen, & Greve, 1979; Bluitgen, 1997; Roholm, 1974; Sepstrup, 1983)). Den 
kommunikationskritiske tilgang kommer fx til udtryk i Det angår dig (Andersen 
et al., 1979) som er tre hæfter i plastikmapper til samfundsfag og dansk udgivet af 
Avisen i undervisningen. Serien handler om deltagelse i demokratiet – fra skolen til 
nationen. Der er mange oplæg til dialog om aviser, centrale begreber til samtaler 
og analyser. Og i bind 3 er der støtte til udvikling af elevernes kritiske indstilling 
over for avistekster og diskurser. På mange måder et ualmindeligt materiale. 
Mange af de andre værker er kendetegnet ved mere forklarende deskriptive og 
sociologiske analyser, men med tydelige mål om at eleverne/de studerende skal 
udvikle en kritisk stillingtagen til de tekster de møder. I modsætning til de værker 
jeg har kategoriseret som produktive uden kritik, slår intentionerne om udvikling 
af en kritisk indstilling igennem i værkernes valg af hvilke faglige indsigter og 
tekster der præsenteres og analyseres.

Fire værker
I det følgende vil jeg gå lidt dybere ned i fire værker som repræsenterer hver sin 
tilgang til arbejdet med offentlige tekster (i form af bl.a. aviser, reklamer og tv) 
fra to perioder, nemlig 80’erne og 00’erne.

For at kunne sammenligne de fire værker, har jeg undersøgt og karakteriseret 
dem i forhold til fire faktorer: målsætningstype, indholdstype, fremstillingsform 
og elevaktiviteter. Disse fire faktorer repræsenterer de grundlæggende aspekter 
af en undervisningssituation hvor nogen præsenterer noget (indhold) på en måde 
der etablerer en relation mellem deltagerne (fremstillingsform) for at nogen skal 
lære noget (målsætningstype) gennem at gøre noget (elevaktiviteter). For hver 
faktor kan der identificeres en række mulige karakteristikker som her opregnes:
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Målsætningstype: Vidensmål, færdighedsmål, (politisk) holdningsmål, (kritisk) 
indstillingsmål, handlekompetencemål.

Indholdstype: Faktuel viden, faglige begreber, analyseviden, analysemodeller, 
historisk viden, viden om systematiske sammenhænge, eksemplarisk viden.

Fremstillingsform: Beskrivende, instruerende, argumenterende, fortolkende, 
reflekterende, spørgende, berettende.

Elevaktiviteter: Lukkede spørgsmål, åbne spørgsmål, analyseopgaver, fortolk-
ningsopgaver, tekstproduktionsopgaver, diskussionsoplæg, projektopgaver.

Et læremiddel vil typisk kunne karakteriseres med flere begreber inden for hver 
faktor, men som det vil fremgå, vil der være aspekter som er mere fremtrædende 
end andre i det enkelte læremiddel.

Hvem påvirker os – hvordan? – hvorfor?

Hvem påvirker os … er et eksempel på den sociologisk-kritiske tilgang. Den er 
skrevet af Preben Sepstrup i 1983. Bogen er henvendt til de ældste klasser i 
folkeskolen og til gymnasiet og HF. Forsiden er et citat fremhævet med rødt fra 
bogens indledning som forklarer bogens ærinde (se Figur 2). 

Der er tale om en bog med den eksplicitte målsætning at eleverne udvikler en 
kritisk indstilling til tekster de møder.

Bogen består af seks kapitler med fokus på hen-
holdsvis aviser, ugeblade, reklamer, fjernsyn, edb 
og informationssamfundet. De sidste to adskiller sig 
lidt fra de andre fordi de mere handler om hvad man 
kan forvente der vil ske med udviklingen af den nye 
edb- og netværksteknologi. Jeg fokuserer på de første 
kapitler om aviser, ugeblade, reklamer og fjernsyn.

