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UNDERVISNINGSPLAN 

  
Uddannelse:Kandidatuddannelsen 
i didaktik med særligt henblik på 
dansk  

 

Modul 2 Analyse og fortolkning  
ECTS:15  
Semester + år: E18  
Undervisningssted: København og 
Aarhus 

 

  
 
 
Modulansvarlig og e-mailadresse  
Helle Rørbech, hero@edu.au.dk 
 
 
Øvrige undervisere og e-mailadresser 
Anna Karlskov Skyggebjerg aks@edu.au.dk 
Louise Bang lrb@edu.au.dk 
Ayoe Qvist Henkel, aqh@via.dk 
 
Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 
Se timeplan: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/ 
*Modulkoordinator bedes tjekke linket om lokaler og tidspunkter passer 
 
Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 
Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
 
Prøveform/eksamen 
Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
Eksamensdatoer: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/ 
 
Tilrettelæggelsesform 
I Emdrup indgår modulet i et udviklingsprojekt for Educational-IT på DPU sammen med modulet 
Materiel kultur, krop og handling på Materiel kultur. I dette projekt indgår en fælles workshop 
med præsentation og øvelser torsdag d. 20.9 kl. 13-16, samt en fælles undervisningsgang 
27.11 kl. 9-12. 
 
 
Vejledning og feedback 
Vejledning og feedback i forbindelse med eksamensopgaven foregår som kollektiv vejledning i 3 
opgaveworkshops. 
 
Evaluering 
Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også tilgås via BlackBoard. På 
næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste 
undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  
*Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 

mailto:aks@edu.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/
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Litteratur 
Til modulet hører en grundbog: Kjældgaard, L.H. et al. (2012). Litteratur: Introduktion 
til teori og analyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag, samt den litteratur som er anført 
under de enkelte undervisningsgange. 
 
I nedenstående oversigt er 1. dato undervisningen i Emdrup og 2. dato undervisningen i 
Aarhus. Nogle undervisningsgange varetages af samme underviser begge steder, mens 
andre har to forskellige undervisere. I de tre opgaveworkshops er der tilknyttet to 
vejledere i hhv. Emdrup og Aarhus. 
 
 
Session  
Nr. 

overskrift underviser 

1: 4.9  
 6.9 
 

Introduktion til Analyse og fortolkning 
 

Helle Rørbech 

2: 11.9 
13.9 

Narratologi og intertekstualitet Helle Rørbech  
 

3:18.9 
20.9 
 
NB 
Emdrup 

Læserorienterede litteraturteorier 
 
 
 
20.09 EDU-IT workshop 

Louise Bang 
 
 
Helle Rørbech, 
Lisbeth Haastrup & 
Birthe Aagesen 

4: 25.9 
27.9 

Vinkler på litteraturpædagogik   
Helle Rørbech 
 

5:2.10 
4.10 

 
Læsning af intermedial litteratur 
 
 

Ayoe Qvist Henkel 
 

6: 9.10 
11.10 

Den litterære samtale 
 

Louise Bang 

7:23.10 
22.10 NB 

 1.opgaveworkshop 
Kbh. afleverer arbejdspapir d.17.10 
Aarhus afleverer arbejdspapir d.15.10 

Helle Rørbech/Anna 
Skyggebjerg Louise 
Bang/ Ayoe Qvist 
Henkel 

8:.30.10 
30.10 NB 

Genretænkning i forhold til litteratur for børn, 
unge og voksne  
 

Anna Skyggebjerg 
Ayoe Qvist Henkel 

9: 6.11 
8.11 

Læsning af film og billeder/pilotprojekt  Helle Rørbech 
 

10:13.11 
15.11 

Kanon, dannelse og læsning af ældre tekster Anna Skyggebjerg 
Ayoe Qvist Henkel 

11:20.11 
22.11 

2. opgaveworkshop 
Kbh. afleverer d.14.11 

Helle Rørbech/Anna 
Skyggebjerg Louise 
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 Aarhus afleverer d. 16.11 Bang og Ayoe Qvist 
Henkel 

12: 27.11 
29.11 

Litteratur, sted og rum  Helle Rørbech  
 

 
13:4.12 
6.12 
 
 
 
 
14:11.12 
13.12 
 
 

 
Økokritik 
 
 
 
 
 
3. opgavework 
Kbh. afleverer d. 7.12 
Aarhus afleverer d. 10.12 

 
Anna Karlskov 
Skyggebjerg/ 
Ayoe Qvist Henkel 
 
 
 
 
Helle Rørbech/Anna 
Skyggebjerg  
Louise Bang/ 
Ayoe Quist Henkel  
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1. Session 

Titel: Introduktion til Analyse og fortolkning 
Underviser: Helle Rørbech 
 
Formål:  
At de studerende får indsigt i modulets opbygning og indhold samt til grundlæggende 
problemstillinger og spørgsmål, som er forbundet med læsning af fiktive tekster. 
 
