
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kurserne er enkeltdagskurser, der består af to moduler á  
3 timer, og de relaterer sig bredt til fagets stofområder:  
sprog – litteratur – medier.

Kursusudbuddet præsenterer bl.a. ideer til arbejdet med 
skriftlig progression og responsstrategier, drama i danskfaget 
og kanonlæsning. Oplægsholderne er undervisere, forskere, 
kritikere og forfattere som på forskellig måde beskæftiger sig 
med emner der kan give inspiration til undervisningen.  
Kurserne afholdes i løbet af februar, marts og april 2015 i 
tidsrummet kl. 9.00-16.00. Det samlede kursusudbud er 
målrettet både stx og hf, og visse af kurserne kan også være 
relevante for htx og hhx. 

NYT!
For de fleste kursers vedkommende er der mulighed for at 
tilmelde sig et enkelt modul (3 timer). Det vil fremgå af 
beskrivelsen for det enkelte kursus om dette er en mulighed. 
Se mere om muligheden for at tilmelde sig et halvdags- 
kursus under “Pris”.

PRIS
Dags-kursus (6 timer): Kursuspris pr. deltager er kr. 925,- 
ekskl. moms. 
Halvdags-kursus (3 timer): Kursuspris pr. deltager er kr. 600,- 
ekskl. moms. 

Udgifter til forplejning af deltagerne dækkes af skolen. Det er 
derfor ikke nødvendigt at indsende dokumentation for 
forplejningsudgiften. 

TILMELDING
Tilmeldingsfristen er 1. november 2015. Tilmeldingen foregår 
ved at faggruppen fra en skole bestiller et kursus. Der gælder 
forskellige betingelser for de to slags kurser:

Dags-kursus: Kræver minimum 12 betalende deltagere. Der 
betales kr. 925,- pr. deltager, dog med et maximum på kr. 
25.000,- Max. antal deltagere: 50

Halvdags-kursus: Kræver minimum 7 betalende deltagere. 
Der betales kr. 600,- pr. deltager, dog er der et maximum på 
kr. 12.000,- Max. antal deltagere: 50

Kravene for minimum og maximum-priser forsøger at 
tilgodese såvel små som store faggrupper. Skolen kan evt. 
rekvirere et kursus sammen med en eller flere andre skoler. 
Hvis to eller flere skoler går sammen om et kursus, skal skolen 
der afholder kurset, tilmelde sig, og det vil ligeledes være 
denne skole der modtager den samlede afregning for samt- 
lige deltagere fra Dansklærerforeningens Hus. 

Tilmelding er bindende og skal godkendes af skolens  
rektor/forstander. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil den  
1. november 2015. 

Deltagerliste med det anslåede deltagerantal sendes til 
Dansklærerforeningen – dansklf@dansklf.dk inden 1. decem-
ber 2015. Husk at anføre kursusnavn/nummer og om det er 
et dags-kursus eller halvdags-kursus. Korrekte betalingsoplys-
ninger og evt. EAN skrives ligeledes i mailen. Fakturaen vil 
blive sendt elektronisk. 

NYT!
Tilmeldingen foregår ikke som tidligere via Dansklærer-
foreningens hjemmeside. Skolen kontakter den/de ønskede 
oplægsholdere og finder en dato, der kan passe begge parter. 
Kontaktoplysninger på oplægsholderne er angivet i forlæn-
gelse af de respektive kursusbeskrivelser. Hvis man ønsker at 
tilmelde sig et kursus, der involverer flere oplægsholdere, skal 
man sørge for at skrive en fælles besked.

Skulle man mod forventning ikke modtage svar fra en 
oplægsholder, kan man henvende sig til Dansklærerforenin-
gens administration på dansklf@dansklf.dk

KONTAKTPERSON
I forbindelse med kurset er der brug for en kontaktperson  
på stedet som er behjælpelig med den praktiske afvikling af 
kurset og indsendelse af deltagerliste efter kurset. Kontakt-
personen aflønnes ikke af Dansklærerforeningen. 

SPØRGSMÅL
Spørgsmål angående kursernes indhold rettes til Camilla 
Aaquist: aaquist83@gmail.com

Praktiske spørgsmål angående kursernes afholdelse rettes til 
Dansklærerforeningens Hus på dansklf@dansklf.dk. 

