Kunsten at læse
Hvor hurtigt kan du læse? Hvor mange ord kan du forklare?
Hvor svære tekster med et højt lixtal kan du læse?
Læsning og skrivning bliver alt for ofte reduceret til redskaber,
og danskfaget har alt for længe skulle stå til regnskab, præstere
målbare resultater og svare på spørgsmål, der trækker undervisningen i en mekanisk retning. Sådan skriver Thomas Illum Hansen i
Kunsten at læse og slår til lyd for, at dansk også er et kulturfag, der
skal give eleverne mulighed for oplevelse, fordybelse og virkelyst. De
skal møde det anderledes og fremmedartede og udvikle deres sans
for æstetik og litteratur. Med afsæt i forskning argumenterer han
for, at det faktisk nytter ikke at være så nyttebetonet i danskfaget.
Tværtimod er der behov for, at vi igen får fokus på, at læsning
handler om interesse og æstetisk erkendelse – ikke om 20
minutters læsetræning eller tekstanalyse af litteraturuddrag i en
grundbog.
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