Hvert kapitel består af en brødtekst som både 
præsenterer problemstillinger og stiller spørgsmål 
til hvordan vi skal fortolke og forholde os til de 
præsenterede problemstillinger. Det kan fx handle 
om kriterier for valg af stof til avisen hvor brødteksten 

forklarer hvordan en redaktør må udvælge hvad der skal stå noget om i morgen-
dagens avis. Som eksempler på spørgsmål man kan stille sig selv i forsøget på at 
indkredse hvilke kriterier en redaktør anvender ved udvælgelse af stof, nævner 
Septrup fire:

Figur 2. Preben Sepstrup:  
Hvem påvirker os?
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Hvorfor skiver Berlingske Tidende næsten aldrig noget negativt om politi og 
forsvar? Hvorfor skriver Aktuelt næsten aldrig noget negativt om fagbevægelsen? 
Hvorfor skriver Land og Folk aldrig noget negativt om Sovjetunionen? Hvorfor 
står der aldrig noget om arbejdsmiljøproblemer i B.T.? (Sepstrup, 1983, s. 22)

Indholdstypen er således ”viden om systematiske sammenhænge”, og den 
præsenteres både gennem beskrivende og spørgende fremstillingsform. Der er 
desuden i vidt omfang brugt argumenterende fremstillingsform når forfatteren 
forklarer sammenhænge og begrunder at de kan opfattes som han angiver. Og 
endelig er der i hvert kapitels konklusioner overvejelser over ”Hvad kan man 
gøre ved det?” som antager karakter af instruerende (og ofte også moraliserende) 
fremstillingsform, fx: ”Luk aldrig op for lige »at se, hvad der er«. Brug en pro-
gramoversigt til at finde ud af, om der skal åbnes” (Sepstrup, 1983, s. 70).

Indholdsmæssigt er der ud over formidlingen af systematiske sammenhænge 
fokus på eksemplarisk viden, samt i mindre omfang faktuel viden og faglige 
begreber. Således fungerer Aarhus Stiftstidende som eksempel på hvordan en 
lokalavis produceres, og der præsenteres tekstuddrag, oversigter over salg af 
aviser, reklameindhold, indholdstyper osv. Disse typer af indhold præsenteres 
overvejende i tabeller og i såkaldte leksikonopslag. Ifølge lærervejledningen i 
indledningen er leksikonopslagene supplerende viden som kan læses alt efter 
hvilket klassetrin eleverne er på. Værket præsenterer kun i meget begrænset 
omfang analysemodeller, (tekst-)analyseviden og historisk viden.

Elevaktiviteterne begrænser sig i vidt omfang til åbne spørgsmål og diskussi-
onsoplæg. Enkelte af disse indledes med en opfordring til at lave en tekstanalyse, 
fx i form af en sammenligning af artikler fra en avis og et ugeblad.

Reklamedrøm

Reklamedrøm er et eksempel på den tilgang jeg har kaldt 
”Deskriptiv evt. analytisk tilgang, ukritisk”

Den er skrevet af Asger Liebst i 1985 og er udkom-
met i flere oplag og udgaver. Den seneste udgave er fra 
2003 og har titlen Reklamedrøm i det 21. århundrede. En ny 
udgave er under udarbejdelse2. Bogen repræsenterer en 
eksplicit opposition til en ”plat reklamekritik” (Liebst, 
1985, s. 4). Som det allerførste præsenteres to fløje i 
forhold til reklamer, henholdsvis reklamebranchen som 
”påpeger at reklamen blot afspejler folks behov” (Liebst, 
1985, s. 6), og ”den traditionelle fløj”. ”Den traditionelle 

Jeppe Bundsgaard

Figur 3. Asger Liebst: 
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fløj” er personificeret ved Preben Sepstrup som ”mener, at reklamen manipule-
rer”, og derfor ”alt i alt konkluderer […] at reklamen må begrænses og styres via 
statslig lovgivning” (Liebst, 1985, s. 7).

Liebsts ”standpunkt ligger mellem de to refererede [der begge] mangler en 
psykologisk – og forbrugersolidarisk – forståelse for de behov, reklamen bearbej-
der” (Liebst, 1985, s. 7). Liebsts tilgang er psykologisk fra et freudiansk perspektiv: 
”I modsætning til oplysningsværdi vil jeg derfor tale om reklamebilledernes 
drømmeværdi – det forhold at de pirrer til underbevidsthedens fantasier ved at 
give psyken et visuelt input” (Liebst, 1985, s. 9).