SKOLEBASEREDE KURSER 2016 Kursus 1: 
Tegneserier og graphic novels  
i danskfaget   
(mulighed for halvdags-kursus) 

Tegneserieanalyse – en introduktion
Formålet med denne del af kurset er at præsentere analyse-
modeller og begreber der ligger til grund for analysen af 
tegneserier som den fremstilles i lærebogen ”Grafiske roman-
er” målrettet ungdomsuddannelser. Der gives i denne sammen-
hæng en introduktion til tegneserie-analysens forskellige me- 
toder og begreber: fortællerforhold (udsigelse), stilanalyse, 
billedanalyse samt intern og ekstern analyse.
Endvidere gives en introduktion til hvordan tegneserieanalyse 
kan anvendes tværfagligt i analyse af fx tegneseriefilmatiser-
inger, samt sammenlignende analyse af film og tegneserier. I 
denne sammenhæng sættes fokus på bl.a. filmatisering og 
remediering.

Oplægget tager afsæt i konkrete eksempler fra main- 
stream-tegneserier, grafiske romaner og spillefilm.

Hans-Christian Christiansen, ph.d., forfatter til bl.a. Tegne-
seriens æstetik (Museum Tusculanum, 2001) og medforfatter 
til ”Tegneserieanalyse” (med Anne Magnussen i ”Analyse af 
billedmedier”, Samfundslitteratur 2009) og Grafiske romaner  
(med Mimi Olsen, Dansklærerforeningens Forlag 2015).
Kontakt: hcc@ruc.dk
 

Kom godt i gang – med grafiske romaner
Grafiske romaner er bredt anlagte tegnede fortællinger med 
en markant og personligt farvet visuel stil og streg. Formatet 
har en stærk appel, og egner sig – ikke mindst på grund af 
muligheden for at sammentænke litterære, sproglige og 
mediemæssige tilgange – vældig godt til undervisning. 
Denne del af kurset har fokus på hvordan man helt konkret 
kan bruge grafiske romaner i klassen – i forbindelse med 
tematisk vinklede forløb, værkanalyse og i faglige samspil 

med andre fag, bl.a. dansk/historie-opgaven. Grundbegreber, 
vinkler, materiale, arbejdsformer og arbejdsark til elever/
kursister vil blive gennemgået, ligesom der vil være eksem-
pler på eksamensspørgsmål. 

Mimi Olsen, dansk- og mediefagslærer på Hvidovre Gymna-
sium og HF. Medforfatter til bl.a. Levende billeder (Systime 
2007), Krydsfelt (Gyldendal, 2010), Filmisk litteraturhistorie 
(Gyldendal 2014), Film skal ses i religion (Gyldendal 2015)  
og Grafiske romaner (Dansklærerforeningens Forlag 2015).
Kontakt: mimi.olsen1@skolekom.dk

Kursus 2: 
Autofiktion. Teoretisk :  
Analytisk : Tematisk : Tværfagligt
(mulighed for halvdags-kursus)

I takt med at antallet af udgivelser inden for hybridformen 
autofiktion er steget eksplosivt de sidste fem år, har også 
forvirringen omkring hvad dette begreb egentlig rummer, 
bredt sig. Med udgangspunkt i Dansklærerforenings 
udgivelse ”Selvfortalt. Autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, 
teater, film” vil bogens forfattere forklare hvor stort og 
præcist et spektrum autofiktionsbegrebet dækker, ligesom 
de vil redegøre for den eksplosive udvikling som har fundet 
sted igennem de seneste ti-femten år, både i forfatteres 
litterære praksis og i den teoretiske udforskning af begrebet.
 
De varianter af autofiktion hvormed der opereres i bogen,  
vil således blive udfoldet i et kortfattet historisk overblik:  
1. Autofiktion (i Serge Doubrovskys og Philippe Gasparinis 
forstand). 2. Dobbeltkontrakt (i Poul Behrendts). 3. Selv-
fortælling (i Arnaud Schmitts), 4. Performativ biografisme (i 
Jon Helt Haarders) og 5) Fiktionalitet (i Henrik Skov Nielsens 
forstand).
 
