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Læsning i skolen og læsning i fritiden ses 
ofte som to separate størrelser. Den ene 
form for læsning forbindes typisk med 
pligt og krav om en bestemt videnstileg-
nelse, den anden med lyst og et umiddel-
bart behov for at blive både underholdt 
og bekræftet. Med afsæt i viden om børns 
læsepræferencer samt en kognitiv og un-
dersøgelsesorienteret tilgang til litteratur-
læsning skitseres her nogle tanker i 
forhold til, hvordan man kan styrke enga-
gementet i skolens litteraturlæsning med 
afsæt i teksters umiddelbare appel. 

Elever kan opleve litteraturlæsning i skolen som 

en fremmedartet og uvedkommende aktivitet, 

der ikke rigtig siger dem noget. Det kan også 

være noget af en udfordring at skulle bygge bro 

mellem litterære tekster og den omverden, børn 

og unge føler sig fortrolige med. Det omfatter 

bl.a. forskellige digitale og sociale medier, tv-

serier, musik og bestemte former for litteratur, 

som mere eller mindre bekræfter universer, de 

kender.

Min pointe er i forlængelse af det, at man ved 

at benytte sig af en undersøgelsesorienteret til-

gang til litteraturlæsning muligvis kan engage-

re elever i litteraturlæsning på ny. Der er ikke 

nødvendigvis tale om at inddrage tekster og 

medier, som børn og unge lettere kan forholde 

sig til. Det kan man også gøre, men i denne 

sammenhæng er tilgangen til litteraturen det 

centrale. Tanken er, at man med en kognitivt 

funderet langsomlæsning kan inddrage elever-

ne på en måde, så deres umiddelbare oplevelse 

af teksten anerkendes og bringes i spil. Derved 

bliver det også muligt at koble nogle af de ap-

pelstrukturer, som kendetegner børns fritids-

læsning sammen med appelstrukturer, man 

tilstræber at identificere i danskundervisning i 

skolen.

På baggrund af min ph.d.-afhandling Når børn 

vælger litteratur – Læsevaneundersøgelse per-

spektiveret med kognitive analyser (Hansen, 2014) 

vil jeg indledningsvis skitsere, hvad der kende-

tegner børns læsning i fritiden set i relation til 

læsning, der foregår i skolen. Derefter skitseres 

nogle grundlæggende principper for en kognitivt 

baseret, undersøgelsesorienteret litteraturlæs-

ning. Tilgangen eksemplificeres med nogle ana-

lytiske nedslag i Jesper Wung-Sungs roman Zam 

(Wung-Sung, 2015). 

Tanken er, at man med en 
kognitivt funderet langsom-
læsning kan inddrage eleverne 
på en måde, så deres umid-
delbare oplevelse af teksten 
anerkendes og bringes i spil. 

Indlevelse og 
refleksion
En undersøgelsesorienteret tilgang til 
litteraturundervisning 
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Appelstrukturer i børns 
fritidslæsning

En central pointe i min afhandling om børns 

læsevaner er, at alle børn på tværs af alder, køn 

og etnicitet foretrækker at læse serier i fritiden. 

Serier er bl.a. kendetegnet ved gentagelse og gen-

kendelse, og deres appel består for en stor del i 

tilfredsstillelsen ved at vende tilbage til velkendte 

universer og personer. Serielæsning er således 

forbundet med en vis fortrolighed. Derudover 

viste afhandlingens læsevaneundersøgelse over-

ordnet, at humor, gys og fantasy var foretrukne 

kategorier eller genrer i børns fritidslæsning. En 

del litteratur inden for disse kategorier appelle-

rer først og fremmest ved at tilbyde mulighed for 

umiddelbar identifikation og indlevelse. 

Samtidig viste mine kognitive analyser, at flere af 

de populære bogserier også indeholdt aspekter, 

der lagde op til en dybere refleksion. Fx i forhold 

til visse former for humor og ironi, der kræver 

blik for brud på det forventede. Det kunne også 

være tekster, der indeholdt beskrivelser af følel-

sesmæssig kompleksitet, som krævede indlevelse 

på et højere niveau end blot identifikation med 

hovedpersonerne. I forlængelse af det opreg-

nede jeg, med afsæt i forfatteren og semiotikeren 

Umberto Eco (Eco, 1990), to forskellige læserpo-

sitioner: 

• 1. ordenslæseren, som forholder sig empatisk 

og lader sig gribe af plot og identifikations-

punkter uden at forholde sig analytisk og 

kritisk distancerende 

• 2. ordenslæseren, som indtager en refleksiv 

læserposition med et kritisk analytisk forhold 

til tekstens form og/eller indhold.

Det er en central pointe i afhandlingen, at disse 

læserpositioner ikke nødvendigvis er koblet til 

bestemte læsere, men at der netop er tale om 

forskellige læserpositioner, som det er muligt for 

én og samme læser at indtage. Ofte vil fritidslæs-

ning dog primært være plotdrevet, svarende til en 

læser på 1. niveau, og bøgerne appellere, fordi de 

kan imødekomme læserens umiddelbare behov 

for bekræftelse og genkendelse. Omvendt arbej-

der man i skoleregi netop med en opfattelse af, at 

litteraturlæsning i skolen kan og bør: ”få eleverne 

til at søge indsigt i verdener, som de knap nok vid-

ste eksisterede, men som det er vigtigt, de lærer at 

kende” (Kaspersen, 2012, s. 36). Det afstedkommer 

typisk en tilgang til litteraturlæsningen, hvor man 

først og fremmest arbejder hen mod et reflekteret 

andenordensperspektiv, der rækker ud over den 

umiddelbare indlevelse og oplevelse. 

Spørgsmålet er, om man ikke kan arbejde proces-

suelt i forhold til litteraturlæsning i skolen, så 

man dels aktiverer begge læserpositioner, dels, i 

kraft af en undersøgelsesorienteret og kognitivt 

funderet tilgang, kan få universer, der umiddel-

bart forekommer fremmede eller uvæsentlige, 

gjort mere vedkommende og interessante at 

arbejde med. 