Temaer/indhold:  
Tekstteori, litterær analyse og fortolkning 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
 
Faglitteratur: 
Kapitlerne: Karakter, Fortæller samt Læser i 
Kjældgaard, L. H. et al. (2012). Litteratur: Introduktion til teori og analyse. Århus: 
Aarhus Universitetsforlag. (Skaf selv) 
 
Skønlitteratur: 
Nielsen, K. C. (2010). Tennismesteren. I: Mount København. København: Gyldendal. S. 
19-33 
 
Supplerende litteratur 
Iversen, S.(2012). Handling I: Kjældgaard, L. H. et al.(2012). Litteratur: Introduktion 
til teori og analyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 
 
Forberedelse til undervisningen:   

Læs den skønlitterære tekst og kapitlerne i Lasse Horne Kjældgaard et al. Litteratur. 
Introduktion til teori og analyse. Forbered en analyse af Tennismesteren med fokus på 
fortæller, karakter og læser. 
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2. session 

Titel: Narratologi og intertekstualitet 
Undervisere: Helle Rørbech  
 
Formål:  
At de studerende bliver i stand at læse fiktive tekster på et teoretisk og metodisk 
grundlag og får en grundlæggende forståelse af fortællesituationens betydning for 
fiktionens fortællinger, historier og verdener. Og at de studerende med brug af faglig 
terminologi kan analysere og fortolke fiktive teksters forbindelser med andre tekster. 
 
Temaer/indhold:  
Fortællesituation, pålidelighed og etik samt intertektualitet 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Faglitteratur  
Genette, G. (2008). Narative situationer I: Nielsen, H.S. og Iversen, S. (red.) 
Narratologi, Moderne litteraturteori, Aarhus Universitetsforlag. S. 89-98 
Phelan, J. & Martin, M. P. (2008). “Weymouths” lektioner: homodiegesis, 
upålidelighed, etik og Resten af dagen I: Nielsen, H.S. og Iversen, S. (red.) Narratologi, 
Moderne litteraturteori, Aarhus Universitetsforlag. S.137-167 
 
Genette, G. (1997). Palimpsests [electronic resource] Literature in the Second Degree. 
Lincoln: University of Nebraska Press. (Findes som e-bog, Au-library) S. 1-7 
Friis, E. (2012). Intertekstualitet. I: Kjældgaard, L.H. et al. (2012). Litteratur: 
Introduktion til teori og analyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 
 

Skønlitteratur 
Aidt, N.M.(2009). Bulbjerg I: Bavian. København: Gyldendal. S.8-23 
 
Supplerende litteratur: 
Kafka, F. (1914/1919). Foran loven I: Fibiger, J., Lütken, G. von B. & Mølgaard, N. 
(2008) Litteraturens tilgange. København: Academica. S.457-458 

Rasch, C.R. (2015). Intertekstualitet, Kafka og kanon? I: Dansk Noter 2015 no. 2, s. 40-
46 (online tidsskrift, AU-library). 

 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs teksterne om narrative situationer, pålidelighed og etik og skriv en halv side med 
overvejelser over fortælleforholdene i Bulbjerg. 
 
Læs teksterne om intertekstualitet og reflekter over, hvordan denne tilgang til fiktive 
tekster kan bruges i litteraturundervisningen. 
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Session 3 
Emne: Læserorienterede litteraturteorier 
Underviser: Louise Rosendal Bang 
 
Læringsmål 
At de studerende bliver bekendt med litteraturteoriens forskellige traditioner for tekst- 
og læserperspektiver, og at de studerende kan forbinde refleksioner over spændingsfeltet 
mellem tekst og læser med litteraturdidaktisk kontekst.  
 
Indhold 

• Litteraturteoretiske traditioner 
• Litteraturdidaktik 

 
Litteratur 
*Eco, Umberto (1992): Interpretation and history. I: U. Eco (red.), Interpretation and 
overinterpretation (s. 23-43). Cambridge: Cambridge University Press. 
 
*Iser, Wolfgang (1981): Tekstens appelstruktur. I: M. Olsen (red.), Værk og læser (s. 102-
133). København: Borgens Forlag. 
 
