ENGAGEMENT

MESTRING AF FORTOLKNING
DIALOG

Undersøgende
litteraturundervisning
En ny tilgang til at
støtte elevers undersøgelse
af æstetiske tekster

MULTIMODAL PRODUKTION
UNDERSØGELSE

STYRET ÅBENHED

Få adgang til helt
nye undersøgende forløb
– og originaltekster
Ny forskningsbaseret
måde at undervise i litterær
fortolkning

I denne folder kan du læse
om en helt ny tilgang til
undervisning i litteratur
og andre æstetiske tekster.
Tilgangen er afprøvet og
testet i en masse danske
7.-8. klasser – med fine
resultater. I folderen kan du
se, hvordan du får adgang
til nye undervisningsforløb, hvor eleverne skal
undersøge tekster.

er undersøgelsesorienteret
2Hvad
litteraturundervisning?
Undersøgendelitteraturundervisningharbådelærerensogelevernes
egne oplevelser af teksten som afsæt for analyse og fortolkning.
Eleverne møder teksten med åbenhed og undersøger tekstens verden og
form med et klart fagligt sigte.
Elevernelæreratopleve,sanseoggåpåopdagelseienæstetisktekst,
stilledegodespørgsmålogundersøgederesegneogandrestolkninger.

kan undersøgelsesorienteret
3Hvad
litteraturundervisning?
Denundersøgendetilgangstøttereleverneideresundersøgelseafæstetiske
tekster.
Denundersøgendetilgangbalancerermellemåbenhed,støtteogstyring.
Denundersøgendetilgangbetonerdetfortolkendefællesskabmellem
eleverneogiklassengennemaktivlytningogdialog.

undersøgelsesorienteret
4Hvorfor
litteraturundervisning?
Eleverne får gennem teksten en fremmederfaring og bliver derigennem
klogere på sig selv og deres omverden.
Analysenogfortolkningenaftekstenskalskepådenenkelteæstetiske
teksts præmisser – den samme analyseskabelon passer ikke på alle tekster.
Eleverneskalfindetemaerpåbasisafderesfortolkning–ikkehavedem
stukket ud på forhånd.

Bedre fortolkningsevne
og læseforståelse
DenundersøgendetilgangeriKiDM-projektetafprøvet
i et lodtrækningsforsøg med indsats og kontrolgruppe.
I alt 72 skoler, 234 klasser og 4483 elever deltog i forsøget.
Her er resultaterne af forsøget:

Hvad har vi målt?

Hvad har vi fundet?

Hvad betyder det?

7. og 8. klasse elevers
litterære
fortolkningskompetence

Eleverne, der modtog de
undersøgelsesorienterede
indsatser, forbedrede
i gennemsnit deres
fortolkningskompetence med
hvaddersvarertilethalvt
års undervisning (0,2 af en
standardafvigelse) sammen
lignet med kontrolgruppen.”

Hattie vurderer, at en
gennemsnitliglæringseffekt
på 0,2 af en standardafvigelse
svarertiludbyttetafet halvt
års undervisning. Tilgangen
virker for eleverne uanset
bl.a. køn, socioøkonomisk
baggrund, tosprogethed og
hvorgodedevartillitterær
fortolkning før forsøget.

7. og 8. klasse elevers
læseforståelse

Den undersøgelses
orienteredetilganghar
en positiveffektpå
drenges læseforståelse,
ogderertendenstil,at
de yngste elever og de,
der scorede lavest på
læseforståelsestesten
før forsøget, har gavn af
indsatsen mht. læseforståelse.

Den undersøgelses
orienteredetilgangsfokuspå
atstyrkeeleverneslitterære
fortolkningskompetence sker
ikke på bekostning af den
mere basale læseforståelse.

Hvad siger lærerne
om den undersøgende
litteraturdidaktik?
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Fordi eleverne
stilladseres til at læse
de æstetiske tekster
opmærksomt og være
åbne i forhold til tekstens
univers, lykkes det at
få nogle af de elever
med, som ikke normalt
deltager i det fælles
fortolkningsarbejde.
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De undersøgende forløb
er struktureret ud fra
7 strategier (se s. 8).
Dette giver ifølge lærerne
undervisningen en god
dynamik, som adskiller
sig fra de mere fastlåste
analyseskemaer, som
ofte bruges til litterær
analyse og tolkning.

Lærere har beskrevet den
undersøgende tilgang
som en kærkommen
tilbagevenden til et
fokus på dannelse og
en åben, dialogbaseret
litteraturpædagogik, men
også som en fornyelse af
danskfaget.

Didaktisk model
– lærerens perspektiv
FORSTÅELSE
Duskalindstilleelevernepå,atdeskallæse
litterært.
Duskalindstilleelevernepåatforholdesig
åbentognysgerrigttilenfiktivverden,der
kan være speciel og rumme anderledes måder
at se verden på.
Er der centrale begreber i teksten, som
eleverne skal have forklaret betydningen af,
kan du gøre det før læsning.