En undersøgelsesorienteret 
tilgang til litteraturundervisning
I det følgende vil jeg skitsere nogle hovedprincip-

per i en undersøgelsesorienteret litteraturtilgang 

baseret på et kognitivt grundlag. Fordelen ved 

denne tilgang er, at den i højere grad inddrager 

eleverne, så det, der umiddelbart appellerer til 

dem, bringes i spil. Meningen er, at deres ople-

velser og forståelser af teksten skal iværksættes 

fra starten, så de ikke har følelsen af, at de skal 

”regne den ud”, og at læreren sidder inde med 

den endegyldige tolkning. I stedet skal deres 

nysgerrighed vækkes, og de skal opleve, at deres 

umiddelbare indtryk er væsentlige bidrag til en 

fælles litteratursamtale. Det handler om, som 

lærer, ikke at lade sig styre af en på forhånd 

vedtaget tolkning af en given tekst. I stedet skal 

elevernes egne oplevelser af teksten gøres til 

afsæt for en tolkning. Dette kan ske ved at gøre 

teksten til genstand for undersøgelse, så man 

får eleverne med helt tæt på i forhold til hvilke 

forestillinger de konkrete ord og sætningskon-

struktioner afstedkommer. 

Det handler om, som lærer, 
ikke at lade sig styre af en på 
forhånd vedtaget tolkning af 
en given tekst. I stedet skal 
elevernes egne oplevelser af 
teksten gøres til afsæt for en 
tolkning.

Det betyder ikke, at alle tolkninger er lige gode, 

men at læreren er klædt på til at tilrettelægge en 
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åben fortolkningsdiskussion, der gør det muligt 

at anlægge forskellige perspektiver på teksten 

og diskutere ud fra elevernes egne læsninger og 

ikke blot ud fra lærerens tolkning.

Fire overordnede principper
Neden for oplistes fire centrale principper, som 

gør sig gældende i en undersøgelsesorienteret 

tilgang til litteraturundervisning i skolen:

1. En undersøgelsesorienteret tilgang forsøger 

at tildele en førsteordenslæser betydning og 

vægt.

2. En undersøgelsesorienteret tilgang i et første-

ordensperspektiv går ud på at undersøge den 

verden, man bevæger sig ind i.

3. Med en undersøgelsesorienteret tilgang læg-

ger man sig ikke fast på én enkelt tolkning

4. En undersøgelsesorienteret tilgang tillader en 

selvstændig andenordenslæsning, der ikke 

bare overtager andres andenordenslæsning. 

Fx en lærers eller en lærebogs mesterfortolk-

ning. 

En måde at nærme sig teksten på er, i forlæn-

gelse af disse principper, at arbejde med fælles 

menneskelige opfattelser af vaner og mønstre. I 

min afhandling arbejder jeg bl.a. med begrebs-

skemaer som et samlet udtryk for måder, vi men-

nesker organiserer vores viden på i bevidstheden 

(Hansen, 2014, s. 142). Skemaerne omfatter såle-

des vaner og mønstre, vi deler med hinanden, og 

bestemte fælles forventninger, vi har til, hvordan 

vores omverden er indrettet. Det er forhold, der 

også præger vores måde at læse og tolke tekster 

på. Skemaerne varierer, fordi de er kulturelt, 

socialt og erfaringsmæssigt bestemte, men de er 

samtidig noget, vi deler med hinanden. Derfor 

kan disse forestillinger og forventninger også 

bruges som fælles afsæt for litteraturlæsning, 

og det har den fordel, at eleverne kan opleve at 

have de samme grundlæggende forudsætninger 

for at læse en tekst, som læreren har. 

Begrundelse for valg af bogen Zam
Med brug af bl.a. begrebsskemaer vil jeg i det 

følgende udfolde de fire ovenstående princip-

per for en undersøgelsesorienteret litteratur-

læsning i skolen. Det sker konkret med nogle 

analytiske nedslag i Jesper Wung-Sungs roman 

Zam (Wung-Sung, 2015). Der er flere grunde til, 

at valget netop faldt på denne bog. Zam har en 

zombie som hovedperson, og for skoleelever kan 

der være en umiddelbar appel i at tage afsæt i et 

velkendt gyserelement, selvom den traditionelle 

opfattelse af en zombie udfordres og nyfortolkes 

i denne roman. Netop nyfortolkningen og evnen 

til at tviste og udvide et velkendt univers er med 

til at tilføre litterær kvalitet til værket, fordi den 

umiddelbare forventning udfordres og tvinger 

læseren til at reflektere nærmere over teksten. 

Forfatteren appellerer således både til en første- 

og en andenordenslæser, fordi han gør tekstens 

umiddelbare appel til et virkemiddel, samtidig 

med at han er god til at kommunikere mellem 

linjerne. Hvordan det kommer til udtryk, vil jeg 

illustrere nedenfor. 

Samtidig benytter Wung Sung sig med sit særlige 

zombie-plot af et litterært greb, der giver teksten 

potentiale i forhold til at sætte fokus på aktuelle 

samtidsproblematikker. I bogen lader han en 

zombie have eksistentielle kvaler ved at befinde 

sig på grænsen mellem at være levende og død, 

og på den måde italesætter han indirekte proble-

matikker omkring det at føle sig udenfor og split-

tet mellem to kulturer. Det giver mulighed for 

at arbejde med flere perspektiveringer i forlæn-

gelse af litteraturlæsningen, som har afsæt i en 

umiddelbar læseoplevelse. Derudover er Zam en 

af de nyere udgivelser, der er tilgængelig på flere 

CFU’er, og som derfor er blevet brugt i litteratur-

undervisningen af flere lærere. Den har således 

også allerede været genstand for flere didaktiske 

overvejelser. Før principperne søges udfoldet og 

til orientering for læsere, som ikke kender bogen, 

gives her et kort resumé:

Zam er historien om en zombiedreng, hvis høje-

ste ønske er at leve som et menneske. Handlin-

gen udspiller sig i et miljø, hvor mennesker og 

zombier lever side om side, men hvor zombier 

i stadigt stigende grad afskæres fra den øvrige 

omverden, eller udelukkes, fordi de er til fare 

for menneskene. Zombier er levende døde, der 

spiser levende mennesker, og Zams familie er 

ægte zombier. Deres eneste drivkraft er trangen 

til endnu et levende væsen, de kan sætte tæn-

derne i. De er uden intellekt, uden sammenhæn-

gende sprog og uciviliserede på alle måder. Zam 

forsøger derimod at civilisere sig: Han børster 

tænder, reder sit hår, bruger deodorant, og han 

er holdt op med at spise menneskekød. Den in-

stinktive trang til menneskekød fremprovokeres 
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dog en dag i skolen, hvor Zam er udsat for grov 

mobning og derfor ender med at bide struben 

over på en anden elev. Det fører til bortvisning 

fra skolen og en endnu sværere kamp for Zam i 

forhold til at leve og opføre sig som menneske. 

