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Til læreren 

Æstetisk Dialog: en måde at arbejde med litteratur på 

Det, der tiltaler os og vækker følelsen af glæde og beundring, er individuelt. At blive enig om 

smag og behag er derfor en nærmest umulig kunst. Alligevel er det netop hver enkelt elevs 

individuelle oplevelse af Anna Jacobina Jacobsens ordløse billedbog Ø, der danner rammen 

for den litteraturundervisning, dette materiale præsenterer. Netop fordi vi alle er forskellige 

og oplever forskelligt, er der en stor værdi i at gå i dialog om, hvordan hver enkelt elev ople-

ver. Ikke nødvendigvis for at blive enige, men for at dele tanker og idéer, som andre kan tæn-

ke med på, udvikle eller afvise. 

 

Hvorfor? 

 

Fordi grundtanken bag forløbet er, at det er, når vi blander os i hinandens forskellige idéer og 

oplevelser med litteratur, at vi får indsigt i skønlitteraturens kompleksitet, ligesom vi bliver 

bevidste om vores egen, hinandens og verdens kompleksitet. 

 

Forløbet er tilrettelagt efter den litteraturdidaktiske tilgang æstetisk dialog. Denne tilgang ta-

ger sit udgangspunkt i de oplevelser, eleverne får, når de læser. Derfor er det helt grundlæg-

gende, at eleverne får mulighed for på egen hånd at fordybe sig i litteraturen uden at blive 

forstyrret af ledende opgaver eller andres tolkninger. Den amerikanske litteraturforsker Rita 

Felski peger på, at det, vi bruger litteratur til, er at få æstetiske oplevelser. Disse æstetiske op-

levelser både motiverer og berettiger vores læsning, og Felski inddeler dem i fire kategorier, 

som hele tiden blander sig og opstår side om side: Mens vi læser, genkender vi os selv, vi la-

der os fortrylle af den gode historie, vi får indsigt i og viden om verdens sammenhæng, og vi 

bliver chokerede over det mørke, dystre og tabuiserede ved livet, som kan få plads i litteratu-

ren (Felski, 2008). 
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Ud over at tage udgangspunkt i elevernes æstetiske oplevelser, har den æstetiske dialog og-

så andre kendetegn: 

Den vægter, at der er ligeværdig plads til alle elevers idéer og holdninger. Det betyder, at der 

skal være øvelser og samtaleformer, som alle elever kan deltage i. Også de elever, der nor-

malt ikke er fagligt aktive. Skal det lykkes, må undervisningen være tilrettelagt på en måde, 

der støtter alle til at deltage. Eleverne skal motiveres igennem en struktur, de føler sig trygge 

i, så de kan bidrage til arbejdet med litteraturen. Derfor er det et kendetegn ved den æsteti-

ske dialog, at litteraturundervisningen består af mange forskellige øvelser, der har til formål 

at muliggøre forskellige indfaldsvinkler til litteraturen, ligesom eleverne får mulighed for at 

fortælle, lytte, spørge, udfordre og udvide egne og andres idéer i åbne og frie samtaler, hvor 

de løbende instrueres i, hvordan de skal deltage. Det betyder også, at lærerens rolle er at 

støtte samtalen igennem spørgsmål og invitationer til deltagelse. 

 

En ordløs billedbog som Ø vil virke fremmed for mange læsere. Kan man læse en bog uden 

ord? Hvis ja, hvordan finder man så ud af, hvad den handler om? Og hvordan forholder man 

sig til andres forståelse af bogen, der måske er langt fra det, man selv forestiller sig? Den 

æstetiske dialog tager udgangspunkt i hver enkelt elevs oplevelser med bogen. Men Ø har 

mange fortolkningsmuligheder og vil for nogle elever virke fremmed og svær, fordi den ude-

lukkende består af illustrationer. Måske så svær, at de på forhånd opgiver; simpelthen fordi 

modstanden er for stor. I arbejdet med Ø er det derfor vægtet højt, at de elever, der finder 

bogen meget fremmed og meget svær, skal støttes til at håndtere modstanden.  