OPLEVENDE TOLKNING
Eleven møder første gang (dele af) den
æstetisketekst.
Eleven skaber de første, umiddelbare
sammenhænge omkring karakterer,
handlinger, rum og hændelser.
Duskalhjælpeelevernepåvej,såde
—giversigtidtilatladetekstengøre
indtryk på sig,
—læggermærketilmærkværdigheder,
— og bliver bevidste om deres første
umiddelbare tolkninger.

OPDAGENDE TOLKNING,
AFPRØVNING OG UDDYBNING
Elevernereflektereroverderesoplevende
tolkningvedatsætteordpådenverden,de
opleveriteksten,ogbegynderatsætteord
på deres antagelser og foreløbige tolkninger.
Eleverneafprøversammenogmedvejledning
deresforeløbigetolkningerogfinder
ud af, hvordan de skal gribe den videre
tolkningsproces an.
Iuddybningenarbejderelevernemere
målrettetogsystematiskpåatfindebelægi
teksten for en samlet tolkning.

FORTOLKNING
Eleverne samler deres tolkninger og de
temaer,deharfundetfremtilgennemderes
undersøgelser,tilensamletfortolkning.
Eleverne forsøger bl.a. at svare på, hvad
tekstens budskaber kunne være, hvorfor en
forfatterkunnetænkesatskriveensådan
tekst, samt hvorfor teksten er skrevet på
netop denne måde.

PERSPEKTIVERING
Herskalduunderstøtte,attekstenbliver
forbundettilelevenselvogelevensomverden.
Eleverneskallæreatvurderedenæstetiske
tekst.
Ikanperspektiveredenaktuelleteksttilandre
tekster, genrer og danskfaglige begreber.

Eksempler på anvendelse
– elevens perspektiv
Eksemplet er hentet fra undervisning med novellen Plastichjerte af Ronnie Andersen.

FORSTÅELSE
Læreren fortæller eleverne, at de nu skal læse
en novelle, som giver dem et helt specielt blik
på verden.
Læreren forventer ikke, at eleverne ved, hvad
musikmagasinet Gaffa er, og forklarer derfor,
hvad det er.
 ærerenfortællerikkeom,hvilkenspecifik
L
genre novellen kunne indplaceres i,
informationeromforfatterenogejheller,
ateleverneskalledeefteretbestemttemai
teksten.

OPLEVENDE TOLKNING
Eleverne skal kun læse en lille del af
novellen i første omgang.
Detteerforatgiveelevernemulighed
for fra start at fange tekstens signaler,
forholdesigtilmuligetolkninger
ogforstå,hvordanforfatterengiver
læseren en bestemt oplevelse.
Læreren fortæller eleverne, at de
skal læse uddraget langsomt og
opmærksomt.

OPDAGENDE TOLKNING,
AFPRØVNING OG UDDYBNING
Somstøttetilelevernesopdagendetolkning
skal de bl.a. lave en foreløbig tolkning af en
bestemt sætning i uddraget, som er skrevet
medfedskrift.Passagenervigtigatbide
mærkeiogreflektereover,daderiresten
af teksten vil være lignende passager, som
tilsammentegneretmønster.
Under afprøvning af foreløbige tolkninger
tildenførstedelaftekstenstillesbl.a.ret
åbnespørgsmål,somskalfåelevernetilat
reflektereoverderesforeløbigetolkninger.
Fx: ”Er der noget i teksten, der ikke hænger
sammen,ogsomIderforundrerjerover?”
Hereftergårelevernetilbagetiloplevende
tolkning, idet de skal læse den næste del af
teksten.Senereiforløbetskaldenåfremtil
uddybning.

FORTOLKNING
Under fortolkning samles bl.a. op på,
hvad de særlige passager med fed
skriftkanbetyde.Hvorforerdeder,og
hvilketmønstertegnerdetilsammen?
Desuden skal eleverne tolke på
novellenstitel,fortællerensrelation
tilandrecentralefigureriteksten,
novellens slutning – samt forsøge at
bestemme tekstens tema.

PERSPEKTIVERING
I novellen er fortælleren og hoved
personenentrollpånettet.Som
perspektiveringskaleleverne
forholdesigtilvirkeligeindlægfraet
kommentarspor fra et dansk dagblad
og vurdere, om der er tale om trolling.

Desuden skal eleverne foretage en faglig perspektivering til centrale dansk
faglige begreber, som de har arbejdet med i deres undersøgelser. Fx har de
arbejdet med metaforik, og de skal derfor læse om billedsprog.

Strategier til undersøgelse
af æstetiske tekster
Iforløbeneerhverttriniarbejdsprocessenomsattilsyvstrategier,
som eleverne kan genkende gennem ikoner.