Bogen slutter med, at Zam er på flugt efter at 

være stukket af fra en lejr, hvor alle zombierne 

har været indespærret. Han er ikke lykkedes 

som menneske, men flere ting tyder på, at han 

muligvis er kommet overens med at være den 

zombie, han er.

At arbejde med afsæt i teksten og dens 
umiddelbare appel
Med afsæt i en undersøgelsesorienteret tilgang 

følger her nogle forslag til og refleksioner over, 

hvordan man bl.a. kan arbejde med bogen. Disse 

tanker er udviklet med inspiration fra Thomas 

Illum Hansen og kan med fordel læses i sammen-

hæng med hans artikel ”Når tekster finder sted” i 

dette tidsskrift.

Meningen med de følgende øvelser er, at de skal 

skærpe elevernes opmærksomhed på teksten, og 

på hvordan den skaber grundlag for bestemte 

billeder og forestillinger. Det kan ske ved at tage 

afsæt i elevernes umiddelbare oplevelse af tek-

sten og ved at få dem til at italesætte, hvilke bil-

leder, ord og sætningskonstruktioner der ligger 

til grund for deres opfattelser. Inden læsning af 

hele teksten og som start på arbejdet med bogen 

scannes de første tre sider til og med sætningen: 

”Et øjeblik håber Zam, at det, der er sket, ikke 

er sket” (s. 9). Eleverne må ikke se selve bogen 

endnu. I stedet skal de læse teksten på disse 

første sider og fundere over, hvad den handler 

om. Hvad deres umiddelbare indtryk er. Begrun-

delsen for at starte på netop denne måde er, at 

det giver eleverne mulighed for at tage afsæt i en 

umiddelbar oplevelse af bogens univers, som kan 

skabe grundlag for det videre arbejde, uden at de 

fra begyndelsen har gjort sig tanker om, hvad det 

hele ’i virkeligheden’ handler om. 

Historien begynder med et velkendt og umid-

delbart realistisk scenarie. På de tre første sider 

erfarer læseren, at hovedpersonen Zam befinder 

sig på en skole, og at han er blevet kaldt på konto-

ret, hvor han er omgivet af fire lærere, fordi han 

har gjort noget forkert. Man ved således endnu 

ikke, at der er tale om en zombie-historie. I stedet 

er hovedpersonen skildret sympatisk og fattet: 

”... Zam tænker, at idrætslæreren måske er 

med, fordi han er i træningsdragt og kan 

tage 100 armbøjninger i ribberne. Han skal 

nok holde Zam, hvis han går amok. Zam 

har ikke tænkt sig at gå amok. Han har ikke 

så meget som overvejet at gå amok. Han 

tvivler på, han har det i sig. Men samtidig 

er det umuligt at forklare, at det, der skete 

med Oscar i frikvarteret, slet ikke er ham. 

Derfor nøjes Zam også med at sørge for 

ikke at gøre en eller anden bevægelse, der 

kan misforstås. Han går så pænt, som han 

overhovedet kan.” (Wung-Sung, 2015, s. 8). 

Umiddelbart virker det som en urimelig magt-

balance. De voksne er overlegne, både i antal og 

hvad fysikken angår. Inspektørens kontor er i 

sig selv en velkendt autoritær manifestation af, 

hvem der bestemmer, og et sted man kan blive 

sendt hen, hvis man skulle have glemt det. 

Under denne indledende øvelse kan man således 

arbejde med, hvilke begrebsskemaer eleverne 

kan få øje på i teksten. Dvs. hvilke forestillings-

verdner, der åbner sig for dem. Vi befinder os 

på en skole, en elev er kaldt på kontoret, fordi 

vedkommende har gjort noget forkert. Hvad 

forbinder eleverne umiddelbart med dette 

scenarie? Er de voksnes vurdering af situationen 

mon retfærdig? Hvem føler man sympati for og 

hvorfor? Hvilke ord og sætninger leder dem til 

deres konklusioner? Husk, at eleverne på dette 

tidspunkt endnu ikke ved, at der er tale om en 

zombie-historie. Historiens bratte overgang og 

skift til netop det scenarie skal de i stedet arbejde 

med senere.

At arbejde med forsideillustrationen
Efter arbejdet med de tre første sider kan 

eleverne få udleveret en kopi af bogens forside-

illustration i farver. Eller den kan vises på white-

board. Når denne øvelse foreslås her, og inden de 

har læst mere end de tre første sider, er det for 

at undgå, at deres tolkning af forsiden bliver for 

farvet af den videre handling. 

I grupper eller sammen på klassen kan eleverne 

her tale om, hvad de umiddelbart kommer til 

at tænke på, når de ser på forsidens forskellige 

elementer. Hvis man ønsker at arbejde undersø-

gelsesorienteret, bør man undlade at forholde sig 

til hele bogomslaget, fordi man, ved læsning af 

Nummer 20 | september 2016  31  



bagsidens gengivelse af historien, er i fare for at 

få ødelagt den umiddelbare oplevelse af forsiden 

og det videre arbejde med teksten. 

Med en undersøgelsesoriente-
ret tilgang er det således vig-
tigt ikke allerede fra starten 
at bede eleverne pejle efter 
en mesterfortolkning af vær-
ket. I stedet skal de på dette 
tidspunkt blot være i proces 
og have fokus på en her og nu 
oplevelse. 