*Fish, Stanley (1980): How To Recognize a Poem When You See One. I: Is there a text in 
this class? (s. 322-337). Cambridge & London: Harvard University Press. 
 
*Rosenblatt, Louise (2005): What Facts Does This Poem Teach You? I: making meaning 
with texts (s. 96-105). Portsmouth: Heinemann.  
 
Supplerende litteratur 
*Brandt, Per Aage (2000). Introduktion til den danske udgave. I: M. Turner, Den 
litterære bevidsthed (s. 7-11). København: P. Haase & Søns Forlag. (Denne udgave er en 
dansk oversættelse af: Turner, Mark (1996): The Literary Mind. Oxford University Press). 
 
*Turner, Mark (2000). Sengetid med Scheherezade. I: M. Turner, Den litterære 
bevidsthed (s. 15-27). København: P. Haase & Søns Forlag. (Denne udgave er en dansk 
oversættelse af: Turner, Mark (1996): The Literary Mind. Oxford University Press). 
 
*Munkholm Davidsen, Helle (2011). Litteraturen som kognitivt fænomen. I: Kognitiv 
litteraturanalyse (s. 13-28). Dansklærerforeningen.  
 
Forberedelse til undervisningen 
Læs litteraturen og tænk over, hvordan spændingsfeltet mellem tekst og læser, som det 
er fremlagt i litteraturteorien, kan bidrage til en litteraturdidaktisk forståelsesramme. 
Hvad betyder begrebet om fortolkningsfællesskaber for vores måde at tænke 
litteraturdidaktik på? Er alle fortolkninger af en tekst legitime i litteraturundervisningen? 
Er alle fortolkninger af en tekst legitime uden for litteraturundervisningen? 
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Emdrup d. 20/9 Kl. 13.15 – 16 
 
Titel: Workshop  
Fælles undervisning i Educational IT projektet mellem Dansk didaktiks modul analyse og 
fortolkning og materiel kultur, krop og handling 
 
Undervisere: Helle Rørbech, Lisbeth Haastrup og Birthe Aagesen 
 
Indhold:  

Introduktion til Edu-It på DPU og fælles pilotprojekt 

Fagdidaktisk formål og sammenhæng til dansk didaktik og materiel kulturdidaktik og på tværs 
af de to didaktikuddannelser. 

Oplæg og øvelse til brug af Blog og produktion af Pod-cast. 

Øvelser i grupper 

 

Litteratur:  

Lægges på BB før undervisningen 

Forberedelse: 

Reflekter over dine forudsætninger og erfaringer med IT i undervisning – som studerende og 
evt. underviser.  

Reflekter over dine forudsætninger og erfaringer med at bruge flere medier, genrer og 
udtryksformer digitalt. 
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4. Session 
Titel: Litteraturpædagogik 
Underviser: Helle Rørbech 
 
Formål:  
At de studerende etablerer et grundlag for 1) forståelse af udviklingen af 
litteraturteoretiske og litteraturpædagogiske perspektiver op gennem det 20. 
århundrede og 2) en stillingtagen til spørgsmålet om hvordan samspillet mellem 
litteraturteori og litteraturpædagogik meningsfuldt kan forstås. 
 
Temaer/indhold:  
Præsentation af 
• nykritisk, læserorienteret og kulturorienteret litteraturteori  
• tekstorienteret, læserorienteret og kulturorienteret litteraturpædagogik 
• forskellige syn på samspillet mellem teori og pædagogik 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Faglitteratur:  
Rosenblatt, L.M. (1995). Chapter 2, The Literary Experience I: Literature as 
Exploration. N.Y.: The Modern Language Association of America. S.24-55 
 
Corcoran, B. (1994). Balancing Reader Response and Cultural Theory and Practice. I: B. 
Corcoran, M. Hayhoe & G. Pradl (Eds.), Knowledge in the Making. Challenging the Text 
in the Classroom, (s.3-23). Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers. 
 
Hetmar, V. (2004). Kulturformer som didaktisk kategori. I: K. Schnack (Ed.), Didaktik 
på kryds og tværs (s. 301-323). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 
 
Rørbech, H. (2016). Mellem tekster uddrag af kap. 4 s.109- 128. Frederiksberg. 
Samfundslitteratur. 
 