Inden du læser teksten, skal du forberede dig på at møde
nye og anderledes måder at se verden på. Derfor er det første ikon
et par læsebriller. Måske skal du indhente en bestemt viden, før du
læser.Måskeskaldulaveenøvelse,derhjælperdigtilatværeåbeni
forholdtildentekst,duskalmøde.Dethandleromatnærmesigteksten
ogindstillesigpåden.
Når du læser teksten, er det første skridt, at du oplever tekstens verden.
Duskalgivedigtidtilatforstå,hvadderskeritekster,levedigindi
personerne og lade teksten gøre indtryk på dig. Derfor er det andet ikon
etøje.
Nuerduogdineklassekammeraterklartilatgåpåopdagelse i teksten.
Ikiggernærmerepånogledeleafteksten,somItænkerervigtige.
Ibegynderattænkeover,hvordantingenehængersammen.Ikankomme
medetførstebudpå,hvadtekstenmåskedrejersigom.Derforerdet
tredjeikonetforstørrelsesglas.
Nogetafdetsærligevedlitteraturer,atvikanopleveogforståden
forskelligt. Derfor betyder pæren, at I skal belyse og afprøve jeresegen
forståelseafteksteniforholdtilandresiklassen.Hergælderdetomat
havestyrpåsinebegrundelseriforholdtilteksten.Ogomatkunnelytte
tilandresforståelseoggåidialogmedhinanden.
Spadenbetyder,atIskalgravedybereiteksten.Detkanfxværesteder
iteksten,somundervejsharværetspændendeatdiskutere,fordider
skete noget særligt eller uventet. Det er også her, I for alvor begynder
atanalysereforfatterensteknikker,oghvaddeteriteksten,dergør,atI
oplever den, som I gør.
Puslespilletbetyder,atIskalsamledeforskelligedeleafjeresundersøgelse
oggiveensamletfortolkningafteksten.Deterher,Igiverjeresbudpå,
hvadderervigtigtoghvorfor.Hvadhandlertekstenegentligom?
Globussenbetyder,atIerpåvejud af teksten og skal forbinde den med
verdenudenfor.Idiskuterermåske,hvadtekstenkunnebrugestil,oghvilke
dele af livet og samfundet, den har handlet om. Det kan være, at I læser
enandentekst,serenfilm,ellergørnogetandet,dergiveretandetblikpå
det, teksten har handlet om. Det er også her, I samler op på, hvilke faglige
områderIhararbejdetmedundersøgelsenafteksten.

Eksempler
5. AFPRØVNING

5.1. STROFE 1
Nu skal du se en video, der kommer med et bud på, hvad vi ser,
når vi går på opdagelse i første strofe

7.3. KIG NÆRMERE PÅ NOVELLENS ORD
Kig på ordskyen nedenfor, som viser en slags billede af ordene i novellen.
Jostørreordeneer,jofleregangeerdebrugtiteksten.

Undervisningsforløbene til 7. og 8. klasse er tilrettelagt med varierede
aktiviteter, som bl.a. indebærer kreativ medskaben, aktiv lytning samt nye
veje til at nærstudere og undersøge æstetiske tekster.

Undersøgelsesorienterede
undervisningsforløb
I INTROFORLØBET introduceres
elevernetildesyvstrategiermedafsæt
i et undervisningsforløb om novellen
Plastichjerte af Ronnie Andersen.

I FORLØBET JEG, DIG OG DE ANDRE INDGÅR
KortfilmenSønafKristofferKiørboe
Novellen Læreplads af Kim Fupz Aakeson
SangenFrit Land af Ulige Numre.

I FORLØBET VERDNER I SPIL INDGÅR
Computerspillet Limbo
Novellen PaxafSanneMunkJensen
Dommerens hus afBramStoker

I FORLØBET UNG INDGÅR
Tvserien Skam
Romanen ZamafJesperWung-Sung

Desuden findes på sitet forløb med Den store tomat af Dorte Nors,
Havfruens sang af Henrik Pontoppidan, den grafiske roman I love you
Danmark af Kim Fupz Aakeson & Rasmus Bregnhøi og Englen af Bent Haller.

Undervisningsforløbene er udviklet på baggrund af
det landsdækkende storskalaprojekt KiDM – Kvalitet
i Dansk og Matematik – igangsat af Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling i samarbejde med
Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.
Projektet er gennemført i 2016-2019 af et konsortium
bestående af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet,
Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.
Du finder undervisningsforløbene på kidm.dk. Danskdelen kræver et login, som du kan rekvirere ved at
skrive til post@laeremiddel.dk og oplyse navn og skole.
Matematikdelen er frit tilgængelig for lærere og kræver
ikke et login.

I denne folder kan du læse
om en helt ny tilgang
til undervisning i litteratur og
andre æstetiske tekster.
Du kan se
Hvad den undersøgende litteraturundervisning går ud på
Hvad lærerens rolle er og eksempler på hvad der sker i
undervisningen
Hvilke undervisningsforløb du kan få adgang til – og de
tekster eleverne skal undersøge
De positive resultater af forsøget hvor en masse
7. og 8. klasser har deltaget

Du finder undervisningsforløbene på kidm.dk.
Danskdelen kræver et login, som du kan rekvirere ved at
skrive til post@laeremiddel.dk og oplyse navn og skole.
Matematikdelen er frit tilgængelig for lærere og kræver
ikke et login.