I relation til forsiden kan man starte med at lade 

eleverne reflektere over, hvilke tanker de umid-

delbart får, når de ser på illustrationen. Hvad 

betyder farvesammensætningen, og måden tit-

lens bogstaver er udformet på? Hvilken stemning 

medfører den samlede illustration og hvorfor? 

En måde at strukturere arbejdet på er ved at lade 

eleverne arbejde med hvilke begrebsskemaer 

og forestillingsverdner, de læser ind i illustratio-

nen? Her kan de fx være opmærksomme på kon-

trasten mellem lys og mørk, drengen og egernet, 

biddet i kanten af bogen, samt hvad drengens 

mørke, triste og tillukkede udseende signalerer. 

For at tydeliggøre illustrationens udtryk, kan de 

evt. sætte ord på, hvordan en fuldstændig modsat 

forside ville se ud, og hvilke andre begrebsske-

maer de ville forbinde hermed. Dette vil skærpe 

elevernes bevidsthed om, hvad forskellige farver 

og udtryk symboliserer, og hvorfor de gør det.

Med en undersøgelsesorienteret tilgang er det 

således vigtigt ikke allerede fra starten at bede 

eleverne pejle efter en mesterfortolkning af vær-

ket. I stedet skal de på dette tidspunkt blot være 

i proces og have fokus på en her og nu oplevelse. 

Det vil sandsynligvis styrke elevernes oplevelse 

af, at deres umiddelbare indlevelse og oplevelse 

af bogen er helt central for det videre arbejde 

og ikke en tolkning, som læreren allerede ligger 

inde med. 

At arbejde med skift i handlingen
En anden måde at arbejde undersøgelsesori-

enteret på i litteraturundervisningen er ved at 

have fokus på stemningsskift i den tekst, man 

arbejder med. Dvs. steder i teksten, hvor der 

pludselig sker noget uventet, og man fx ændrer 

sit syn på personerne, eller handlingen tager en 

overraskende drejning. Konkret kan man under 

læsningen bede eleverne om kort at notere sig, 

når der sker sådanne grundlæggende stemnings-

skift i handlingen. Hvor lader man sig bare rive 

med af fortællingen, og hvor stopper man op og 

undres? 

Man kan både arbejde med disse skift undervejs 

og efter endt læsning. Meningen er under alle 

omstændigheder at få elevernes opmærksomhed 

skærpet i forhold til, hvordan teksten bearbej-

der læserens forestillingsevne. Herunder hvilke 

opfattelser og forestillinger bestemte ord og sæt-

ningskonstruktioner afstedkommer. Med fokus 

på stemningsskift arbejder man således med at 

udfordre den umiddelbare førsteordenslæsning 

af teksten, fordi stemningsskiftet gør, at man må 

stoppe op og påbegynde en reflekteret anden-

ordenslæsning: Hvad skete der her? Hvorfor 

skete det? Hvad betyder det?

I Zam er det oplagt at arbejde med sådanne 

stemningsskift, fordi handlingen er bygget op 

om skismaet mellem at være civiliseret men-

neske og uciviliseret zombie. Som zombie, der 

for alt i verden gerne vil være menneske, er 

hovedpersonen Zam placeret midt imellem de 

to poler, og det medfører hos Wung Sung en til 

tider overraskende nyfortolkning af begge ellers 

meget adskilte begrebsskemaer. I historien byttes 

der således flere gange rundt på forholdene, så 

zombier netop opfører sig mere civiliseret end 

mennesker, og mennesker omvendt opfører 

sig både dyrisk og følelsesmæssigt afstumpet. 

Samtidig trækker forfatteren bevidst på vores 

stereotype forestillinger om både zombier og 

mennesker, og derfor opleves de pludselige skift 

ekstra virkningsfulde. I forlængelse af det kan 

eleverne under læsningen kort notere for sig 

selv, hvornår de oplever henholdsvis: indlevelse 

og afstand, empati og distance i teksten. Fokus 

på disse skift i teksten, og hvilke forestillinger de 

medfører, kan efterfølgende danne grundlag for 

en mere overordnet diskussion af emner som 

næstekærlighed, gensidig respekt og tolerance, 

eller fx hvem der har ret til at dømme, hvad der 

er rigtigt og forkert. 

Et konkret eksempel på, hvordan man kan ar-

bejde med sådanne skift, kan gives i forlængelse 
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af de allerede foreslåede øvelser. Efter af have 

arbejdet med forsideillustrationen kan eleverne 

vende tilbage til teksten, de har læst, og læse 

resten af side 9 færdig. Her afsløres det, hvorfor 

Zam er i problemer, og at det skyldes et overgreb 

i form af et dødeligt bid:

”...Et øjeblik håber Zam, at det der er sket, 

ikke er sket. Så løfter Oscar hovedet, så 

man kan se det store hul i hans strube. 

Hans trøje er mørk af blod, og øjnene er 

uklare og farveløse. Oscar smiler svagt til 

dem og blotter tænderne. Han er død, men 

ikke-død. ”Åh Gud!” Siger matematiklæ-

reren. Jeg vænner mig aldrig til det.” Zam 

er flov og stolt på samme tid. Han har bidt 

ham, men det er et helt perfekt bid. Præcist 

og dybt...” (Wung-Sung, 2015, s. 9).

I bogen svarer det til 12 linjer, som grundlæg-

gende ændrer tekstens budskab om, hvad der er 

på færde. Forestillingen om en elev, der demon-

strativt og måske uretfærdigt sættes på plads på 

skoleinspektørens kontor, afløses af en meget 

detaljeret beskrivelse af det bid, Zam har påført 

en anden elev. 

Det afgørende i øvelsen er at 
få eleverne til at forstå, hvor-
dan en tekst kan bearbejde 
og modellere vores fantasi, så 
den fremkalder bestemte bil-
leder. 

Bestemte ord og udbrud giver helt bestemte 

forestillinger. Derfor kan man arbejde med, hvor 

i teksten stemningen ændrer sig, og hvilke ord 

og sætninger der er afgørende for dette skift. 