Bogens tre heraf afledte kategorier vil sideløbende blive 
bragt analytisk i spil i forhold til et udvalg af dens tekster og 

forfattere, på tværs af den genremæssige opdeling (inden 
for prosa, lyrik, teater og film).
 
Litteraturhistorisk vil der blive perspektiveret tilbage til 
1970ernes bekendelseslitteratur, fx Suzanne Brøgger, hvor 
kimen til autofiktioner, som vi kender dem i dag, blev lagt  
– ligesom der vil blive draget paralleller til de to internation-
alt genremæssige nyskabelser fra samme årti: ”Witness 
literature” (1977) og ”Autofiction” (1978).
 
Frem for alt vil to temaer – skam og identitet – som særlig 
har domineret de autofiktive udgivelser 2009-15 blive 
gennemgået. Med udgangspunkt i teoretikere som Norbert 
Elias, Judith Butler og Lars J. Sørensen ser vi nærmere på 
skam som socialiseringsfaktor og går mere i dybden med 
konkurrencesamfundets individbaserede skam, som forfat-
tere som bl.a. Pablo Llambías, Asta Olivia Nordenhof og 
Hassan Preisler skriver sig op imod. Vi vil også se nærmere  
på kønsbaseret skam, herunder også manderollen i de nyeste 
autofiktioner.

Identitetstemaet vil udfolde sig dels i forhold til globalisering 
og indvandring (Yahya Hassan, Maja Lee Langvad og Hassan 
Preisler), dels i forhold til den nye socialitet hvor grænserne 
mellem det private og det offentlige konstant udfordres og 
nedbrydes – det være sig i autofiktioner, såvel som på 
Facebook. Juridisk, såvel som privat.
 
Afslutningsvis vil vi med udgangspunkt i autofiktionerne og 
de gennemgåede temaer komme med oplæg til tværfaglige 
forløb (fx mellem dansk, historie, psykologi og samfundsfag), 
som herefter diskuteres og videreudvikles i grupper, inden vi 
runder det hele af med at dele og give feedback på hinan-
dens ideer.

Kurset kan også bookes som et 3 timers forløb hvor begge 
foredragsholdere kommer ud. Her vil der dog ikke være tid til 
at gå i dybden med de større historiske perspektiver eller 
med skam og køn og udviklingen af tværfaglige forløb.

Poul Behrendt, adjungeret professor, Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Kontakt: behrendt@hum.ku.dk

Mads Bunch, adjunkt, Institut for Nordiske Studier  
og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Kontakt: mads.bunch@gmail.com

Kursus 3: 
Krigen på tværs – i litteraturen,  
i sproget, i medierne
(mulighed for halvdags-kursus) 

Krig og kunst
Forholdet mellem krig og kunst rummer mange interessante 
spørgsmål i en danskfaglig sammenhæng, og det er også  
et spændingsfelt der kan lægge op til tværfaglighed med  
fag som historie, mediefag eller samfundsfag. For hvilken 
rolle har kunsten spillet for Danmark i krig, og hvilken 
betydning har det hvordan kunstnere forholder sig til krig i 
dag? 
I det seneste år har krigsballetten I føling spillet for fulde 
huse rundt omkring i Danmark, Ole Bornedals TV-serie  
1864 har givet anledning til mange diskussioner, og Richard 
Mosses udstilling af billeder fra krigen i Congo på Louisiana 
har vakt stor debat. Værker af danske forfattere som Lars 
Husum, Kaspar Colling Nielsen, Kristina Stoltz og Birgithe 
Kosovic har de seneste fem år også fået litteraturkritikere til 
at genoptage diskussionen om krig og kunst.

Fra Herman Bangs Tine og digte af Gustaf Munch-Petersen 
til Dy Plambecks Mikael og Mikkel Brixvolds Så efterlades  
alt flæskende, og fra romantikkens krigsmalerier til Simone 
Aabergs Anders Fogh-portræt og moderne filmkunst vil 
oplægget inspirere til at tage fat på emnet ”krig og kunst”  
i danskundervisningen. Undervejs vil der være praktiske 
øvelser med konkrete værker, blandt andet med brug af 
digitale, kreative værktøjer. Kursusdeltagerne vil få udleveret 

tekster, eksempler på undervisningsforløb og arbejdsformer 
samt relevante links og litteraturhenvisninger.