 5 

 

Den hollandske uddannelsesforker Gert Biesta (2015) fremhæver tre måder at tackle mod-

stand på: 

Man kan blive vred og gøre oprør mod det, der yder modstand 

 

Man kan give op og vige bort fra det, der yder modstand 

Eller 

Man kan stille spørgsmål og prøve at forholde sig til det, der yder modstand 

 

Den sidste måde er den, den æstetiske dialog rammesætter. Eleverne skal igennem litteratur-

undervisningen hjælpes til at gå i dialog med det svære. De skal lære at håndtere, at Ø ikke 

giver svar, men derimod masser af muligheder. Og dette skal de lære ved at lave øvelser, lytte 

til hinanden og tale sammen om alle de fortolkningsmuligheder, der er knyttet til bogen. 
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Læreren, der skal lede et undervisningsforløb bygget op omkring den æstetiske dialog, vil ople-

ve at skulle arbejde hårdt af flere grunde. Blandt andet vil der være elever, der allerede i det 

første møde med bogen oplever en modstand, de skal have hjælp til at tackle. Hjælpen består 

ikke i, at læreren giver sin fortolkning af bogen, men i at give eleverne mulighed for at stille 

spørgsmål og i at give dem tid. Læreren kan heller ikke på forhånd vide, hvilken vej elevernes 

æstetiske oplevelser med litteraturen trækker. Og læreren skal lade sin egen litterære tolkning 

træde helt i baggrunden: Det vigtigste ærinde er at give tid og plads til de tolkninger, eleverne 

finder frem til. Desuden er forløbets målsætninger flyvske og svære at ”vinge af”: Et mål for den 

æstetiske dialogs litteraturundervisning er, at eleverne flytter sig fra deres egen første æsteti-

ske oplevelser til, igennem arbejdet med litteraturen, en dybere indsigt, æstetiske erfaringer, 

der i sidste ende gør dem klogere på sig selv, hinanden og verden. 

 

Den æstetiske dialog som litteraturdidaktisk tilgang tilbyder ikke en hurtig og nem måde at til-

rettelægge og gennemføre litteraturundervisningen. Men det er en tilgang, der potentielt byder 

på dybe samtaler, overvindelse af frustrationer, interessante tolkninger og perspektiveringer til 

elevernes egen livsverden. 

Dansklærerens rolle 
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I undervisningssammenhænge er der som oftest forventninger til eleverne. I dette forløb er lære-

ren afgørende for, at det lykkes at holde fast i den æstetiske dialog. Derfor er der forventninger til 

læreren:  
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Anna Jacobina Jacobsens billedbog Ø er en bog kun bestående af illustrationer. Denne type 

litteratur kaldes med et engelsk udtryk for ’silent book’, og det betyder, at den historie, bo-

gen fortæller, skabes i samspillet mellem illustrationernes motiver, rækkefølge, farvevalg, 

størrelse og udtryk. De smukke og let melankolske billeder er fulde af nuancer og detaljer 

og ved at fordybe sig i dem, opstår der sprogkunst – en historie dukker op.  

En historie, der kan gå mange veje, alt efter øjet, der ser. At gengive handlingen i Ø vil være 

knyttet til en høj grad af subjektivitet, fordi den er meget åben for forskellige fortolkninger. 

Denne høje grad af åbenhed i bogens handling er både en gave og en udfordring: Ø vil pir-

re, irritere og vække nysgerrighed blandt eleverne, fordi den er så åben og fantasifuldt teg-

net. Den vil også yde dem modstand. En modstand, der måske for nogle vil være så stor, at 

de får brug for megen støtte for at finde frem til, hvordan de forstår billedbogens handling. 