Målet er ikke kommunikationskritisk kompetence, omend Liebst i et enkelt 
kapitel viser at han godt kan kritisere, nemlig et trusseindlægsfirmas ”dobbelt-
moral: på én gang udvidet krops-ækelhed og – efter at varen har grebet frelsende 
ind – romantiseret krops-forherligelse” (Liebst, 1985, s. 110).

Bogen indledes med en række kapitler der ud over at præsentere det psyko-
analytiske apparat har reklamens historie og kroppens historie som omdrejnings-
punkter. Og derefter følger kapitler som tager forskellige reklametyper og deres 
behandling af kulturelle fænomener under behandling. De fremstillingsformer 
som er anvendt, er overvejende berettende og analyserende. De to fremstillings-
former flettes ud og ind mellem hinanden således at et fænomen beskrives, fx at 
reklamebranchen arbejder med målgrupper, hvorefter analyser af reklamer viser 
hvordan det kommer konkret til udtryk, hvorefter et yderligere aspekt forklares, 
fx reklamefolks arbejde med livsstilsportrætter, og nye reklamer analyseres. 
Indholdet er derfor overvejende historisk og faktuel viden samt analyseviden. 
Analysemodellen der præsenteres, er psykoanalytisk – men den præsenteres ikke 
så man kan forvente at læseren vil kunne gennemføre tilsvarende analyser selv, 
og der er ikke nogen forslag til elevaktiviteter.

På denne baggrund kan målsætningstypen for teksten karakteriseres som 
vidensmål. Den læser der har læst bogen og kan huske indholdet, vil vide rigtig 
meget om reklamer og deres psykologiske funktioner, og denne viden kan bruges 
i en udvikling af kommunikationskritisk kompetence, ligesom den kan bruges til 
at blive bedre til selv at producere reklamer som dem Liebst gennemgår. 

Reklametid

Reklametid er også udkommet i flere oplag (senest 4. oplag, 2009) og er et ek-
sempel på en moderne deskriptiv-analytisk tilgang som meget typisk for tidens 
danskfaglige læremidler har en færdighedsmålsætning. Der er i meget høj grad 
fokus på at eleverne skal kunne bruge de præsenterede redskaber til at analysere 
reklametekster:

Kommunikationskritik i skolen



54 

Materialets hensigt er at vise strategier, der kan hjælpe eleverne til et systematisk 
analysearbejde med reklamer. […] Hensigten er at bevidstgøre eleven om den 
valgte analyse-indfaldsvinkel, som tit bestemmes ud fra den enkelte reklames 
fremtrædelsesform. (Kristensen & Christensen, 2003a, s. 4)

Begrebet bevidstgøre, dvs. opfattelsen af at man skal 
kende de bagvedliggende sammenhænge for ikke at 
blive manipuleret og for at kunne handle bevidst, var 
en central del af den kritiske bevægelse i 1960’erne til 
1980’erne. Men i Reklametid har den fået en helt anden 
betydning: Eleverne skal være bevidste om hvilken 
model de skal vælge, ud fra hvad reklamen lægger op 
til. Bemærk at det er analysen der er i centrum, ikke 
fortolkningen, og slet ikke viden om systematiske sam-
menhænge, og derfor er målet ikke kritisk indstilling 
eller handlekompetence, men færdigheder. Derfor er 
det heller ikke underligt at valget af indhold i bogen 
i lærervejledningens første sætning begrundes med 

at ”Reklameanalyse er en fast ingrediens i de ældste klassers danskpensum” 
(Kristensen & Christensen, 2003b, s. 5). Her er også materialets eneste ansats 
til kritisk indstilling: ”De [eleverne] skal opleve, at de selv gennemskuer nogle 
af de virkemidler, reklamerne anvender for at sælge varer til dem” (ibid.). Men 
der er ikke understøttelse i det øvrige materiale til at eleverne udvikler en sådan 
kompetence til at gennemskue reklamer.

Bogen indledes med et kapitel om livsstil som beretter hvordan reklamebran-
chen deler forbrugerne op i seks livsstilsgrupper, og giver eksempler på hvordan 
det kommer til udtryk i reklamer. De øvrige kapitler handler om reklamers 
udformning, deres kommunikation, om kampagner og tv-reklamer. Til sidst i 
bogen er den samlede analysemodel præsenteret. I lærervejledningen kan læreren 
få inspiration til brug af modellen gennem en modelanalyse.