Louise Øhrstrøm Poulsen, forfatter og adjunkt,  
Handelsgymnasiet København Nord, Lyngby.
Kontakt: lop@knord.dk 

Spil og krig
Historisk, strategisk og praktisk hænger spil og krig ret in- 
timt sammen. De gamle krigsmestre lærte sig de taktiske og 
strategiske spidsfindigheder ved krigens “regler” ved hjælp 
af spil. Generalerne flyttede rundt på tropperne som om det 
var et brætspil eller Dungeons and Dragons. I vor egen tid 
bruger f.eks. det amerikanske militær masser af dollars på at 
lave simulationer og spil som både skal hverve nye rekrutter 
og lære soldaterne hvordan man slås i Iraks sand. Og det går 
også den anden vej: Computerspil, vor tids mest lukrative 
medieindustri, låner med arme og ben fra virkelighedens 
slagmarker. 

På kurset vil vi se nærmere på nogle af de computerspil som 
børn og unge – og sådan nogle som mig – er så fascineret 
af, fra Counter-Strikes nærmest arkaiske ven-fjende-univers 
til adventure- og fantasy-universet i World of Warcraft og de 
allernyeste Game of Thrones-spinoffs. Men vi vil også stille 
de hårde spørgsmål: Hvorfor hænger spil og krig så meget 
sammen? Hvad er spil? Hvad er krig? Bliver man bims i låget 
– måske endda krigsliderlig og aggressiv – af at lege krig, og 
er der måske i virkeligheden mere manipulation og ideologi i 
The Sims end i Counter-Strike? Kom og bliv klogere på et 
populært og omdiskuteret fænomen. Diverse tekster bliver 
udleveret, og grundbogen er Bo Kampmann Walther: 
Computerspil og de nye mediefortællinger (2012).

Bo Kampmann Walther, lektor, Syddansk Universitet. 
Forfatter til flere bøger om bl.a. computerspil og nye medier. 
Desuden journalist og mediekonsulent.
Kontakt: walther@sdu.dk

Kursus 4: 
Skriftlig progression og  
responsstrategier – med og uden IT
(mulighed for halvdags-kursus)

Kursus 4 består af 2 dagskurser (eller 4 halvdags-kurser). 
Kurserne under A hører sammen i et kursusmodul. Ligeledes 
gælder for kurserne under B.

A. Responsstrategier og omlagt skriftlighed i dansk

Kursus i omlagt skriftlighed
Hvordan får man omlagt skriftlighed til at fungere?
 
På Roskilde Gymnasium har vi de sidste to år omlagt al 
elevtid i 1.g og halvdelen af elevtiden i 2.g. Det har betydet 
at eleverne i 1.g har lavet så godt som alt deres skriftlige 
arbejde på skolen og i 2.g ca. halvdelen. I al den tid eleverne 
har siddet på skolen, har deres lærer været til stede.
 
Kurset handler om hvordan man får det til at fungere.
 Hvilke fordele og ulemper er der ved omlagt skriftlighed?
 Hvordan organiserer man det rent praktisk?

  Hvilke typer opgaver giver man?
  Hvordan organiserer man vejledningen?
   Hvordan giver man respons?
  Hvordan integreres undervisning i den mundtlige 
  og skriftlige dimension af faget?
 Hvordan undgår man at arbejde mere end man skal 

 når man skal være til stede i timerne?
 Hvad synes eleverne om det?

 
Kurset vil ud over en generel indføring i konceptet give 
eksempler på opgaver, stile, respons og elevevalueringer. 
Afslutningsvis vil der være oplæg til diskussion.
 