Introduktion 
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Forløbets overordnede mål er, at eleverne igennem æstetiske oplevelser med Ø får øje 

på den historie, der skabes i samspillet mellem illustrationernes motiver, rækkefølge, 

farvevalg, størrelse og udtryk. Disse oplevelser skal igennem forløbet bearbejdes på en 

måde, der giver eleverne æstetisk erfaring. Med andre ord skal eleverne bevæge sig fra 

oplevelsen af en smuk billedbog til at bruge dens historie til at reflektere over sig selv, 

hinanden og den verden, der omgiver dem. 

Fra Fælles Forenklede Mål knytter forløbet sig særligt til kompetenceområderne For-

tolkning og kommunikation. De færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin), der sær-

ligt er i fokus, er: 

• Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning 

• Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 

• Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre 

Disse mål er lærerens pejlemærker igennem forløbet. De kan nævnes for eleverne, men 

må i så fald forklares og uddybes. 

Ovenstående mål kan forekomme abstrakte for eleverne. Derfor sammenfattes de til to 

formuleringer, der skal være synlige for alle undervejs i forløbet, og som både lærer og 

elever kan inddrage undervejs. Målene lyder: 

• Jeg udvider min forståelse af verden 

• Jeg arbejder, som om jeg kan hvad som helst 

Det første mål er knyttet til den erfaring, eleverne får igennem litteraturen, mens det 

andet er knyttet til undervisningens form, der byder på mange udfordrende måder at 

arbejde på. 

Målsætning 
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I forløbet omkring Ø vægtes elevernes egne oplevelser og idéer meget højt. Derfor stilles der 

store krav til elevernes selvstændighed undervejs. For nogle vil det være meget svært at hånd-

tere. Nogle vil have svært ved at forstå Ø uden støtte. De vil måske have brug for svar, og de vil 

måske have brug for at høre andres idéer, inden de selv kan gå i gang med at forstå bogen. Der-

for er det vigtigt helt fra forløbets start, at der er god tid. Tid til at stille spørgsmål. Tid til at 

dvæle ved detaljer, selvom mange er klar til at gå i gang med dybere fortolkninger. Tid til at 

lytte og reflektere. 

 

Lærerens indsigt i elevernes måde at arbejde med litteratur på er vigtig i forløbet. Elever, der 

ofte hurtigt går ind i en teksts univers og begynder at fortolke, har ikke brug for lige så megen 

støtte som elever, der typisk bruger længere tid på at bevæge sig fra det, der står på linjerne til 

det, der står mellem og bag. Vær ekstra opmærksom på de sidstnævnte elevers reaktioner i for-

løbet – måske har de brug for mere tid til at stille spørgsmål. 

 

Forløbet lægger op til, at eleverne skal dele deres oplevelser med hinanden. Dette kræver en 

høj grad af tillid og tryghed. Sæt ord på, hvor værdifuldt det er, når eleverne hver især tør give 

lidt af sig selv. Støt den trygge samtale ved at være helt tydelig omkring måden, man taler sam-

men på. Forløbet kan for eksempel indledes af en synliggørelse af samtalereglerne, der findes 

på næste side. 

Fokuspunkter 
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Samtaleregler 

Regler, når vi taler sammen: 

 

1. Gennemtænk det, dine kammerater siger og undersøg, om du er 

enig eller uenig ved at stille spørgsmål 

2. Lyt til og kig på dine kammerater, når de taler, og når du selv taler 

3. Invitér dine kammerater ind i samtalen. Det er et fælles ansvar, at 

alle bliver hørt 

4. Tal højt og tydeligt, når du har ordet, og kig på dine kammerater, 

når du stiller spørgsmål 

5. Brug bogen til at give eksempler 

6. Vær venlig over for dine kammerater. Både når du er enig, og når 

du er uenig 

 

 

Husk: Man må gerne ændre mening 

 

Din lærer hjælper med at styre samtalen, men det er dig og dine kam-

merater, der skal tale og spørge 
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Ø er en historie fortalt udelukkende gennem billeder. Det kræver fantasi at finde den frem. 