Man kan igen tale om begrebsskemaer, der 

krydser hinanden, og fx stille spørgsmål til, hvad 

eleverne forbinder med skabninger, der bider 

andre mennesker. Er de troværdige? Generelt og 

her i teksten. Hvorfor/hvorfor ikke? Som lærer 

kan man søge at sætte fokus på, hvilken effekt 

det har, at to så forskellige begrebsskemaer som 

skolen og zombieverdenen pludselig hører til i 

én og samme verden. Det afgørende i øvelsen er 

at få eleverne til at forstå, hvordan en tekst kan 

bearbejde og modellere vores fantasi, så den 

fremkalder bestemte billeder. Hvordan forfat-

teren i virkeligheden manipulerer med vores 

bevidsthed for at opnå en bestemt virkning.

Eleverne vil efter den ovenstående øvelse have 

aktiveret både en første- og en andenordens-

læsning. Ved læsning af de første tre sider lader 

man sig føre med af teksten, fordi hovedperso-

nen beskrives, så læseren føler sig fortrolig med 

ham. Zam virker sympatisk, og scenariet med 

inspektørens kontor er et velkendt, men ubeha-

geligt sted at være blevet sendt hen, hvis man har 

gjort noget forkert. Derfor har man umiddelbart 

medfølelse med fortælleren, og man oplever 

ham som troværdig og tillidsvækkende, fordi 

han virker ydmyg og angrende. Men da læseren 

konfronteres med Zams angreb på en anden elev, 

sker der et brud på forventningerne til teksten, 

og der opstår et naturligt behov for at stoppe op 

og tænke over, hvad der foregår. 

Afsluttende refleksioner 
over første- og 
andenordensperspektiv
Artiklens udgangspunkt var skellet mellem skole- 

og fritidslæsning. Undervejs har jeg søgt at vise, 

hvordan en undersøgelsesorienteret tilgang til 

litteraturlæsning i skolen giver mulighed for at 

koble fritidslæsningens umiddelbare indlevelse 

med skolelæsningens mere reflekterede tilgang 

til litteraturlæsning

Førsteordenslæsning bliver typisk aktiveret ved 

empati, identifikation og indlevelse i personer i 

teksten. Den umiddelbare appel eller invitation 

til indlevelse kan ske ved at noget skildres meget 

direkte og som vist ovenfor fx afskyvækkende. 

Andenordens reflekteret læsning aktiveres 

omvendt ved, at den umiddelbare førsteordens-

læsning afbrydes af uventede hændelser eller 

ting i teksten, som man undres over. Fx ved skift 

i stemningen, eller hvis teksten rummer inter-

tekstuelle referencer, som enten bliver opdaget 

af eleverne selv, eller som læreren gør eleverne 

opmærksom på. 

Arbejdet med intertekstuelle referencer for-

drer en reflekteret andenordenslæsning. Vil 

man holde fast i den undersøgelsesorienterede 

tilgang, bør man derfor vente med at gå i dybden 

med referencer til andre tekster, til den første 

gennemlæsning er gennemført, og man har et 
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erfaringsmæssigt grundlag for at arbejde videre 

med en andenordensrefleksion i forbindelse med 

en genlæsning. 

Det væsentlige ved en undersøgelsesorienteret 

tilgang er, at man ikke lader en intertekstuel re-

ference stå i vejen for elevens egen umiddelbare 

oplevelse af teksten ved den første gennemlæs-

ning. Slutninger og sammenligninger med andre 

tekster skal gerne opstå på en måde, så elevene 

oplever, at det har afsæt i en førsteordenslæs-

ning, de selv har været med til at skabe.

Det er netop muligheden for at læse på flere 

niveauer, der gør den undersøgelsesorienterede 

tilgang interessant. Den understøtter både eleven 

i at læse teksten på egne præmisser, i kraft af et 

umiddelbart og fremadrettet indlevelsesperspek-

tiv, og den kan, med hjælp fra en lærer, danne 

grundlag for et mere kritisk reflekterende og ofte 

tilbageskuende analytisk perspektiv. Tekstens 

umiddelbare appel til læseren handler i denne 

optik ikke om, at indholdet skal gengive eller 

bekræfte det sprog og de tematikker, skoleelever 

normalt forbinder sig med. Apellen handler her 

om teksters evne til at aktivere en umiddelbar 

indlevelse eller oplevelse, der med lærerens 

hjælp kan fungere som et selverkendt og dermed 

givtigt afsæt for en senere refleksion. 
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STYRK SPROGET, STYRK LÆRINGEN 
– sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum

Oversat fra Scaffolding Language, Scaffolding Learning 
– Teaching English Language Learners in the Mainstream Class-
room

Hvordan skal man som lærer arbejde for at styrke læringen for alle 
elever i et sammensat og multikulturelt klasserum? Hvordan kan 
man som lærer sikre, at undervisningen både er sprogligt og fagligt 
udviklende?

Disse spørgsmål giver Pauline Gibbons svar på i denne længe ven-
tede oversættelse af Gibbons’ klassiker, som nu udkommer i en ny 
udgave på dansk. 

Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til alle lærere og stu-
derende på læreruddannelsen, der gerne vil rustes bedre til arbej-
det med elever med dansk som andetsprog. 
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Vejl. pris: 289 kr. 

I serien LÆRERPROFILER I DANSK er der 
udgivet otte hæfter, som introducerer til 
danskfaget i læreruddannelsen.

Læs mere om de otte hæfter her:
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til undervisningen i folkeskolens 

4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN

Denne første bog i serien, basisbogen, 
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LÆRERPROFILER 

I DANSK 1.-6. KL.

I dette hæfte, som introducerer til Tekster og tekstundervisning 

(1.-6. klassetrin), præsenterer Rasmus Fink Lorentzen og Anne 

Agger nyere forskningsbaseret viden om multimodale tekster og 

introducerer til modeller og begrebsbrug med henblik på tilrette-

læggelse af tekstundervisningen i dansk. 

Kapitlet indledes med en generel introduktion til socialsemiotik-

ken. Efterfølgende forklares, hvordan denne videnskab ligger i for-

længelse af den klassiske semiotik og det dobbelte tegnbegreb, og 

dette sættes igen i relation til en definition af multimodalitetsbegre-

bet. Herefter indsnævres fokus til at omhandle fiktive multimodale 

tekster i skolen. I kapitlet demonstreres to eksemplariske analyser 

af konkrete undervisningsforløb, der omfatter litteraturundervis-

ning, som inddrager digitale multimodale tekster. På baggrund af 

disse analyser diskuterer de to forfattere de didaktiske implika-

tioner af disse tekstarbejder og kommer afsluttende med forslag 

til studieaktiviteter med multimodale tekster i læreruddannelsen. 

