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Andre aktuelle bøger af Bo Steffensen:

Det fagdidaktiske projekt

Det er på alle måder interessante begreber, der gøres til
genstand for filosofiske overvejelser. Hvad er læring?
Har vi en fælles vidensbank? (…) Fremstillingen er et
pædagogisk mønstereksempel. Sproglig klarhed, for-
ståelige forklaringer og logisk rækkefølge præger hvert
eneste kapitel.

Bodil Christensen, Dansk pædagogisk tidsskrift

Medier og læring

‘Medier og læring’ bør være obligatorisk læsning for
pædagoger og lærere. Bo Steffensen fremkommer ikke
med løsningsmodeller, og det er bogens force. Det
kræver voksne, der mødes og bliver klogere og af-
klarende på den medieverden, vores børn og unge er
optaget af. Bogen hjælper overordentlig godt på vej.
Spændende og vedkommende læsning.

Liselotte Schlægelberger, Folkeskolen

Denne stærkt reviderede 3. udgave af Når børn læser fiktion inde-
holder en ajourføring af grundlaget for litteraturpædagogikken.

Bogen tager udgangspunkt i den moderne receptionsteori, hvor
læseren får en central rolle i skabelsen af det litterære værk, mens
den objektive “mesterfortolkning” problematiseres. Bl.a. diskuteres
spørgsmål som:

◆ Hvad er skønlitteratur?

◆ Er læsning af litteratur en rent subjektiv oplevelse?

◆ Hvordan er forholdet mellem oplevelse og fortolkning?

◆ Findes der forskellige måder at læse den samme tekst på,
dvs. forskellige læseformer – og hvordan bruger man dem?

◆ Hvad betyder skærmmediernes underholdningsformer for
fiktionens fremtid?

◆ Hvordan kan man som dansklærer give en fagdidaktisk begrun-
delse for undervisning i fiktion, og hvordan skal man gøre det?

Når børn læser fiktion henvender sig til studerende på seminarier
og universiteter samt til dansklærere ved folkeskole og gymnasium.
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Forord til 3. udgave

Det er fem år siden at 2. udgaven af Når børn læser fiktion så dagens
lys. I betragtning af bogens udbredelse er det derfor blevet nødven-
digt med en revision. Mens kapitel 4 og 5 er uændrede fra 2. udgaven,
er der større eller mindre ændringer i de øvrige kapitler.

I en stadig mere accelererende medieverden er data om forholdet
mellem bogen og andre medier og bogen overalt blevet opdateret.
Det har også betydet at de mere konkrete medieanalyser i kapitel 8
er udgået fordi de hurtigt forældes, mens teorien om forholdet mel-
lem fiktion og underholdning bliver videreført.

I kapitel 6 diskuteres nogle aktuelle klasseværelseundersøgelser af
børns arbejde med skønlitteratur, hvilket fører videre til en uddyben-
de diskussion af gamle og nye litteraturpædagogiske metoder, her-
under litteratursamtalen i kapitel 7.

Skærmmediernes stadig større indflydelse på læringskulturen i
den moderne verden (som er emnet for min bog Medier og læring) gør
det nødvendigt at både samfund og lærer besinder sig på hvad man
vil med danskfaget og litteraturundervisningen.

Underviseren må derfor udvikle en høj grad af fagdidaktisk og
fagmetodisk kompetence for at kunne forholde sig til litteraturens
nye situation som én forståelsesform blandt mange andre i det store
mediebillede

København, oktober 2004
Bo Steffensen
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