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I Fælles Mål 2009 er der fokus på læsning og læseforståelse. 
Hvordan tager vi højde for danskfagets helhedstanke: at koble form og indhold?

Temadagene stiller skarpt på:
▪   Litteraturundervisning og genrearbejde som sprogudviklende arbejds-

redskaber i danskundervisningen.
▪   Aktuelle problemstillinger, som opstår, når andre udtryksformer ind-

tager bogens plads.
▪   Nyere skønlitterære værker, som kan anvendes i litteraturundervisnin-

gen bliver bragt i spil.

Fokus på genreskrivning og litteratur i teori og praksis 

Onsdag den 27. oktober

Kl. 9.00 - 9.30 
Ankomst og kaffe

Kl. 9.30 - 9.45 
Velkomst og sang

Kl. 9.45 - 12.00  
Genrepædagogik og funktionel grammatik som sprogudviklende arbejds-
redskaber i danskundervisningen  
Bodil Hedeboe

Den australske genrepædagogik giver sproglige og pædagogiske redskaber 
til at støtte elevgrupper med svage kulturelle forudsætninger i deres læse- og 
skriveudvikling. Bodil Hedboe vil i sit oplæg give eksempler på, hvordan man 
med udgangspunkt i denne genrepædagogik kan støtte elever til at udvikle 
funktionelle læse- og skrivefærdigheder.

Kl. 12.00 - 13.00 
Frokost 

Kl. 13.00 - 14.00 
Indkvartering og forlagsudstilling

Kl. 14.00 - 15.30  
Temagrupper om genreskrivning  
Vælg to temagrupper og et alternativt ønske på den vedlagte tilmeldings-
blanket

1. Litteratur og genrearbejde med d’dansk  
Konsulent og lærebogsforfatter Lena  Bülow-Olsen

Engagement og faglig fordybelse har førsteprioritet i danskundervisningen. 
Derfor tager vi afsæt i de skønlitterære genrer og sætter fokus på:
▪  Hvordan litteraturundervisning og genrearbejde går hånd i hånd med under-

visning i læseforståelse og elevernes tekstproduktion 
▪  Hvordan organisering efter tydelige principper for læring gennem dialog og 

samarbejde kan højne kvaliteten af elevernes mundtlige og skriftlige tekstar-
bejde

Afholdes i samarbejde med forlaget Alinea, og der gives eksempler fra fælles-
bøgerne d’dansk 4. og 5. klasse og fra hæfterne d’dansk, Læseforståelse 3. - 5. 
klasse.

2. Tæt på – genrer og sprog
Lærer, cand. pæd. i dansk Else Marie Hinge

Hvordan kan man undervise i litteratur- og sprogundervisning på en 
spændende og funktionel måde, således at der er fokus på både læse- og 
skriveaktiviteter?
Med afsæt i tekstlingvistikken og materialet Tæt på – genrer og sprog gives 
eksempler på undervisningsforløb, som netop fremhæver helhedstanken i 
danskfaget gennem at koble form og indhold.

3. Læselyst og skrivefryd - et dialektisk samspil 
Forfatter og seminarielektor Jette Eiberg 

Temagruppen er tilrettelagt således, at samspillet med genrelæsning og gen-
reskrivning er omdrejningspunktet. Ved at inddrage skriveprocessen i genrear-
bejdet bliver eleverne bevidste om genrens byggeklodser – genrens hvad og 
genrens hvordan.
Temagruppen vil tage sit afsæt i læsning og skrivning af fiktion. Der vil være 
fokus på genrens delelementer, overvejelser og valg i skriveprocessen. Over-
førselsværdien til nonfiktionens genre vil derefter blive bragt i spil.

4. Kriminelle fortællinger
Børnebogsforfatter Benni Bødker

Benni Bødker fortæller om, hvordan man kan arbejde med kriminalgenren 
i danskundervisningen. Det sker dels med udgangspunkt i hans eget forfat-
terskab og dels med udgangspunkt i hans undervisningsantologi Kriminelle 
fortællinger. 
Benni Bødker debuterede som børnebogsforfatter med en kriminalroman, 
Helvedesmaskinen, og har senere udgivet endnu en, Mordbrand, samt adskil-
lige kortere kriminalhistorier. Han har desuden skrevet adskillige artikler om 
genren og udgivet flere bøger med kriminalhistorier af andre forfattere. 
I temagruppen fortæller han, hvad der kendetegner kriminalgenren, dens  
historie og typer, hvordan han selv arbejder med den som forfatter, hvilke 
tekster, der er medtaget i Kriminelle fortællinger, og hvordan man kan arbejde 
med dem i undervisningen.

Kl. 16.00 - 17.30
Samme program som kl. 14.00 - 15.30

Kl. 19.00
Middag

Kl.  20.15 - 21.15
At skrive for børn og unge
Forfatter og konsulent Manu Sareen

Manu Sareen debuterede i 2006 som børnebogsforfatter med Iqbal Farooq 
og den sorte Pjerrot, der er en humoristisk fortælling om 13-årige Iqbal, der 
er ældste søn i en indisk indvandrerfamilie fra Blågårdsgade på Nørrebro i 
København. Siden er der udkommet yderligere 3 bøger om Iqbal Farooq.

Torsdag den 28. oktober

Kl. 9.00 - 9.15
Morgensang

Kl.9.15 - 11.45
Når børn læser fiktion
Lektor, dr. pæd. Bo Steffensen

Den læserstyrede litteraturpædagogik har snart 20 års jubilæum i Danmark, 
men det er helt andre problemstillinger, der er aktuelle i dag når børn læser 
fiktion. Mens der i størstedelen af det 20. århundrede givetvis var for meget 
litteratur og for lidt børn, er det omvendte måske tilfældet i dag. 
Tre problemstillinger der desuden er sammenhængende skal belyse den 
aktuelle situation: 
▪  Hvad betyder den virtuelle ’on line reading’ der bliver dominerende i frem-

tiden for læsning på papir? 
▪  Hvad betyder vægten på show og underholdning for brugen af skønlitteratur. 

Er læselyst kun for sjov? 
▪  Hvad betyder det at der fra både medier og test lægges vægt på stadig 

højere læsehastighed for evnen til at læse med fordybelse og eftertanke?  
I disse år udvikles en ny dybdelæsning bl.a. i USA. Er det løsningen på fiktio-
nens problem?

Kl. 11.45 - 12.45 
Frokost

Kl. 12.45 - 15.00 
Børnelitteratur på mellemtrinnet
Redaktions- og marketingsmedarbejder, Ph.D Anette Øster

Med udgangspunkt i novellesamlingen Taber-nabo, Jesper Wung-Sungs Kopi-
erne, Jesper Nicolaj Christiansens Soldater græder ikke og Anita Krumbachs 
Et mærkeligt skib vil Anette Øster tale om børnelitteratur og om hvordan den 
kan inddrages i undervisningen på mellemtrinnet.  

Kl. 15.00 
Afslutning

Målgruppe: 
Dansklærere på mellemtrinnet, læsevejledere, læsekonsulenter, skolebibliotekarer og danskkonsulenter