Skønlitteratur: 
Ørntoft, T. (2014). Min morgen i de øverste lag af geologien. I: Digte 2014. København: 
Gyldendal. 
Supplerende litteratur 
Oversigt over kritiske skoler i: Kjældgaard, L. H. et al.(2012). Litteratur: Introduktion 
til teori og analyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.  
Krabbe, L. og Strøm, L.(2010). Er der en tekst til stede? Introduktion til moderne 
litteraturpædagogik – baggrund, praksis, aktuelle tendenser. København: Akademisk 
forlag. 
 
Forberedelse til undervisningen 
Læs teksterne. Overvej jeres forestillinger om samspillet mellem litteraturteori og 
litteraturpædagogik med henblik på en fælles diskussion på baggrund af oplægget. 
Beskriv et konkret eksempel på samspillet mellem litteraturteori og litteraturpædagogik 
fra egen praksis, fra et læremiddel eller med afsæt i en case fra jeres skolepraktik. 
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5. Session 
Læsning af intermedial litteratur  

Underviser: Ayoe Quist Henkel 

Formål: 

At de studerende får indsigt i grundlæggende problemstillinger og spørgsmål, som er 
forbundet med intermedial litteratur og børns læsning heraf. 

Temaer/indhold: 

Teori om intermedialitet, billedbogsteori og digital litteratur.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Skønlitteratur: 

Oscar K & Dorte Karrebæk: Lejren. Høst & Søn. 2011. Tekst og oplæsning findes på 
http://www.oscar-k.dk/. Klik på fanen ”Hør/se en bog”, http://www.oscar-
k.dk/listen.php, og vælg Oscar K’s oplæsning af Lejren. Få også gerne fat i 
papirbogsversionen.  

Camilla Hübbe og Rasmus Meisler: NORD. Space & Time. 2017. Under udgivelse. 
Nærmere informationer følger. Se omtale på http://www.nord-app.com/ 

 

Faglitteratur: 

Christensen, Nina (2002): ”Indgangsvinkler til analyse af billedbøger”. I: Nedslag i 
børnelitteraturforskningen 3, Roskilde Universitetsforlag  

Henkel, Ayoe Quist (2017): Mellemværender. Litteratur for børn og unge midt i en 
medietid: Intermedialitet, materialitet og litteraturdidaktiske perspektiver, Aarhus 
Universitet. S. 12-20  

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/mellemvaerender-litteratur-for-
boern-og-unge-midt-i-en-medietid-intermedialitet-materialitet-og-litteraturdidaktiske-
perspektiver(917a34d6-a79f-4c16-99ea-c10a9e7569f8).html 

 

Henkel, Ayoe Quist (2017) ”Konturer af intermedial litteratur og litteraturdidaktik i 
Fælles Mål og i danskundervisningen”. I: Studier i læreruddannelse og –profession  
https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/27688 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs de to skønlitterære værker og overvej teksternes genretilhørsforhold og tematikker 
samt karakterisér samspillet mellem de forskellige udtryksformer i teksterne. 

 

http://www.nord-app.com/
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/mellemvaerender-litteratur-for-boern-og-unge-midt-i-en-medietid-intermedialitet-materialitet-og-litteraturdidaktiske-perspektiver(917a34d6-a79f-4c16-99ea-c10a9e7569f8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/mellemvaerender-litteratur-for-boern-og-unge-midt-i-en-medietid-intermedialitet-materialitet-og-litteraturdidaktiske-perspektiver(917a34d6-a79f-4c16-99ea-c10a9e7569f8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/mellemvaerender-litteratur-for-boern-og-unge-midt-i-en-medietid-intermedialitet-materialitet-og-litteraturdidaktiske-perspektiver(917a34d6-a79f-4c16-99ea-c10a9e7569f8).html
https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/27688
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Session 6 
Emne: Den litterære samtale 
Underviser: Louise Rosendal Bang 
 
Læringsmål 
At de studerende opnår et indblik i og en forståelse af kompleksiteten af den litterære 
samtale i didaktisk sammenhæng, og at de studerende bliver præsenteret for 
bagvedliggende overvejelser over, hvad den litterære samtale er – og hvad den kan, så de 
kan danne forståelse for den og tage stilling til den.  
 
Indhold 

• Den litterære samtale i didaktisk kontekst 
• Den litterære samtale i andre kontekster – og som overordnet fænomen 

 
Litteratur 
*Stampe Sletten, Iben & Buch, Charlotte (2008): Det multidiskursive klasseværelse (s. 
18-30). København: Multivers. 
 
*Andersson-Bakken, Emilia (2015): Når åpne spørsmål ikke er åpne. I: Nordic Studies in 
Education, vol. 35 (s. 280-298). Oslo: Universitetsforlaget. 
 