Kasper Lezuik Hansen, lektor, Roskilde Gymnasium, forfatter 
og medforfatter til lærebøger i dansk
Kontakt: Kasper.Lezuik.Hansen@roskilde-gym.dk



SKOLEBASEREDE 
KURSER 2016
Tegneserier og graphic novels i danskfaget > Autofiktion. Teoretisk : Analytisk : 
Tematisk : Tværfagligt > Krigen på tværs – i litteraturen, i sproget, i medierne  
> Skriftlig progression og responsstrategier – med og uden IT > Kanon som begreb 
og praksis > Dramatiske højder – danskfaglige dybder > Plot, karakterer og sprog  
i den moderne skønlitteratur – og på film!

Fra stileretning til fremadrettet respons
Feedback på elevtekster virker. Men om virkningen er  
positiv eller negativ, afhænger af formen, tidspunktet for 
feedback’en og skribentens muligheder for at bruge den. 
Kurset introducerer aktuel forskning om respons, og vi  
ser på skriveprocessen fra opgavestilning via forskellige 
respons-aktiviteter til færdig tekst. Vi kommer ind på:

– Kriterier for gode opgaveformuleringer
– Elev-elev-feedback
– Lærer-feedback
– Færdiggørelse ud fra fokuspunkter og synlige 
 vurderingskriterier

Vi vil arbejde med autentiske opgaver og elev-/ kursisttekster, 
helst fra den skole der bestiller kurset, men ellers har op- 
lægsholderen tekster med. Kurset vil veksle mellem oplæg 
og praktisk arbejde hvor vi arbejder med konkret respons  
ud fra fokuspunkter og forslag til sproglige øvelser som kan 
bringe eleven/kursisten videre.

Peter Heller Lützen, ph.d. i dansk, konsulent ved Nationalt 
Videncenter for Læsning, tidligere underviser på bl.a. hf
Kontakt: peter@hellerlutzen.dk

B. Leg, lyst og læring – skriftlighed fra grundforløbet 
til eksamen, med og uden IT
(mulighed for halvdags-kursus)
I to kursusdele, som kan vælges særskilt (½ dag) eller 
sammen (1 dag) og med fokus på stx og/eller hf, giver 
Nicolai Eriksen og Anders Østergaard bud på alternativt 
arbejde med skriftlighed gennem hele forløbet, herunder 
med fokus på IT-prøven.

1. IT-eksamen i skriftlig dansk (stx og/eller hf)
Fra 2017 (hf 2018) bliver IT-eksamen den eneste prøveform  
i dansk. Selv om genrerne er helt eller næsten de samme,  
er de tonet anderledes i it-sæt. Det gælder fx inddragelsen  
af elektroniske medietekster, som giver nye muligheder  
og udfordringer. Medieanalysen skal måske intensiveres i 
undervisningen. Men også som skriftlig genre har den 

potentiale og faldgruber. Det samme gælder generelt ind- 
dragelsen af internettet. Hvordan kan man lære eleverne 
effektive søgestrategier og hensigtsmæssig brug af nettek-
ster i fx diskussionsdelen af stilen? Andre perspektiver kan 
række lige fra henvisningsskik og specifikke IT-kompetencer 
til spørgsmålet om digital dannelse. Hvad kan vi lære af 
eksamenserfaringerne? Hvilke særlige udfordringer for 
respons og bedømmelsen stiller IT-prøven?
Vi fremlægger ideer, principper, konkret øvelsesstof, 
elevbesvarelser m.m.

2. Progression, kreativitet, feedback
Gør skrivning sjovere og mere kreativ, afmystificér genrerne 
og gør rette- og responsarbejdet mere effektivt. Dét er 
hovedideerne med denne kursusdel. Vi vil præsentere et 
bredt udvalg af øvelser, elevtekster, delforløb og ideer til 
opbygning og udbygning af skriveundervisningen fra dag  
1 til eksamen. Vi har udviklet og afprøvet øvelser og 
instruktioner med fokus på at opbygge et dynamisk, 
elevaktivt træningsrum for skrivearbejdet. Kreativ skrivning 
er en væsentlig del – en anden er den lange progression  
fra enkle skrivehandlinger til afsluttende genreskabeloner.  
Fokuspunkter er fx: at finde sin stemme og skriveglæden.  
At bygge bro mellem sprog- og skriftleg og genre- og for- 
midlingsbevidst skrivning. At samarbejde om skrivning. At 
give mere fokuseret, konstruktiv respons med færre ord.
Alt dét vil vi give erfaringsbaserede bud på, konkretiseret 
gennem elevbesvarelser og afprøvede øvelser og forløb  
der dækker hele den 2- eller 3-årige uddannelse.