Analysemodellen består af otte trin på en trappe som leder frem mod vur-
dering af reklamen. Trinene omfatter spørgsmål om kommunikationssituation, 
livsstil som reklamen relateres til, analyse af repræsentationsformerne billede, 
layout og tekst, genreanalyse, fortælleanalyse, mediesammenhæng osv. Alle 
disse tilgange ville også kunne indgå i en kritisk analyse, men der er ikke noget 
kritisk mål med analysen – målet med analysen er ”sammenfatning af reklamens 
virkemidler” og en besvarelse af spørgsmålet: ”hvordan virker reklamen på dig?”

Indholdstypen i læremidlet er primært analysemodellen og dens mange 
delbegreber og trin som grundigt gennemgås. Dertil kommer i et vist omfang 
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historisk viden og analyseviden på baggrund af eksempelanalyserne. Fremstil-
lingsformen er i forlængelse heraf alt overvejende beskrivende og analyserende.

Dette nutidige deskriptive-analytiske læremiddel adskiller sig meget klart 
fra Reklamedrøm i forhold til elevaktiviteterne. Til hvert afsnit er der en række 
opgaver. Langt de fleste har en lukket karakter af analyseopgavetypen: ”Hvilke 
sproghandlinger kan du finde i reklamefilmen?” (ibid., s. 61), der lægger op til 
at eleverne skal bruge de netop præsenterede analyseredskaber, men der er også 
mere åbne spørgsmål der lægger op til sammenligning og evt. fortolkning: ”Hvad 
siger teksterne om de to varers evne til at opretholde familiesammenholdet?” 
(ibid., s. 42), og nogle der spørger til ”Hvad synes du om reklamen? Tror du 
den sælger mere mælk?” (ibid., s. 81). Nogle opgaver allerførst i læremidlet er af 
tekstproduktionstypen idet der lægges op til at eleverne selv skal udarbejde en 
livsstilsreklame (ibid., s. 12) og en skjult reklame i form af en avisartikel (ibid., s. 
15).

Medier i dansk

Det sidste læremiddel er fra 2011 og rettet mod gymnasiet 
(dette fremgår ingen steder, men formodningen støttes af 
at forfatterne er gymnasielærere). Det forekommer dog 
ikke betydeligt sværere end de andre læremidler så det vil 
givetvis kunne bruges i udskolingen også. Medier i dansk 
har jeg karakteriseret som kommunikationskritisk med 
en deskriptiv-analytisk tilgang. Men Medier i dansk har en 
noget anden tilgang til kommunikationskritik end Hvem 
påvirker os … Det hænger bl.a. sammen med at Medier 
i dansk sætter et skarpt skel mellem den dansk- og den 
samfundsfaglige opgave:

Det er vigtigt at holde sig for øje, at konteksten i denne bog er danskfaget. I relation 
til grænsen mod fx samfundsfag siger det sig selv, at danskfaget ikke er forpligtet 
på indgående viden om de ideologiske holdninger, som teksterne fremstiller, eller 
på detaljeret sociologisk viden. (Granild & Haaning, 2011, s. 9)

Bogens primære tema er selviscenesættelse som behandles fra vinkler som reality 
shows, reality game shows (Talent, X-faktor osv.), sociale netværk (Facebook), 
docu-soaps, professionelle selviscenesættere (Paris Hilton) mv. Og over for dette 
tema står det andet hovedtema, samfundsengagement, der knyttes til selviscene-
sættelse: ”Det politiske engagement er vågnet – også som en del af imageplejen” 
(Granild & Haaning, 2011, s. 8). Inden for dette tema behandles fx filmskaberen 
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Michael Moore, film om politiske begivenheder og personer, valgvideoer, politik 
på nettet, valgplakater, reklamer, dokumentarprogrammer mv. Bogen kommer 
således vidt omkring både i indhold og genrer. Der er fokus på at præsentere 
faktuel og eksemplarisk viden, mens de systematiske sammenhænge er mindre i 
fokus (måske fordi det betragtes som samfundsfagligt). Det andet store indholds-
område er analysemodeller som løbende præsenteres og anvendes i forhold til 
de forskellige teksttyper og genrer. Det er modeller og begreber som Goffman 
og Meyrowitzs onstage, sidestage, backstage, Jakobsons kommunikationsmodel, 
shot-to-shot-analyse, aktant- og berettermodellen mv. Men der er ikke egentlige 
tekstnære analyseredskaber som diskursanalyse eller lignende.

