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Spørgsmålene 

● Hvad har der været fokus på i ”medie”- og 
kommunikationsundervisningen i dansk (og 
orientering, samfundsfag osv.) gennem tiden? 

● Hvilken rolle kan kommunikationskritik spille – 
hvorfor?  

● Og hvori kunne den bestå? 



Søgemetode 

● Mål: At finde undervisningsmaterialer om 
kommunikationskritik 

● Søgning på Statsbiblioteket.dk 
● Søgeord (materiale: bøger, på dpb): 

– Kommunikationskriti*, 3 hits (to værker) 
– Massemedier, 641 hits 
– Massekommunikation, 80 hits 

● Heraf ca. 200 værker udvalgt 
● Planlagt andre søgeord (som ville give et vist 

overlap): Mediepædagogik, mediedidaktik, 
reklame* 



Sortering 

● Læse forord, indholdsfortegnelse, 
skimmelæse, nærlæse udvalgte dele, 
herunder elevopgaver 

● Kort karakteristik i Zotero 
● Grupperet 
● Navngivet og sammenlagt grupper 
● 83 værker (ca. 90 bøger) 



Sortering 



Typer efter tilgang 

● Analyse af massemediegenrer, ukritisk 
● Deskriptiv evt. analytisk tilgang, ukritisk 
● Produktiv tilgang, ukritisk 
● Produktiv tilgang med kritik 
● Kommunikationskritisk tilgang (deskriptiv og 

analytisk) 
● Sociologisk-kritisk perspektiv på medier, evt. 

med analyse 
● Børn og opvækst med medier (særlig tv) 
 



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 

Antal inden for hver gruppe 



Tilgang Forskning Læreruddannelse/ 
formidling 

Ungdomsuddannelser Folkeskole 

Analyse af 
massemediegenrer, 
ukritisk 

(Asmussen, 2009) (Overgård Nielsen, 1990) (Ingemann, 1986; Irgens-
Bergh & Hird, 2007; Jansen, 
1994; Kristensen, 2009) 

Deskriptiv evt. 
analytisk tilgang, 
ukritisk 

(Liebst, 1985, 2003) (M. Hansen & Ravn, 1988; 
Mortensen, 1990; J. E. 
Poulsen, 1986, 1987) 

(Bache, 1990; Bøndergård, 
1986; Dehn, 2000; 
Kristensen, 2002; Lindstrøm, 
1986; H. Poulsen, 1998, 
2008; S. Schmidt, 1985) 

Produktiv tilgang, 
ukritisk 

(Sepstrup, 1979) (Bregendahl & Christiansen, 
1992; Bregendahl, Haase, & 
Madsen, 2002) 

(Bech, 1990; Boesen, 1993; 
Henriksen, 1987; Herløv 
Petersen, 1988; 
Holbergskolen & Bruun, 
1985; Maglegårdsskolen, 
1990; Nilsson, 2000; 
Saugmann, 1991; L. A. 
Schmidt, 2007) 

Produktiv tilgang 
med kritik 

(L. G. Hansen, 1988; 
Jørgensen, 1990; 
Vibeholmskolen, 1988) 

Kommunikationskrit
isk tilgang 
(deskriptiv og 
analytisk) 

(T. Jensen, 1973; 
Mortensen, 1972) 

(Brorholm, 2000; Sepstrup, 
1983) 

(Andersen, Andersen, & 
Greve, 1979; Granild, 2011; 
Roholm, 1974) 

Sociologisk-kritisk 
perspektiv på 
medier, evt. med 
analyse 

(F. Hansen, 2002; Nordisk 
Ministerråd, 2007) 

(J. P. Jensen, 1975; 
Olivarius, Rasmussen, & 
Rguholm, 1976; 
Rasmussen, 1996, 2006; 
Sepstrup, 1982; Svenning & 
Svenning, 1982) 

(Graves Sørensen, 1982; 
Valentin Gregersen, 2011) 