Samtidig kan det være udfordrende at fornemme de stemninger og følelser, der er knyttet til 

bogens handling. For at åbne op for elevernes fantasi, og for at vække forskellige stemninger og 

følelser i dem, starter undervisningen med en opmærksomhedsøvelse. For læreren, der taler 

eleverne igennem øvelsen, er det vigtigt at tage sig god tid og at holde pauser, så eleverne har 

tid og ro til at bruge deres sanser og fantasi. Opmærksomhedsøvelsen kredser om det at være 

alene, og om at være tryg og utryg. 

Start med at skubbe borde og stole væk, så der er god plads på gulvet. Giv alle ele-

ver nogle ark papir og blyant – de skal bruge dette, når opmærksomhedsøvelsen er 

forbi. Bed dem derefter lægge sig, så de ikke er i berøring med nogen. Bed dem 

prøve at lukke øjnene. Hvis det er svært, kan de finde et punkt i loftet at fokusere 

på. 

Bed nu eleverne om at forestille sig, at de er på deres eget værelse. Helt alene. De 

skal slukke lyset. Måske kan de høre lyde. Hvad er det, de kan høre? De skal prøve 

at gå hen imod det. De skal prøve at fornemme, hvordan de har det på deres værel-

se, alene og i mørke. Bed dem bruge deres sanser til at lytte, dufte, mærke stemnin-

gen på værelset. Nu må de forestille sig et menneske, de holder af, som kommer 

hjem til dem. Hvem er det? Hvordan er det at være sammen med et andet menne-

ske igen? 

Mens eleverne stadig har lukkede øjne, får de at vide, at de om lidt skal læse en 

bog, der kun består af billeder. De skal læse den alene. Der skal være helt stille, 

mens de læser. De må skrive noter, som de kan sætte ind i bogen. De kan fx skrive, 

hvis der er noget, der undrer dem, eller hvis der er noget, der optager dem. Når de 

åbner øjnene, skal de forblive helt stille. De får en bog og noget papir at notere på, 

og der skal være helt ro. Nu må de åbne øjnene igen. 

At give eleverne mulighed for at overveje, føle, sanse og fornemme noget, de efterfølgende 

måske kan genkende i Ø, kan muligvis gøre det nemmere for dem at komme i gang med en for-

ståelse for den historie, der fortælles i billederne. 

Før læsningen 
Fo
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Eleverne skal nu i gang med at læse Ø for første gang. Bogen deles ud mellem dem, og de op-

fordres til ro, hvis nogen begynder at snakke. Eleverne ligger på gulvet, som de lå under op-

mærksomhedsøvelsen. I cirka 10 minutter kan de nu fordybe sig i bogen. De elever, der kan fin-

de det udfordrende at arbejde med skønlitteratur, har måske brug for hjælp undervejs i deres 

læsning. 

Herefter får eleverne den første opgave. Der skal stadig være helt stille, og de skal arbejde indi-

viduelt: 

Skriv eller tegn: Hvad skete der før bogens handling? 

Afsæt fem minutter til opgaven 

Og så: 

Skriv eller tegn: Hvad sker der efter bogens handling? 

Afsæt fem minutter til opgaven 

Eleverne skriver navn på deres opgaver, som samles ind. Deres svar skal bruges sidst i forløbet. 

Under læsningen 
O

p
ga

ve
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Nu skal der arbejdes i grupper à 2-3 elever, der er lavet på forhånd ud fra lærerens kendskab 

til eleverne. Hver gruppe skal have en opgave. Nogle gruppeopgaver (1-6) er tekstnære og vel-

egnede til elever, der har brug for ekstra tid til at komme ind i et tekstunivers, mens andre op-

gaver (6-11) er mere fortolkende og velegnede til elever, der hurtigt er klar til at danne fore-

stillinger om, hvad Ø handler om. I grupperne skal eleverne arbejde med opgaverne og afleve-

re deres skriftlige svar til læreren. Svaret skal være formuleret således, at det er forståeligt for 

andre, når det læses højt.  