*Rørbech, Helle (2016): Mellem tekster (s. 7-19 og 159-172). København: 
Samfundslitteratur.  
 
*McGinley, Willam & Kamberelis, George & Welker, Alison & Kelly, Mary R. & Swafford, 
Jeanne (2017): Roles of Affect and Imagination in Reading and Responding to Literature. 
I: Journal of Curriculum Theorizing, vol. 32 (s. 67-85). Indianapolis. 
 
*Lind, Hans (2017): Den litterære samtale. I: Littuna.nu (s.1-9). 
http://www.littuna.nu/den-litteraere-samtale/ 
 
Supplerende litteratur 
*Hetmar, Vibeke (2004): Kulturformer som didaktisk kategori. I: K. Snack (red.), 
Didaktik på kryds og tværs (s. 97-118). København: DPU. 
 
*Stefan Kjerkegaard (2017): Den menneskelige plet (s. 9-35). Frederiksberg: 
Dansklærerforeningens Forlag. 
 
*Bang, Anne (2015, 19.sept.): Tekst eller rebus? I: Berlingske. København. 
https://www.b.dk/kultur/tidligere-leder-af-forfatterskolen-alle-kan-blive-bedre-til-at-
skrive 
 
Forberedelse 
Overvej følgende (også gerne som før-læsnings-overvejelser): Hvad er litteratur? Hvad 
kan eller skal den bruges til? Hvorfor undervise i og med litteratur? Hvad kendetegner 
den litterære samtale (frem for andre samtaler)? Hvad kan den? 
 
 
 

http://www.littuna.nu/den-litteraere-samtale/
https://www.b.dk/kultur/tidligere-leder-af-forfatterskolen-alle-kan-blive-bedre-til-at-skrive
https://www.b.dk/kultur/tidligere-leder-af-forfatterskolen-alle-kan-blive-bedre-til-at-skrive


 11 af 20 

7. Session 
Titel: Opgaveworkshop 1  
Undervisere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Helle Rørbech/ Louise Bang og 
Ayoe Quist Henkel 
  
Formål: 
At de studerende bliver i stand til at udvikle og strukturere deres ideer til 
eksamensopgave på en for modulet relevant måde. 
 
 
Temaer/indhold: 
Indledning, problemstilling og problemformulering 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
ingen 
 
Forberedelse til undervisningen: 
 

Læg 1-2 siders tekst på BB senest d.17.10 (Kbh.-holdet) og d.15.10 (Aarhus-holdet). 
Teksten skal indeholde en indledning, der præsenterer og afgrænsninger 
eksamensopgavens problemstilling samt et bud på en problemformulering. Forbered en 
kort (max. 5. minutters) præsentation af dine ideer til eksamensopgaven til din 
eksamensgruppe. 
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8. Session 

Titel: Genretænkning i forhold til litteratur for børn, unge og voksne 
Underviser: Anna Karlskov Skyggebjerg og Ayoe Qvist Henkel 
 
Formål:  

At de studerende introduceres til forskellige tilgange til genrebegrebet og kan bruge det som 
redskab i forhold til fortolkningen af tekster for børn, unge og voksne. 

 

Temaer/indhold:  

Genrer i skønlitteratur og andre tekstformer og modaliteter. Hvad betyder genrer, og hvordan 
bruges de af fortolkeren?   

 

Litteratur knyttet til undervisningen:   

 
Skønlitteratur: 
Cecilie Eken og Malene Reynolds Laugesen: V. Høst & Søn 2016. Skaf selv.  

 

 

Faglitteratur: 
Aurelius, Eva Hättner (2017). Genre. I: Mads Rosendal Thomsen et al.: Literature. An 
introduction to theory and analysis. London: Bloomsbury. S. 29-41. 

Skyggebjerg, A. K. (2009). En fascinerende galakse: Om børnelitteraturens genrer. I: A. Q. 
Henkel (red.) Stjernebilleder I. Børnelitteratur: Teori og metode. København: 
Dansklærerforeningens forlag. S. 8-20. 

Stounbjerg, P. (2012). Genre. I: L. H. Kjældgaard et al.: Litteratur. Århus: Aarhus 
Universitetsforlag. S. 129-142.   

Todorov, T. (2009). Genrernes oprindelse. I: Johansen og Klujeff (red.) Genre. Århus: Aarhus 
Universitetsforlag. S. 73-98. 