Målet med kapitlet er at introducere til et nyt og spændende hjør-

ne af tekstundervisningen i dansk, som kan bidrage til indholds-

området i flere af de nye elementer i læreruddannelsen, eksempel-

vis multimodalitet, literacy og tekster og tekstundervisning.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Læ
rerprofiler i

dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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4.-10. KLASSETRIN 

Bind 3 introducerer til de fire studie
-

kompetenceområder, der knytter sig 

til undervisningen i folkeskolens 

4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN

Denne første bog i serien, basisbogen, 

introducerer den studerende til 

danskfaget i den nye læreruddannelse,

LU13. Basisbogen giver indsigt i det 

paradigmeskifte, der har fundet sted 

i form af kompetencemålsstyring med 

fokus på vidensmål, færdighedsmål 

og kompetencemål. Bogen præsente -

rer en modulopbygget læreruddannelse rettet mod den nye 

folkeskolereform og nye Fælles Mål 2014. Desuden stiller 

bogen skarpt på de mange udfordringer til det nye undervis
-

ningsfag i dansk. Der sættes blandt andet fokus på didaktisk 

teori og metode, på praktikken, professionsbachelorprojek
-

tet, læremiddeldesign og mundtlighed.

 

 
Om

slag:
a lette Bertelsen / alette

B.dk

23
0 m

m

9
788759

323991

samfundslitteratur.dk

INGER MAIBOM OG HENRIK BALLE NIELSENLÆSEKOMPETENCE

LÆRERPROFILER 

I DANSK 1.-6. KL.

I dette hæfte fremstiller Inger Maibom og Henrik Balle Nielsen 

dansklærerens kompetencer inden for området Læsning og læse-

undervisning i 1.-6. klasse. 

Forfatterne viser, hvordan teoretisk viden om læseprocesser og læ-

seudvikling kan anvendes i den konkrete undervisning i læsning, 

herunder i krydsfelter mellem læringsmål, metoder og læremidler. 

Eksempelvis kan dansklæreren med fordel undervise i ordafkod-

ning med nogle læremidler og undervise i sprog- og tekstforståelse 

med andre læremidler. Ordafkodning og tekstforståelse er hver for 

sig og i sammenhæng afgørende komponenter i læsning, som der 

skal undervises eksplicit i. 

Hæftet formulerer et tilbageblik på udviklingen i teorier om 

læsning og læseundervisning og fokuserer på formidling af ny, 

aktuel forskningsviden. Læseundervisningen skal skabe grundlag 

for, at eleven kan tilegne sig en lang række læsestrategier med 

udgangspunkt i sprog og kognition. Hæftet diskuterer i øvrigt en 

række evalueringsformer til brug for vurdering af elevernes læ-

seudvikling, herunder løbende og summativ evaluering. Kapitlet 

afsluttes med en række studieopgaver inden for relevante områder 

i læsedidaktik.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i

dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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Bind 3 introducerer til de fire studie
-

kompetenceområder, der knytter sig 

til undervisningen i folkeskolens 

4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN
Denne første bog i serien, basisbogen, 

introducerer den studerende til 

danskfaget i den nye læreruddannelse,

LU13. Basisbogen giver indsigt i det 

paradigmeskifte, der har fundet sted 

i form af kompetencemålsstyring med 

fokus på vidensmål, færdighedsmål 

og kompetencemål. Bogen præsente -

rer en modulopbygget læreruddannelse rettet mod den nye 

folkeskolereform og nye Fælles Mål 2014. Desuden stiller 

bogen skarpt på de mange udfordringer til det nye undervis -

ningsfag i dansk. Der sættes blandt andet fokus på didaktisk 

teori og metode, på praktikken, professionsbachelorprojek
-

tet, læremiddeldesign og mundtlighed.
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LÆRERPROFILER 

I DANSK 1.-6. KL.

I dette hæfte, som introducerer til Skrivning og skriveundervis-

ning (1.-6. klassetrin), demonstrerer Charlotte Reusch og Solveig 

Troelsen med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skrive-

didaktik veje til god skriveundervisning og skriveudvikling. 

I hæftet lægges der vægt på at belyse skrivedidaktik ud fra primært 

to perspektiver. For det første giver hæftet læseren en forståelse af 

det at arbejde med elevens skriveudvikling set ud fra et elevper-

spektiv, fx elevens forsøg på at erobre skriftsproget og gøre det til 

et funktionelt kommunikationsmiddel med en klar hensigt og en 

veldefineret modtager.

For det andet tager hæftet fat på de udfordringer, som læreren 

står over for i sin konkrete undervisning. Hvad skal en lærerstude-

rende i dansk vide og kunne for at kunne tilrettelægge hensigts-

mæssige rammer om elevernes skrivning? 

Kapitlet forsøger at besvare de to centrale udfordringer gen-

nem en afbalanceret forståelse af teori og praksis, så praktikeren 

oplever teorien som en nyttig forståelsesramme, idet begreber gø-

res praktisk anvendelige uden at give køb på den faglige og viden-

skabelige substans. Endelig præsenterer hæftet en model til analy-

se af elevernes tekster efterfulgt af eksemplariske tekstanalyser af 

forskellige genrer og en didaktisk model til lærerens planlægning 

af skriveundervisning. Der gives eksempler på opgaver, den stude-

rende kan forfølge i praktik og bruge som studieopgaver.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i

dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

dansk fag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.

samfundslitteratur.dk
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4.-10. KLASSETRIN 

Bind 3 introducerer til de fire studie -

kompetenceområder, der knytter sig 

til undervisningen i folkeskolens 

4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN
Denne første bog i serien, basisbogen, 

introducerer den studerende til 

danskfaget i den nye læreruddannelse,

LU13. Basisbogen giver indsigt i det 

paradigmeskifte, der har fundet sted 

i form af kompetencemålsstyring med 

fokus på vidensmål, færdighedsmål 

og kompetencemål. Bogen præsente -

rer en modulopbygget læreruddannelse rettet mod den nye 

folkeskolereform og nye Fælles Mål 2014. Desuden stiller 

bogen skarpt på de mange udfordringer til det nye undervis -

ningsfag i dansk. Der sættes blandt andet fokus på didaktisk 

teori og metode, på praktikken, professionsbachelorprojek -

tet, læremiddeldesign og mundtlighed.
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METTE VEDSGAARD CHRISTENSEN

SPROG I DANSK

LÆRERPROFILER 
I DANSK 1.-6. KL.