1. Hvordan kommer vandet op i badekarret? 

2. Hvem har stillet dåsen frem? Hvordan er dåsen havnet på øen? 

3. Hvordan får pigen mad? Kom med tre forslag. 

4. Hvordan er pigen havnet på øen? 

5. Hvordan er havfruen endt i dåsen? 

6. Lav tre spørgsmål, I undrer jer over. 

7. Find tre emner, I synes, der er i bogen. 

8. Kan I finde symboler i bogen? 

9. Hvordan forstår I farverne i bogen? 

10. Skriv tre sætninger, der skal udgøre bogens bagsidetekst. 

11. Forklar hvorfor I tror, bogen hedder Ø. Hvad kunne den ellers have 

heddet? 

Nu skal eleverne individuelt finde en illustration, hvor man ser både pigen og havfruen. De skal 

skrive en dialog mellem de to. Dialogen skal de lade ligge i deres bog – de skal bruge den sene-

re i forløbet. 

O
p

ga
ve
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Det er igen tid til en opmærksomhedsøvelse. Denne gang er formålet, at eleverne bliver klædt 

på til en litterær samtale, de efterfølgende skal have med nogle af deres klassekammerater.  

Sæt musik på. Klassisk, afdæmpet musik, der skaber en rolig stemning. Bed eleverne 

lægge sig på gulvet, og bed dem lukke øjnene. Når der er ro, læses elevernes besva-

relser fra den tidligere øvelse op: Sig fx:  

”Tidligere arbejdede I i grupper med forskellige opgaver. Nu vil jeg læse op, hvad I 

hver især arbejdede med, og hvad I svarede. Mens jeg læser, må I gerne tænke over, 

om I er enige. Får I andre idéer til svar? Er der nogle svar, der overrasker jer? Prøv at 

lytte rigtig godt efter, og prøv at tænke over det, I hører.”  

Nævn herefter opgaverne og de tilhørende svar. Læs neutralt og roligt op. Hold gode 

pauser undervejs. 

Herefter får eleverne fem minutter med bogen, så de genopfrisker deres oplevelse af den. Når 

de har bladret den igennem, er det tid til gruppesamtaler. 

Eleverne inddeles i grupper à 4-5 elever, og samtalereglerne genopfriskes. Herefter startes 

samtalerne, der følger denne struktur: 

Læreren stiller alle spørgsmålet: Hvad handler Ø om? 

Når alle har givet et bud på bogens handling, skal eleverne spørge ind til, bede om 

uddybninger af og videreudvikle hinandens idéer. Læreren går rundt og lytter og 

deltager kun, hvis det er svært for eleverne på egen hånd at holde samtalen i gang. 

Når samtalerne i grupperne ebber ud, stilles opfølgende opgaver—én ad gangen: 

Find en illustration, som du har lyst til at se nærmere på. Fortæl de andre om 

den og lyt til det, de siger. 

Læs de dialoger, I har skrevet hver især, højt for hinanden. Stil spørgsmål til 

hinanden. Fortæl om jeres idéer. 

Herefter er gruppesamtalerne slut. 

Fo
rd
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Nu kan eleverne vælge selv: 

 

 

   De kan sætte sig sammen to og to, læse billedbogen igennem sammen og dis-

   kutere, hvilken tekst, der kunne have fulgt billederne 

 

 

 

   De kan individuelt tegne en alternativ forside 

 

 

   De kan individuelt skrive en tekst eller tegne flere illustrationer, der passer til 

   Ø.  
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Eleverne har nu læst og arbejdet med Ø på forskellige måder. Men de har ikke talt om deres op-

levelse og forståelse af bogen i fællesskab. Det får de mulighed for nu, hvor det er tid til en klas-

sesamtale, der startes op med at rette fokus mod samtalereglerne. Herefter skriver læreren på 

tavlen: 

Intet menneske er en ø, en verden for sig;  

ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af et hele. 