 

Supplerende litteratur: 

Culler, Jonathan (1997):  Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press,  

Frow, John (2006): Genre. The New Critical Idiom. London: Routledge 

Reynolds, Kimberley (2012): Children’ Literature. A Very Short Introduction. Oxford University 
Press 

 

Forberedelse til undervisningen:   

Læs de teoretiske tekster og skriv (mindst) en halv side om genrebegrebet (og dets udvikling). 
Din egen tekst er til refleksion og danner baggrund for mundtlige spørgsmål i undervisningen.  
Overvej genreforholdene i den skønlitterære tekst. Hvilke genrer indskriver værket sig i? Og 
forholder værket sig til børne- og ungdomslitteraturen? 
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9. Session 
Aarhus 
Titel: Læsning af film og billeder  
Underviser: Helle Rørbech 
 
Formål: 
At de studerende kan analysere og diskutere udvalgte analytiske, metodiske og 
didaktiske problemstillinger i forhold til film og billeder.    
 
 
Temaer/indhold: 
Analyse og fortolkning af billeder og levende billeder, film- og billeddidaktik 
 
 
Litteratur og film knyttet til undervisningen: 
Vi vælger i fællesskab en kortfilm fra filmstriben og 
en aktuel udstilling. Nærmere informationer følger. 
 
 
Faglitteratur: 
Bordwell, D. &Thompson, K. (2003). Film Art: An Introduction. NY:McGraw-Hill. 
Chapter 4: Narrative as a Formal System. S. 89-108. 
Christiansen, H.C. m.fl. (2010). Filmanalyse – teori og metode. I: Christiansen, H.C. 
m.fl. Læring med levende billeder.  København: Samfundslitteratur. S.79-111 

Panofsky, E.(1983). Ikonografi og ikonologi I: Billedkunst og Billedtolkning. Kbh.: Nyt 
Nordisk Forlag. S.26-53 
Hatt, M. & Klonk, C. (2006) Art History a critical introduction to its methods. Chapter 
6: Iconography –iconology: Erwin Panofsky. Manchester: Manchester University Press. 
S.96-120. 
Rose, G.(2014). Billedanalyse. I: Analyse af billedmedier – det digitale perspektiv, 
Rose, G. og Christiansen, H. C. (red.). København: Samfundslitteratur. Uddrag. 
 
Supplerende litteratur: 

Illeris, H. (2002). Hvad kan man lære af samtidskunsten? I: Billedpædagogisk tidsskrift 
nr. 4 2002. S. 10 -13. 
Illeris, H. (2011). Samtidskunst, sanseoplevelser og situationel kompetence. I: Unge 
pædagoger nr. 1 2011 s. 31-38 
   
 
Forberedelse til undervisningen: 
Udvælg en sekvens af filmen (2-3 min.) og lav i studiegruppen en shot-to-shotanalyse, 
som fremlægges for holdet eller vælg et værk fra en aktuel udstilling og lav i 
studiegruppen en analyse og fortolkning, som fremlægges forholdet. 
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9. Session Emdrup 
Titel: EDU-IT pilotprojekt Litteraturpædagogik II 
Underviser: Helle Rørbech  
 
Formål: 
At de studerende gennem arbejdet med multimodale repræsentationsformer og 
medieringer bliver i stand til at reflektere over forholdet mellem tekst, læser og læsning 
 
Temaer/indhold: 
Multimodale læsninger 
Æstetisk respons 
Teoretiske og didaktiske refleksioner over relationerne mellem tekst, læser og læsning  
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
 
Faglitteratur: 
Faust, M. (2000). ”Reconstructing Familiar Metaphors: John Dewey and Louise Rosenblatt on 

Literary Art as Experience”. Research in the Teaching of English, 35 (1), p. 9-34. 

Johannessen, J. (2011). At læse læseren. Læserresponsens udvikling fra institutionel 
læsning til læsning i et multimedieret rum. P. 58 -72 
 
Skønlitteratur: 
Ørntoft, T. (2014). Min morgen i de øverste lag af geologien. I: Digte 2014. København: 
Gyldendal. 
 
   
Supplerende litteratur: 
Langer, J. A. (2011). Envisioning Literature. New York: Teachers College Press. 