(Bluitgen, 1997) 

Børn og opvækst 
med medier (særlig 
tv) 

(Bailyn, 1959; Brown, 1976; 
Dahl, 1984; Emery, 1975; L. 
M. Hansen, 1990; Iversen, 
1992; Linné, 1983; Raben, 
1973; Werner, 1976) 

(Halse, 1989; Postman, 
1987) 



Tilgange fordelt på år 

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

Analyse af massemediegenrer, 
ukritisk

Deskriptiv evt. analytisk tilgang, 
ukritisk

Produktiv tilgang, ukritisk

Produktiv tilgang med kritik

Kommunikationskritisk tilgang, 
deskriptiv og analytisk

Sociologisk-kritisk perspektiv på 
medier, evt. med analyse

Børn og opvækst med medier (særlig 
tv)

 



Mediedidaktik og fremtidsplaner 

● Mediedidaktik uden kritik 
– (Bjørn Iversen, 2002; Buhl, 2002; Holm Sørensen, 

1994; Knobloch, 2001; Tufte, 1998) 
● Mediedidaktik med kritik 

– (Bauer, 1979; Carlsson, 2010; Christensen, 1974; 
Dahl, 1984; Goldfarb, 2002; Kubey, 1997; 
Rönnberg, 2003; Thull, 1977; Tufte, 1983, 1995; 
Weber, 1980) 

● Rapporter om modersmålsundervisning med 
medier 
– (Balslev, 1981; Danmarks Lærerhøjskole, 1985; 

Statens Humanistiske Forskningsråd, 1971; Wilke, 
 



Validering: 
Mediekunskap i läroplanerna 

1) Estetisk fostran – 50-tal 
2) Etisk övervakning (TV) – 60-tal 
3)Medias betydelse for (mottagandet af) 

information og opinionsbildning – Lgr-62 
4)Samhällskritik (framst reklam) – Lgr-80 
5)Teknologi: medier som neutrale redskap för at 

skaffa information (datorer) – Lpo-94:s 
förarbeten 

6)Vidgat text-begreb (även TV/film inbegrips 
som ”texter”) och betoning av kulturens och 
skapandets betydelse i skolan – reviderade 

    

Margareta Rönnberg (2003): Vad ÄR Mediepedagogik? 



Fire eksempler 



Sociologisk-kritisk tilgang 



Reklamedrøm – deskriptiv-analytisk 
tilgang 



Moderne deskriptiv-analytisk 

● ”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 
b t  d f  



En moderne kommunikationskritisk 
tilgang? 

● Det er vigtigt at holde sig 
for øje, at konteksten i 
denne bog er 
danskfaget. I relation til 
grænsen mod fx 
samfundsfag siger det 

    



Meget firkantet konklusion 

● Fra bevidstgørelse om manipulation og magt 
… til bevidstgørelse om analyse-
indfaldsvinkler 

● Fra demokratisk emancipation til fakta-, 
begrebs- og analyserytteri 

● Moderne kommunikationskritik: 
Identitetsdannelse, etiske spørgsmål? 

● Er dansk blevet et funktionærfag? 



Nogle spørgsmål 

● Er dansk et analysefag? 
– Hvad er meningen med analyse? 
– Hvorfor skal eleverne lære alle disse 

analyseværktøjer? 



Nogle spørgsmål 

● Kan man forstå en tekst uden at forstå dens 
kontekst? 

● Kan vi lære af 70'ernes sociologisk-kritiske 
tilgang? 
– Forstå magtrelationer og medieinstitutionernes 

rolle i samfundet 
– Forstå tekster og diskursers ideologisk-

konstruerende kraft 
● Hvor få analyseværktøjer og begreber kan vi 

klare os med? 



Et mål for 
kommunikationsundervisningen(?) 

Kritisk 
kommunikativ og sproglig  

– opmærksomhed,  
– følsomhed,  
– greb om og  
– begreb om 



Tak for nu! 
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