I dette hæfte, som introducerer til området Sprog og kommuni-

kationsundervisning (1.-6. klassetrin), redegør Mette Vedsgaard 

Christensen for forskellige perspektiver på sprog og deres konse-

kvenser for undervisning. 

Hæftet præsenterer tre forskellige teoretiske syn på sprog og deres 

relevans for danskundervisningen.

Først gennemgås det formelt-strukturelle sprogparadigme, og 

dette paradigmes didaktiske muligheder og begrænsninger dis-

kuteres. Dernæst gennemgås feltanalysen som beskrivelsesram-

me for dansk sprogbrug, inden det systemisk-funktionelle syn på 

sprog i teori og undervisning præsenteres. Formålet med kapitlet 

er todelt. For det første tegnes konturerne af det sprogteoretiske 

landskab. For det andet præsenterer hæftet en ny sprogdidaktik til 

danskfaget, en sprogdidaktik, som bygger på det systemisk-funk-

tionelle sprogsyn. I denne sprogdidaktik er både sprogundervis-

ningens indhold, målsætninger og undervisningsformer ander-

ledes end i traditionel sprogundervisning, og derfor præsenterer 

hæftet konkrete eksempler på, hvordan den funktionelle lingvistik 

kan didaktiseres i undervisningen.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i

dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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BENNY BANG CARLSEN 

KREATIVITET OG 
INNOVATION PÅ 

SKOLESKEMAET

LÆRERPROFILER  
I DANSK 4.-10. KL.

I dette hæfte, som introducerer til området Danskdidaktik (4.-10. 

klassetrin), præsenterer Benny Bang Carlsen innovative og kreati-

ve måder at arbejde med sprog og tekster på. 

Hæftet lægger vægt på at udvikle de studerendes kognitive be-

vidsthed om sproget og de visuelle mediers fantastiske muligheder 

gennem transformative læringsaktiviteter. De studerende præsen-

teres for nye idéer og begreber i kognitiv analogilæring og analo-

giens funktion som generator for nye eksperimenter i danskfaget 

gennem digitale udtryksformer. 

Desuden har dette hæfte til formål at vise, hvordan man kan 

udvikle en danskdidaktisk teori, hvor den undersøgende, innova-

tive og kreative læring er i centrum. Herunder introduceres de 

lærerstuderende til en række centrale begreber og modeller, de 

kan bruge til at udføre og udarbejde læringsaktiviteter, som retter 

sig imod design af innovative digitale læremidler i danskundervis-

ningen på 4.-10. klassetrin. Hæftet afsluttes med en skitsering af 

en trestrenget analysemodel for multimodale tekster og læremid-

ler, herunder tegnes konturerne af et bud på et nyt tekstbegreb til 

danskundervisning. Endelig præsenteres der en række opgaver til 

den studerendes videre studier.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler 

i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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METTE VEDSGAARD CHRISTENSEN 

SKRIVNING I SKOLEN

LÆRERPROFILER  I DANSK 4.-10. KL.

I dette hæfte, som introducerer til kompetenceområdet Fortsat 

læsning og skrivning (4.-10. klassetrin), præsenterer Mette Veds-

gaard Christensen forskellige syn på sprog og tekster. 

I hæftet lægges særlig vægt på at fremstille teorier om tekster 

og genrer, der demonstrerer forskelle mellem henholdsvis form-  

og funktionstilgange til genrebegrebet. Efter et kort historisk rids 

over forskellige skrivedidaktikker diskuteres pædagogiske teoriers 

di daktisering i skriveundervisningen. Genrepædagogikkens skri-

vedidaktik beskrives og forklares, og der lægges især vægt på den 

læringsteoretiske baggrund for genrepædagogikkens faseopdelte 

undervisning i skrivning og tekster.

Hæftets fremstillingsform veksler mellem teoretiske forklarin-

ger og undervisningsklip – konkrete undervisningsaktiviteter, som 

illustrerer teori og metode i praksis. Især de modellerende og stil-

ladserende princippers teori og praksis beskrives og konkretiseres. 

Hæftet afsluttes med et bud på, hvordan elevers skrivning kan eva-

lueres systematisk og på et ekspliciteret tekst- og sprogteoretisk 

grundlag.
Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i 

dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye dansk-

fag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompeten-

ceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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LÆRERPROFILER  I DANSK 4.-10. KL.

JEPPE BUNDSGAARD

SPROG OG KOMMUNIKATION

I dette hæfte, som introducerer til kompetenceområdet Sprog og 

kommunikationsundervisning (4.-10. klassetrin), tager Jeppe 

Bundsgaard afsæt i forskningsbaseret viden omhandlende sprog 

og tekster i relation til kommunikativ kompetence. Hæftet er 

bygget op over en række centrale træk ved vores sproglige om-

gang med hinanden – fra præsentationer af forskellige måder at 

forstå, hvad en kommunikationssituation er, over undersøgelser af 

vores mundtlige og kropslige sprogs funktioner til undersøgelser 

af, hvad kommunikation på nettet giver os af udfordringer.I fremstillingen udpeges især tre sproglige fænomener – metafor, 

deixis og modalitet – som det er godt at være opmærksom på i 

arbejdet med kommunikation. Der er desuden fokus på de kompe-

tencemål, der omhandler kritisk vurdering af sprogbrug i analoge 

og digitale medier, udvikling af læringsaktiviteter, der understøt-

ter elevers kommunikative kompetence, og vurdering af stemme, 

mimik og gestik som udtryksmidler i danskundervisning. Endelig 

lægges der vægt på at skabe en hensigtsmæssig tekst i en given 

kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og 

sproglige virkemidler. Hæftet afrundes med studieopgaver i for-

skellige kommunikationsgenrer relateret til de centrale temaer, 

som fremstilles gennem hele hæftet. Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler 

i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 

danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-

petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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ANNA KARLSKOV SKYGGEBJERG

BØRNE- OG 
UNGDOMS-
LITTERATUR

LÆRERPROFILER  
I DANSK 4.-10. KL.