 
Forberedelse til undervisningen: 
I skal arbejde i grupper om at udarbejde produktet til denne session. (Jf. introduktionen 
d. 20.9). Læg jeres produkt op i blogforummet senest d. 2.10. Forbered en kort 
præsentation af produktet, hvor I gør redefor, hvordan I går i dialog med tekster fra 
session 4 og 6 samt den skønlitterære tekst.  
Forbered respons til jeres responsgruppe. I skal fokusere på, hvordan deres produkt går 
i dialog med litteraturteoretiske og/eller –didaktiske problemstillinger knyttet til 
relationen mellem tekst, læser og læsning. 
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10. session 

Titel: Kanon, dannelse og læsning af ældre tekster 
Underviser: Anna Karlskov Skyggebjerg og Ayoe Qvist Henkel 
 
Formål: At de studerende bliver i stand til at analysere, vurdere og diskutere 
problemstillinger knyttet til læsning af og undervisning i ældre tekster. 

 
Temaer/indhold: dannelse og læsning af ældre tekster 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:   
Faglitteratur: 
Mortensen, K. P. (1998). Dannelse på dansk. I: Inge Dalsgaard mfl. Midt i ræset. 
København: Dansklærerforeningen. S 37-70 
Nussbaum, Martha: (1997) Citizens of the world. I: Cultivating Humanity. Havard 
University Press. S.50-84 
 
Aabenhus, Jørgen (2008): Væk fra spejlet, ind i litteraturen. Om litteraturhistorie og 
læsere uden litterær erfaring. I: Karin Esmann Knudsen, red: Historiske fortællinger. 
Syddansk Universitetsforlag og Gyldendal. S.115-132 
 
Ollivier, Marlene Nisgaard og Lene Birkelung Nissen (2008). Dansk kanon på tværs af 
grænser. Kultur, historie og relevans i Herman Bangs Tine. I: Karin Esmann Knudsen, 
red: Historiske fortællinger. Syddansk Universitetsforlag og Gyldendal. S. 133-149  

 
Skønlitteratur: 
Andersen, H.C. (1847). Skyggen. I: H. C. Andersen Samlede eventyr og historier. 
København: Hans Reitzel 1992. 
 
Supplerende litteratur: 
Møller, H.H. (2008). Teksen, historien og faget. I:Møller, H.H. og Siersted, M: 
Litteraturhistorie i en kanontid. København: Alinea. S.9-53. 
Perkins, D. (2005). Litteraturhistorie: en aktuel diskussion. I: Thomsen, M. R. og 
Larsen, S. E. (red.) Litteraturhistoriografi. Århus: Aarhus Universitetsforlag. S.41 – 73 
 
Forberedelse til undervisningen 
Læs artiklerne og overvej, hvilke problemstillinger, der karakteriserer arbejdet med 
ældre tekster. Hvordan forbindes litteratur med dannelse i artiklerne. Skriv en halv 
sides refleksion om litteratur og dannelse, og brug Skyggen som eksempel. 
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11. session 

Titel: Opgaveworkshop 2  
Undervisere: Anna Skyggebjerg og Helle Rørbech/ Louise Bang og Ayoe 
Quist Henkel 
 
Formål: 
At de studerende reflekterer over forbindelsen mellem deres opgavers 
problemformulering, metode, teorigrundlag og struktur og bliver i stand til at strukturere 
og formidle deres undersøgelse på en for modulet relevant måde. 
 
Temaer/indhold: 
Metode, teori og struktur 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
ingen 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Aflever 3-5 siders tekst på BB senest d.14.11 (Kbh.-holdet) og d.16.11 (Aarhus- holdet). 
Teksten skal præsentere opgavens teorigrundlag og metode. Forbered en kort 
præsentation til din eksamensgruppe, hvor du fokuserer på at formidle forbindelsen 
mellem problemformulering, teorigrundlag, struktur og metode. 
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12. Session  
Titel: Litteratur, sted og rum 
Underviser: Helle Rørbech 
  
I Emdrup indgår undervisningen i et EDU-IT pilotprojekt sammen med 
Materiel kultur. Undervisningen tilrettelægges som en workshop med 
oplæg, gruppepræsentationer og gruppe-feedback. 
  
Formål:  
At de studerende opnår indsigt i problemstillinger og spørgsmål, som er forbundet med 
stedteoretiske perspektiver på litteratur og litteraturundervisning. At de studerende 
bliver i stand til at læse og fortolke tekster med afsæt i teorier om sted og rum.  
 
Temaer/indhold:  
Sted og rum 
Litteratur og sted, repræsentationer af steder  
Sted og rum i litteraturundervisningen 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Skønlitteratur:  
Turéll, D. (1977). Gennem byen en sidste gang, København: Pavillon neuf private press 
2010  
Tafdrup, P.(2010). Med barn på skuldrene I: Trækfuglens kompas. København: 
Gyldendal.  
 