Fremstillingsformen i læremidlet er overvejende beskrivende og fortolkende, 
men også mere eller mindre implicit argumenterende. Den typiske tekstpassage 
er bygget op med et analyseeksempel som sættes ind i en ramme med anvendelse 
af faglige begreber, hvorefter der fortolkes og argumenteres for denne fortolk-
ning. Brødteksten afbrydes løbende af eksempler, citater osv. og ikke mindst af 
opgaverammer. Disse udviser en meget stor variation af spørgsmålstyper. Der er 
således spørgsmål der lægger op til at anvende analysemodellerne, fortolke på 
baggrund af analyserne og reflektere over og diskutere det fortolkede, og ofte er 
alle typerne integreret i en samlet opgave der leder frem til en diskussion mellem 
eleverne i grupper, online eller på klassen. Et eksempel:

- Undersøg de vigtigste ord i Zuckerbergs tekst, der siger noget om formålet med 
Facebook. / - Hvilken metaforik bruges? / - Hvilke værdier forbindes Facebook 
med? / - Kig på de understregede ord og overvej, hvilke kommunikationsfunktioner 
Zuckerberg fremhæver ved Facebook? / - Brug Roman Jakobsons kommunikati-
onsmodel […] / - Hvordan passer de kommunikative funktioner sammen med de 
værdier I fandt frem til […] / - Skriv en kommentar til Zuckerbergs tekst på 10-20 
linjer henvendt til Facebook’s brugere. Du skal anlægge en kritisk/skeptisk vinkel 
på formålet med sitet. Publicer det på klassens blog […] / - Kommenter sagligt på 
hinandens indlæg. (Granild & Haaning, 2011)

En del opgaver har tekstproduktion i form af debatindlæg osv. som mål, men der 
forekommer ikke oplæg til produktion af fx film eller tv-indslag.

Som det fremgår af disse eksempler, er bogen i høj grad lagt an på at få elever-
ne til at forholde sig reflekterende og diskuterende til de kulturelle kontekster de 
selv indgår i, med anvendelse af teknologier. Der er ikke faste svar på spørgsmål 
om betydningen af selviscenesættelse, og der er ikke en løftet pegefinger. Men der 
er heller ikke ukritisk begejstring for populærkulturen og livet på nettet. Målet er 
at eleverne bliver bevidste om hvad de deltager i, og kan overveje konsekvenserne 
og begrundelserne så de derved fremover kan handle på et oplyst og selvvalgt 
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grundlag. Jeg vil derfor karakterisere målsætningen som kritisk indstilling og 
handlekompetence. Men jeg vil også bemærke at den kritiske indstilling i mindre 
omfang knytter sig til de sociologiske, kontekstuelle faktorer og i højere grad til 
de kulturelle, individualpsykologiske faktorer. Læremidlet har ikke primært som 
mål at vise hvordan sammenhænge i den politisk-økonomiske kontekst (med-)
determinerer konkrete tekster og relationer mellem mennesker sådan som Hvem 
manipulerer os … og bøger fra den tid i højere grad havde.

Konklusioner
De fire analyser kan samles i nedenstående oversigt (Tabel 2):

Hvem påvirker 
os …

Reklamedrøm Reklametid Medier i dansk

Målsætnings-
type

Kritisk indstil-
ling

Vidensmål Færdighedsmål Kritisk indstil-
ling og handle-
kompetence

Indholdstype Systematiske 
sammenhænge, 
eksemplarisk 
viden (i mindre 
omfang: faktuel 
viden og faglige 
begreber)

Historisk viden, 
faktuel viden, 
analyseviden

Analysemodel-
ler, historisk 
viden, analyse-
viden

Eksemplarisk 
viden, ana-
lysemodeller, 
analyseviden, 
faktuel viden

Fremstillings- 
form

Beskrivende, 
spørgende, ar-
gumenterende, 
instruerende

Beskrivende, 
analyserende

Beskrivende, 
analyserende

Beskrivende, 
analyserende, 
argumente-
rende

Elevaktiviteter Åbne spørgs-
mål, diskussi-
onsoplæg

- Lukkede ana-
lyseopgaver, 
fortolknings- 
opgaver (i 
mindre omfang: 
tekstproduk-
tion)

Åbne analyse-
opgaver, tolk-
ningsopgaver, 
diskussion (i 
mindre omfang: 
tekstproduk-
tion).

