Den fælles kanon
Faget dansk er ligesom de øvrige skolefag kulturbærende. I dansk er det en væsentlig opgave at gøre både
den samtidige og den ældre litteratur til en del af elevens bagage. Møder de ikke de litterære klassikere i
skolen, er mulighederne senere hen begrænsede. Litteraturlæsning især af ældre dato stiller krav om fordybelse og indlevelse samt en vis læsefærdighed. Det kræver træning at bruge læsning til oplevelser, information og perspektivudvidelse.
Meget tyder på, at sprogligt krævende litteratur kan være vanskelig at læse for mange elever. Der skal gøres
en særlig indsats over for dem. Rigelig tid til intensiv og omhyggelig læsning giver forbedrede læsefærdigheder, større forståelse og engagement. Det er vigtigt, at alle i klassen arbejder med samme tekster men på
forskelligt niveau. Derfor kan arbejdet med kanonlitteratur med fordel suppleres med bånd og film.
Forfatterskaber, som eleverne i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser
skal læse mindst én tekst af i undervisningen:
* Folkeviser
* Ludvig Holberg
* Adam Oehlenschläger
* N.F.S. Grundtvig
* Steen Steensen Blicher
* H.C. Andersen
* Herman Bang
* Henrik Pontoppidan
* Johannes V. Jensen
* Martin Andersen Nexø
* Tom Kristensen
* Karen Blixen
* Martin A. Hansen
* Peter Seeberg
* Klaus Rifbjerg
Læs mere om læsekanonen på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

Lette klassikere
Læsekanonen lægger op til, at elever i folkeskolen
skal have kendskab til udvalgte forfattere i den danske litterære kulturarv. For mange læsesvage unge
og voksne kan det være en alt for stor mundfuld at
kaste sig ud i læsning af klassiske værker.
Spf har udgivet serien Lette klassikere. En serie romaner, noveller, digte, folkeeventyr og folkeviser af
de udvalgte forfattere i læsekanonen i genfortalt og
bearbejdet udgave. Med disse bearbejdede udgaver
er det muligt, at lave en differentieret undervisning.
Alle eleverne får en chance for at læse klassikerne på
deres eget niveau. Som supplerende og understøttende materiale er alle titlerne udgivet som lydbog
indtalt i moderat læsehastighed, flere har tilknyttet
et opgavehæfte.