I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række 
perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres 
arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. For-
målet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende 
forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen:

• Hvilke tekster byder sig til i tekstarbejdet i 4.-10. klasse, og
hvorfor har bestemte former for litteratur en særlig forrang,
når det gælder danskundervisning?

• Hvilken betydning har elevernes alder, faglige formåen og in-
teresser for valget af tekster?

• Hvilke formål begrunder tekstlæsningen?
• Hvilken sammenhæng er der mellem teksternes egenart og

valget af undervisningsmetode(r)?

Hæftet stiller skarpt på disse didaktiske spørgsmål med baggrund 
i en grundig kortlægning af især børne- og ungdomslitteraturens 
skiftende temaer og synsvinkler i et historisk udviklingsperspektiv. 

Nyere forståelser af børne- og ungdomslitteraturens genrer 
introduceres og diskuteres, bl.a. gennem en problematisering af 
begrebet om den komplekse børne- og ungdomslitteratur. Desuden 
gøres der rede for udvalgte litteraturvidenskabelige retninger og 
metoder. Endelig lægges der op til, at de lærerstuderende i dansk 
selv kan gå på opdagelse i det mangfoldige tekstlandskab, som op-
rulles. Hæftet afsluttes således med en række litteraturdidaktiske 
studieopgaver, som er struktureret og nøje afgrænset i forhold til 
hovedtemaerne i de forskellige afsnit. 

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler 
i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 
danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-
petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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Helle Rørbech

MELLEM 
TEKSTER

kultur og identitet i klasserummet 

mellem sprog, 
handling 
og selv

Bettina Perregaard

samfundslitteratur.dk

Narra tivitet

Det narrative vedrører det, vi fortæller til hinanden om de
begiven heder, der er vigtige for os. Det vedrører den måde, hand-
ling er fremstilles på i det, der fortælles. Den fortællende taler ud fra 
sin egen opfattelse af det, der er sket, men er også afhængig af den 
 situation og de relationer, fortællingen bliver til inden for og er med 
til at skabe. Den sproglige analyse af narrativer viser, hvilke forstå-
elser og værdier vi har, og hvordan vi giver udtryk for dem.

Der er en udbredt interesse for det narrative inden for en lang  
række humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Bogen 
præsenterer de videnskabsteoretiske positioner, der er relevante for 
den narrative teoridannelse (den realistiske, socialkonstruktionisti-
ske, socialkonstruktivistiske, hermeneutiske og fænomenologiske 
position), og giver mange eksempler på mundtlige fortællinger, der 
fortolkes og analyseres i overensstemmelse med interaktionsanaly-
tisk praksis. Bogen diskuterer desuden begreber som selv, tid, rum, 
perspektiv, plot, emotion og handling, der alle er afgørende for 
under søgelsen af den mundtlige fortælling som genre.  

B
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itet – m
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samfundslitteratur.dk

Bettina Perregaard,
ph.d., er lektor i dansk sprog ved Institut 
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet. Forsker inden  
for sprog- og skriftsprogspsykologi, inter-
aktionsforskning, narrativitet og socia li-
sation. Har udgivet bøgerne Forskning og 
undervisning i skriftsprog (2002); Må vi 
skrive på vores historie? Børns organisering 
og udnyttelse af skriftsprog (2003); Pædago-
gisk sprogforskning (2004); Samtalen i psy-
koterapi (2007) og Vær i verden. Intentio-
nelle og interaktionelle mønstre i barnets 
hverdagsliv (2016).
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Tegneserier og tekstlæsning
Tegneserier og tekstlæsning giver de studerende en stærk mediefaglig og 
forskningsbaseret viden og ruster dem til at introducere tegneserier som 
analysemateriale i den undervisning, de skal bestride i praktikken eller efter 
endt uddannelse. Bogen gør dem i stand at udvikle deres elever til at blive 
kompetente litteraturlæsere gennem brugen af eksempler fra tegneseriens 
verden.

Forfatterne tager udgangspunkt i deres egne erfaringer med at undervise 
med tegneserier, og de giver en række forslag til, hvordan studerendes di-
daktiske og multimodale kunnen kan styrkes. Bogen bruger kanontekster 
som eksempelmateriale og anvender på den måde tegneserien til at åbne 
svært tilgængelige tekster, samtidig med at tegneseriens mediespecifikke 
karakteristika bliver gennemgået.

Bogen henvender sig primært til studerende og deres undervisere ved 
danskfaget på professionshøjskolernes læreruddannelse samt til dansklæ-
rere i grundskolen.
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Rikke Platz Cortsen (f. 1979) er FKK-finansieret 
postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, 
Københavns Universitet med et projekt om nordiske 
samtidstegneserier. Hun er mag.art. i litteraturviden-
skab, og hendes engelsksprogede ph.d.-afhandling 
handler om tid og rum i tegneserier. Hun forsker, for-
midler og underviser i adskillige aspekter af tegneseri-
en, nationalt såvel som internationalt.

Mette Jørgensen (f. 1963) er international leder 
på Professionshøjskolen UCC. Hun er cand.mag. 
og har en ph.d. i litteraturhistorie fra Aarhus Uni-
versitet. Hun har mange års undervisningserfaring 
fra universitetet og gymnasieskolen, og hun har det 
sidste årti været beskikket medlem af universiteter-
nes censorkorps for Litteraturvidenskab og Moderne 
Kultur. Hun er erfaren lærebogsforfatter, bl.a. som 
medforfatter til en tværfaglig skrivedidaktisk lærebog 
og som medforfatter til to litteraturhistoriske lærebø-
ger til danskfaget i gymnasieskolen.
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