Tabel	2:	Tilgange	i	de	fire	undersøgte	læremidler

De fire værker repræsenterer således to værker med en kommunikationskritisk 
tilgang og to uden. Som det fremgår, er forskellene ikke blot knyttet til mål-
sætnings- og indholdstypen, men også til måden læseren tiltales på, og måden 
eleverne opfordres til at arbejde med indholdet på. Disse fire værker kunne tyde 
på at målet om en kritisk indstilling medfører en mere elevorienteret relation i den 
forstand at eleverne inviteres til at diskutere og selvstændigt bearbejde indholdet. 
Fire værker kan naturligvis ikke bruges som grundlag for en sådan konklusion, 
det kalder på en nærmere undersøgelse.
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Der kan iagttages ansatser til en række udviklingstendenser i de to delunder-
søgelser.

Den mere kvantitative historiske undersøgelse giver således anledning til 
disse spørgsmål om udviklingstendenser: Er der tale om en bevægelse i dansk-
faget fra bevidstgørelse om manipulation og magt til bevidstgørelse om analyse-
indfaldsvinkler? En bevægelse fra mål om demokratisk emancipation til fakta-, 
begrebs- og analysemål? Er dansk blevet et funktionærfag? Og/eller er der måske 
en bevægelse på vej tilbage, ikke så meget mod sociologisk kommunikationskritik, 
men mod kritik af livet i det selviscenesættende samfund – altså mere mod etiske 
end politiske spørgsmål? Det sidste spørgsmål hviler på et meget svagt grundlag, 
for der er som det fremgår af den kvantitative undersøgelse, kun meget få nyere 
kommunikationskritiske værker. 

En anden udviklingstendens kan skimtes i de fire præsenterede værker, 
idet Hvem påvirker os … stort set ikke præsenterer analysemodeller, men i vid 
udstrækning analyserer og præsenterer analyser der anvendes i den overordnede 
argumentation. Reklamedrøm præsenterer en analysemodel (psykoanalysen) og 
analyserer efter den. Reklametid præsenterer en lang række analyseværktøjer 
og instruerer eleverne i at anvende disse. Medier i dansk kan siges at integrere 
præsentationen af en række analyseværktøjer med en analyse der løbende lægger 
op til og underbygger den overordnede argumentation. Det leder til spørgsmålet 
hvorvidt dansk er et analysefag – altså om analyse er blevet fagets raison d’être – 
måske endda i så høj grad at formålet med analysen kan forsvinde helt af syne. 
Dette er en iagttagelse som også er gjort i en undersøgelse af læremidler til lit-
teraturundervisning (Oksbjerg, 2011).

Afslutningsvis vil jeg derfor opfordre til at vi genovervejer hvad formålet og 
målet med danskundervisningen er, og om vi måske kan lære noget af 70’ernes 
og 80’ernes sociologisk-kritiske tilgang? Kan danskfaget bidrage til at eleverne 
bliver demokratiske, emanciperede og selvstændige borgere gennem at forstå 
magtrelationer og medieinstitutionernes rolle i samfundet, gennem at arbejde med 
og forstå tekster og diskursers ideologisk-konstruerende kraft og ved at blive ind-
draget i den levende diskussion af vores samfund og kommunikationen om dette?
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English Summary
This article presents a review of textbooks and teaching material on mass media, 
mass communication, commercials and communication critique from the sixties 
until today. The goal is to investigate if and how communication critique has 
been taught and approached in the period. The historical study is followed by a 
close analytic examination of four characteristic works from the period in order 
to show how communication critique has (and has not) been in focus in different 
ways through time. The historical and analytic studies function as the point of 
departure for a suggestion to revitalise the focus on communication critique in 
Danish language teaching and learning.

Keywords: Kommunikationskritik, danskfagets formål, tekstanalyse, læremidler.
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