Anders Østergaard, ekstern lektor, Institut for  
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, formand for  
Opgavekommissionen for hf
Kontakt: aoest@hum.ku.dk

Nicolai Rekve Eriksen, lektor, Mulernes Legatskole,  
formand for Opgavekommissionen for stx
Kontakt: nicolai.rekve.eriksen1@skolekom.dk

Kursus 5: 
Kanon som begreb og praksis 
(mulighed for halvdags-kursus)

Kampen om udødelighed.  
Kanon som begreb og praksis
Kunstens verden er en kamparena. Forfatterne kæmper  
om samtidens og eftertidens gunst. Med udgangspunkt i 
Harold Blooms storværk The Western Canon gennemlyses 
kanondebatten fra psykoanalytiske, indflydelsesteoretiske og 
litteraturhistoriografiske vinkler. I forlængelse heraf præsen-
teres didaktisk reflekterede læsninger af Bang, Blixen og 
Pontoppidan. Svend Skrivers oplæg giver ny praksisnær 
inspiration til at tænke undervisningen som præsentationer 
af enkelte kanonforfattere og som samlede kanonforløb. På 
kurset udleveres korte eksempeltekster af kanonforfattere 
til undervisningsbrug. I forbindelse med bestilling af kurset 
kan man ønske nedslag på bestemte kanonforfattere ved 
henvendelse til Svend Skriver på skriver@hum.ku.dk

Svend Skriver, lektor, Ph.d., Københavns Universitet
Kontakt: skriver@hum.ku.dk

Kanon i gymnasiet
14 danske forfattere er udpeget som uomgængelige, som 
kanon. Men hvordan kan man arbejde med disse forfattere i 
gymnasieskolen? Og hvorfor skal man arbejde med dem?  
Og skal arbejdet nødvendigvis altid være litteraturhistorisk?
Kurset giver konkrete idéer til arbejdet med kanonen i 
danskfaget. Der vil være eksempler på tematiske forløb hvor 
kanonforfattere indgår, og der vil også være eksempler på 
mere kreativt arbejde med kanonforfatterne. Fokus vil 
naturligvis være på det litterære stofområde, men det 
sproglige såvel som det mediemæssige område inddrages 
også.

Der præsenteres idéer til tekstlæsning af kanonforfatterne, 
og kendte og knapt så kendte tekster af forfatterne vil blive 
introduceret. Desuden vil der være eksempler på arbejds-

spørgsmål, skriftlige opgaver, eksamenstekster osv.
Kurset hænger i sin natur tydeligt sammen med Svend 
Skrivers kursus, men er mere hands-on i sit sigte.

Tony Søndergaard Andersen, lektor, Odense Katedralskole
Kontakt: tony@postkasse.c

Kursus 6: 
Dramatiske højder  
– danskfaglige dybder
(mulighed for halvdags-kursus)

Dramaet er skabt til at blive opført, men det kan også læses i 
lænestolen! Dette kursus vil vise hvordan man kan undervise 
i forskellige sider af dramaets mange genremæssige og 
litteraturhistoriske træk og benytte sig af genrens kreative  
og pædagogiske muligheder. 

Dramaet mellem tradition og kreativitet
Kurset belyser dramaet gennem tre spor, der kan flettes 
sammen i undervisningen. Det første viser dramaets stiltræk 
i litteraturhistorisk perspektiv fra renæssancen til den ny 
dramatik, fx i forbindelse med forløbet overblik og sammen-
hæng i samspil med historie. Det andet inddrager analytiske 
forståelsesmetoder i tilgangen til dramaet og teaterforestill-
ingen som kunst og massemedium. Det tredje præsenterer 
kreative tilgange som dramatisering og skriveøvelser hvor der 
bruges såvel analoge som digitale greb.

