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Tema: Litteratur, der griber og engagerer
Konference: 22. januar 2020



NÅR KODEN 
ER KNÆKKET
FÆLLES OPLÆG
09.30-10.30 UNDERSØGENDE OG ENGAGERENDE 
LITTERATURUNDERVISNING I PRAKSIS
Oplægget præsenterer en undersøgende didaktisk tilgang til littera-
tur via konkrete eksempler og resultater fra et stort forsknings- og 
udviklingsprojekt, der involverede i alt 172 skoler. 

Den undersøgelsesorienterede litteraturdidaktik tilbyder en ny 
tilgang til arbejdet med æstetiske tekster, der i mange år har været 
præget af fokus på læsning, skrivning og digitalisering. Omdrej-
ningspunktet er tolkningsstrategier, der forbinder oplevelse og ana-
lyse i en systematisk undersøgelse af fiktive verdener med anderledes 
horisonter, fremmedartede perspektiver og et eksperimenterende 
formsprog.  
v./ Thomas Illum Hansen, docent, ph.d., UC Lillebælt

11.00-12.10 GRIB LITTERATUREN! 
I oplægget præsenteres eksempler på litteraturdidaktiske greb udvik-
let i samarbejde med dansklærere i 1.-9. klasse for at skabe menings-
fulde måder at læse litteratur på. Ved at kombinere æstetiske og 
sansebaserede tilgange med fællesskabs- og samtalebaserede tilgange 
tilbyder grebene eleverne forskellige måder at komme dybt ind i sig 
selv og langt ud i verden på. De litteraturdidaktiske greb giver nye 
måder at begribe tekster på, der giver indsigt og udsyn.  
v./ Ayoe Qvist Henkel, ph.d., VIA

14.40-15.50 SPROGBEGEJSTRING
Sproget er fuldt af muligheder! Energi, skønhed, fis og ballade. 
Marianne Iben Hansen, forfatter til en lang række rimede billed-
bøger, inviterer på inspirationstur i sit sproglige univers, hvor ordene 
sanses, rytmen er medfortæller, og vrøvl åbner døren til leg og 
sproglig musik.

Sammen med musikeren, Torben Westergaard, vil hun som en del af 
oplægget lave en musikalsk fremførelse af sin bog Fuglen.  
v./ Marianne Iben Hansen, forfatter

TEMAGRUPPER – 13.10-14.20
1: LÆSEVANSKELIGHEDER OG LITTERATUR-
UNDERVISNING MED LÆSE-SKRIVETEKNOLOGI  
— HVORDAN? 
I dette tema præsenteres muligheder for at arbejde med under-
visningsdifferentierende elementer, der støtter læseforståelsen for 
elever, der har særligt behov for dette. En del af disse elever har  
behov for at anvende læse-skriveteknologi til oplæsning og stavning, 
hvorfor dette indgår som naturligt arbejdsredskab i tilgangen til 
litteraturundervisning.  

Temagruppen giver inspiration og mulighed for refleksion over egen 
praksis, når du har elever, der oplever læsevanskeligheder i litteratur-
undervisningen.  
v./ Minna Nørgaard Bruun, Audiologopæd cand.mag., adjunkt KP

2: ET MULTIMODALT BLIK PÅ ARBEJDET 
MED ÆSTETISKE TEKSTER, FAGTEKSTER OG 
BRUGSTEKSTER I MELLEMTRINNETS- OG 
UDSKOLINGENS DANSKFAG
Få inspiration til at arbejde med tekstbegreberne i den nye Vejled-
ning for faget dansk. Gennem konkrete praksiseksempler og faglige 
værktøjer, zoomer vi ind på, hvordan vi i danskundervisningen 
kan understøtte elevernes oplevelse, forståelse, analyse og kritiske 
vurdering af forskellige kategorier af multimodale tekster – og ikke 
mindst stilladsere, når de selv skal skabe formålstjenlig multimodal 
kom munikation ved at vælge, udnytte og sammensætte de modalite-
ter, som er bedst egnede i forhold til deres kommunikative formål.  
v./ Lone Nielsen, cand.pæd. i didaktik mshp.dansk, adjunkt  
UC Lillebælt

3: UDVIKLING AF ORDKENDSKAB I FAGENE  
— ERFARINGER FRA PROJEKT LITERACY I ALLE FAG 
Hvordan kan dansk- og ikke mindst faglærerne på mellemtrinnet 
og i udskolingen ansvarliggøres og kvalificeres til at medvirke til at 
udvikle elevernes funktionelle læsekompetence? Temagruppen giver 
teoretisk viden om arbejdet med ordkendskab samt adskillige prak-
tiske forslag til arbejdet i skolens fag med mulighed for at få konkret 
materiale med hjem. Erfaringerne er hentet fra Projekt Literacy i alle 
fag, et Easmus    -projekt, der er gennemført på en folkeskole i  
Viborg kommune.  
v./ Edel Nørgaard, lærer og læsevejleder på Vestfjendsskolen, Viborg 
kommune

+



P
R

O
G

R
A

M
 

FO
R

 D
A

G
EN

8:30-9:00
Indskrivning og morgenkaffe/te

9.00-9.30
Velkomst, fællessang og musikalsk indslag ved 
studerende fra KP’s Læreruddannelse under 
ledelse af lektor Gorm Bülow Karrebæk

9.30-10.30 
Fælles oplæg: Thomas Illum Hansen, docent, 
ph.d., forskningschef UC Lillebælt

10.30-11.00
Kaffepause

11.00-12.10
Fælles oplæg: Ayoe Qvist Henkel, ph.d., lektor 
VIA

12.10-13.10
Frokost

13.10-14.20
Temagrupper

14.20-14.40
Kaffepause  

14.40-15.50
Fælles oplæg: Marianne Iben Hansen, forfatter

15.50-16.00
Afslutning

Praktiske oplysninger
Tid: 22. januar 2020 kl. 9-16 
(indregistrering fra kl. 8.30)
Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 
1704 København V
Tilmelding: Senest fredag den  
1. november 2019 på kp.dk. Skriv 
105002 i søgefeltet og følg 
derefter linket. Der optages efter 
først-til-mølle-princippet

Målgruppe: Undervisere i dansk, 
specialundervisning, andre fag 
samt læsevejledere, konsulenter, 
læreruddannere og andre 
interesserede
Pris: 1.950 kr. ex moms 
Kontaktperson: Malene 
Elmann Hostrup Hansen, 
konferencekoordinator,  
mehh@kp.dk, tlf. 41 89 71 69
Kursusnummer: 105002
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