John Donne (1624) 

Ordene er et uddrag af et digt, der hedder Hvem ringer klokkerne for? Eleverne skal først prøve 

at finde ud af, hvad ordene betyder. Herefter skal de overveje, om de synes, ordene er relevan-

te i forhold til arbejdet med billedbogen Ø. Fokus er hele tiden på samtalereglerne, og elevernes 

idéer og interesser er styrende for samtalen. 

Efter klassesamtalen starter læreren 

Rasmus Seebachs sang Øde Ø. Elever-

ne må spille bold, danse, synge med, 

mens sangen er i gang. Efterfølgende 

skal de sætte sig sammen med nogen, 

de er trygge ved og tale om, hvad de 

ville tage med, hvis de skulle ud på 

en øde ø. De skal finde frem til tre 

ting, og disse ting skal de forme i 

saltdej. 

Når alle har formet tre ting, skal de rundt og se 

hinandens valg. De må gerne stille spørgsmål. 

Efter læsningen 
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Som det sidste, skal eleverne sætte sig hver for sig. Der skal være helt stille, og de skal arbejde 

individuelt – først i fem minutter med opgaven: 

Skriv eller tegn: Hvad skete der før bogens handling? 

Og så fem minutter med opgaven: 

Skriv eller tegn: Hvad sker der efter bogens handling? 

Eleverne får nu udleveret deres første besvarelse af samme opgave. De får tid til at sammenlig-

ne den første og den sidste opgave. Åbner det op for spørgsmål? Fx 

Hvad var deres første idé? 

Har noget ændret sig? 

Har forståelsen af bogen ændret sig? 

O
p

ga
ve

 
O
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ve
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I forløbet omkring Ø vil det være oplagt at arbejde videre med illustrationerne. Ved at arbejde 

med de enkelte illustrationer kan fokus rettes mere specifikt på, hvordan fortællingen skabes. 

En vej ind i illustrationerne kan være at tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

Hvordan er de tegnet?  

Hvad er karakteristisk for dem?  

Hvordan udvikler tegningerne sig igennem billedbogen?  

Hertil hører også farvelægningen og motiver, der går igen i flere illustrationer.  

Hvad betyder farverne?  

Hvad betyder de gentagne motiver som fx blomsterne? 

Et andet fokuspunkt kan være at arbejde med symbolik - når noget repræsenterer noget andet. 

Begrebet skal forklares for eleverne, der herefter kan lede efter symboler i billedbogen. 

Fx 

Hvorfor er det en havfrue, pigen finder? 

Hvorfor har vandet altid farve? 

Hvorfor ligner pigen og havfruen hinanden? 

Hvorfor dukker mange detaljer ved øen først op, da havfruen kommer? 

Disse mere tekstnære tilgange til Ø kan inddrages i forløbet, eller de kan komme i forlængelse 

af det. Det er dog vigtigt for den æstetiske dialog at bevare den åbne start, hvor eleverne har 

god tid til at læse bogen uden et specifikt danskfagligt fokus.  

Andre idéer 
O

p
ga

ve
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Forløbet omkring Ø kan følges op af læsning af andre værker, der berører eksistentielle pro-

blemstillinger, eleverne kan genkende og relatere til. Det kunne være: 

Kathrine Assels: Mester Ester (2019) 

Sarah Engell & Lilian Brøgger: Fuglemanden (2018)* 

Søren Jessen: Forvandlingen (2017)* 

Oscar K & Dorte Karrebæk: Lejren (2011) 

Mette Eike Neerlin & Kamila Slocinska: Tomat (2018) 

Inge Duelund Nielsen: I vores familie cykler vi ikke (2018) 

Mette Vedsø: Hest Horse Pferd Cheval Love (2018) 

 Mette Vedsø & Anna Jacobina Jacobsen: Pige med Pigsko (2017) 

Jesper Wung-Sung & Palle Schmidt: Den uægte (2018)* 

Jesper Wung-Sung & Søren Lassen: Kopierne (2015)* 

Jesper Wung-Sung: Diego og Dolly (2016)* 

Opfølgende forløb 

* Disse titler egner sig bedst til de ældste elever  