Mischa Sloth Carlsen, lektor i dansk og drama ved Aurehøj 
Gymnasium, medforfatter af Med tiden. En litteraturhistorisk 
arbejdsbog (Gyldendal 2012) og forløbet Det menneskelige 
drama på Gyldendals Litteraturportal (http://www.litteratur.
gyldendal.dk). 
Kontakt: msc@aurehoej-gym.dk

At læse dramatik
Jeg vil i de 3 timer fortælle om hvorfor jeg ”endte” med at 
blive dramatiker og ikke romanforfatter for bl.a. at tydelig-
gøre forskellen på prosa og dramatik. Jeg vil fortælle om  
min egen dramatik, om hvordan man ”læser” dramatik,  
og hvorfor det at læse og skrive dramatik stadig er relevant. 
Tidligt i folkeskolen bliver børn bekendt med vers, rim og 
remser og senere lærer de at læse og forstå lyrik. Ingen 
støder på den dramatiske form udover lidt skolekomedie  
o.a, så tit er gymnasieelever fremmede over for at ”læse” 
skuespil. Skuespil kan, ligesom alt andet, læses indvortes – 
man skal bare knække koden. Jeg vil læse lidt højt fra mine 
radiospil ”Måvens og Peder”, skuespillene ”Snart kommer 
tiden” og ”Guitaristerne” og tale om hvad det vil sige at 
”læse” skuespil og forhåbentlig give jer nogle redskaber 
med hjem til at gøre undervisning i dramatik sjovere og 
lettere tilgængelig og i øvrigt også sjovere selv at gå i 
teateret.

Line Knutzon, dramatiker og forfatter
Kontakt: line@knutzon.dk

Kursus 7: 
Plot, karakterer og sprog i den mod-
erne skønlitteratur – og på film!
(kun dags-kursus)

Kurset handler om plot, sprog, karakterer og research i den 
moderne skønlitteratur. Kursusholderne, der er forfattere, 
fortæller om hvordan de selv arbejder med det litterære  
vs. det kulørte. Hvordan de gennem skift i sprog og stil, 
fortælleposition og temperament prøver at skabe høj- 
spændte og vedkommende fortællinger der strækker sig  
fra det høje til det lave.

Kurset diskuterer også hvordan film og tv-serier og littera-
turen i de her år spiller sammen og påvirker og beriger 
hinanden. Hvad genrerne og mediernes forcer og svag- 
heder er. Hvad der fungerer og ikke fungerer.

Der vil være eksempler både fra litteraturen, Tolstoj, Mala-
parte, Edgar Allen Poe, Cormac McCarthy, Agota Kristof, 
Kim Leine, Christian Jungersen – og Dorph og Pasternaks 
egen romanserie. Samt fra nyere tv-serier, Mad Men, 
Breaking Bad, True Detective m.fl.

I anden halvdel af kurset vil der være skriveøvelser og 
tekstlæsning. Det er simple og hurtige øvelser som handler 
om at pitche en ide til en fortælling, sætte en scene og 
skrive en dialog samt arbejde med vendepunkter og skift i 
fortællepositioner mv. Der vil også blive præsenteret ideer  
til hvordan man kan arbejde videre med skriveøvelser og 
tekstkritik i undervisningen.

Simon Pasternak, cand. mag. i litteraturvidenskab, forfatter, 
manuskriptforfatter og redaktør på Gyldendal. Har skrevet 
bl.a. fire kriminalromaner med Christian Dorph, romanen 
Dødszoner (oversat til engelsk, tysk, tyrkisk og italiensk),  
og været medforfatter på filmmanuskripterne til Spies og 
Glistrup og Idealisten. Skriver p.t. på en tv-serie s.m. 
Christoffer Boe.
Kontakt: srsp@gyldendal.dk

Christian Dorph, cand. phil. i dansk og uddannet fra 
Forfatterskolen, forfatter, lyriker, manuskriptforfatter og 
skrivelærer på Testrup Højskole. Har bl.a. modtaget Statens 
Kunstfonds treårige legat. Skriver romaner med Pasternak 
(solgt til syv lande) og arbejder p.t. på et crossover-projekt 
for Nimbus og Gyldendal med tv-serie og romanføljeton 
skrevet samtidig s.m. den islandske forfatter Jón Hallur 
Stefansson.
Kontakt:dorph.christian@gmail.com