Faglitteratur:  
De Certeau, M. (2010). Vandringer i byen I: Mai, A. og Ringgaard, D.: Sted, Moderne 
litteraturteori, Aarhus Universitetsforlag. s. 35-57 
Perec, G. (2016). Verdens rum og andre tekster. København: Arena. (uddrag)  
Ringgaard, D. (2010). Sted, landskab, rum. I: Slagmark nr. 57, s. 67-79  
 
 
Supplerende litteratur:  
Casey, E.S. (2010). Hvordan man kommer fra rummet til stedet på ganske kort tid. I: 
Mai, A. og Ringgaard, D.: Sted, Moderne litteraturteori, Aarhus Universitetsforlag. s. 
83-129 
Simonsen, K. (2010). Rumlig praksis. I: Slagmark nr. 57, s. 35-49  
Ringgaard, D. (2010). Stedssans. (uddrag kapitel 10). Århus: Aarhus Universitetsforlag 
s.140 - 152  
Tygstrup, F.(2012): Sted i: Kjældgaard, L.H. et al. (2012). Litteratur: Introduktion til 
teori og analyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.  
 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Aarhus: Læs faglitteraturen og forbered en analyse og fortolkning af to af de 
skønlitterære tekster med afsæt i den. 
 
Emdrup: I uploader jeres produkt i det fælles blogforum senest d.20.11 
Før undervisningen skal I se det produkt, jeres sparringsgruppe har lagt op samt 
forberede et kort oplæg om jeres eget produkt. Oplægget skal indeholde overvejelser over 
arbejdsprocessen, it som værktøj, og over produktets dialoger med de teoretiske og 
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skønlitterære tekster. I jeres respons til sparringsgruppen skal I forholde jer til de samme 
punkter.  
 
13. session 

Titel: Økokritik 
Underviser: Anna Karlskov Skyggebjerg og Ayoe Quist Henkel 
 
Formål: At de studerende bliver i stand til at analysere, vurdere og diskutere 
problemstillinger knyttet til en økokritisk læsning af litteratur 

 
Temaer/indhold: økokritik 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:   
Faglitteratur: 
Garrard, G.& Lidström, S. (2014). “Images adequate to our predicament”: Ecology, 
Environement and Ecopoetics In: Environmental Humanities, vol. 5, 2014, pp. 35-53 
(kan download via AU- library) 
Morton, T.(2015). Kritisk tænkning: introduktion til Den økologiske tanke I: Spring, nr. 
38 (2015) s. 13-34 (kan bestilles via AU-library) 
Skyggebjerg, Anna Karlskov (2018): Poetic Constructions of Nature: The Forest in 
Recent Visual Poetry for Children. I: Nina Goga et al: Ecocritical Perspectives on 
Children's Texts and Cultures. Palgrave Macmillan. Chapter 9. In press 
 
Supplerende litteratur: 
Kerridge, R. (2012). Ecocriticism and the Mission of ‘English’ I: Gerrard, G. (ed.) 
Teaching ecocriticism and green cultural studies. N.Y.: Palgrave MacMcillian.s.11-23 
 
Skønlitteratur: 
Filskov, Karen (2015): Skoven fra oven. Gyldendal. Skaf selv 
Filskov, Karen (2016): Bring en ting. Gyldendal. Skaf selv 
Serup, Martin Glaz og Lars Vegas Nielsen: Huset på havets bund. Gyldendal. Skaf selv 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs de teoretiske tekster og brug dem som afsæt for læsning af et af Karen Filskovs 
digte eller Glaz Serups billedbog. Hvad kan det økokritiske perspektiv bidrage med 
analytisk og didaktisk? 
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14. session 

Titel: 3. opgaveworkshop 
Undervisere: Anna Skyggebjerg og Helle Rørbech / Louise Bang og Ayoe 
Quist Henkel 
 
Formål:  
At de studerende reflekterer over forbindelsen mellem deres opgavers 
problemformulering, analyser og konklusioner 
 
Tema/indhold: 
Analyse og konklusion 
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Ingen 
 
Forberedelse: 
Aflever 5 siders tekst på BB senest d.7.12 (Kbh.-holdet) og d. 1o.12 (Aarhus-holdet). 
Teksten skal præsentere uddrag af opgavens analyser og stikord til konklusionen. 
Forbered en kort præsentation af din opgave til din eksamensgruppe, hvor du fokuserer 
på at formidle hovedpointer i dine analyser og ideer til konklusionen på din 
undersøgelse. 
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