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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Kurserne strækker sig over hele dage og består af to 
moduler à 3 timer. Årets kursusudbud giver en bred 
vifte af idéer til undervisning i det nye danskfags tre 
perspektiver, litteratur, sprog og medier. Årets kursus- 
udbud varierer fra tematiske kurser om økokritik, 
krop og skam, mad og smag, sorg, velfærdsstat og for-
tælling før og nu til kurser, der fokuserer på skriftlig-
hed og journalistik og metoder. Kurserne viser bred-
den i danskfaget og introducerer til nyeste forskning 
og tendenser i serier, dokumentarer, sociale medier 
og i litteraturen. Oplægsholderne er undervisere, for-
skere, kritikere og forfattere, som på forskellig måde 
beskæftiger sig med emner, der kan give inspira- 
tion til undervisningen.
 Kurserne afholdes i løbet af februar, marts og 
april 2019 i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Det samlede 
kursusudbud er målrettet undervisningen i dansk i 
gymnasiet inden for alle skoleformer.
 
Heldags- eller halvdagskurser:
Der er ved alle kurser mulighed for at tilmelde sig 
et halvdagskursus. I de fleste tilfælde vil det fremgå, 
hvilken oplægsholder der udbyder det enkelte kur-
susmodul. På kursus 1 er der på hvert halvdagskur-
sus anført to personer, og det aftales nærmere i det 
enkelte tilfælde, hvem af dem, der underviser.

TILMELDING OG PRIS
Tilmeldingsfristen er 1. november 2018. Tilmeldingen 
foregår ved, at faggruppen fra en skole bestiller et 
kursus. Der gælder forskellige betingelser for de to 
slags kurser:
 
Heldagskursus (6 timer): Kræver minimum 12 beta-
lende deltagere. Der betales kr. 925,- pr. deltager, dog 
med et maksimum på kr. 25.000,-. Maks. antal delta-
gere: 50
 
Halvdags-kursus (3 timer): Kræver minimum 7 beta-
lende deltagere. Der betales kr. 600,- pr. deltager, dog 
er der et maksimum på kr. 12.000,- kr. Maks. antal del-
tagere: 50
 Alle priser er ekskl. moms. Udgifter til forplejning 
af deltagerne dækkes af skolen.

Kurser på skoler og på tværs af skoler: 
Kravene for minimum- og maksimum-priser forsøg- 
er at tilgodese såvel små som store faggrupper. Sko-
len kan evt. rekvirere et kursus sammen med en eller 
flere andre skoler. Hvis to eller flere skoler går sam-
men om et kursus, skal skolen, der afholder kurset, 

tilmelde sig, og det vil ligeledes være denne skole, der 
modtager den samlede afregning for samtlige del- 
tagere fra Dansklærerforeningens Hus. 
 Tilmelding er bindende og skal godkendes af  
skolens rektor/forstander. Afmelding kan ske veder-
lagsfrit indtil den 1. december 2018.

Kursusansvarlig
I forbindelse med kurset er der brug for en kursus- 
ansvarlig på stedet, som sørger for tilmeldingen og 
er behjælpelig med den praktiske afvikling af kur-
set. Kontaktpersonen aflønnes ikke af Dansklærer- 
foreningen.

Hvordan foregår tilmeldingen?
Skolens kursusansvarlige kontakter den/de ønskede 
oplægsholdere og finder en dato, der kan passe beg-
ge parter. Kontaktoplysninger på oplægsholderne er 
angivet i forlængelse af de respektive kursusbeskriv- 
elser. Hvis man ønsker at tilmelde sig et dagskursus, 
der involverer flere oplægsholdere, skal man skrive en 
fælles besked til dem. Oplægsholderne fortæller selv 
Dansklærerforeningen, hvilke aftaler de har indgået.
 Primo december 2018 vil den kursusansvarlige 
modtage en mail fra Dansklærerforeningen med 
tilmeldingslink, hvor kurset oprettes elektronisk i 
Dansklærerforeningens tilmeldingssystem med hen- 
blik på den senere fakturering. Det er her vigtigt, at 
det er den samme person som den kursusansvarlige, 
der indtaster tilmeldingen og dermed er ordreansvar- 
lig. 
 På tilmeldingslinket skal man vælge kursusnavn/
nummer, og om man ønsker et heldagskursus eller 
halvdags-kursus. Her skal der bruges korrekte beta-
lingsoplysninger og EAN. Fakturaen vil blive sendt 
elektronisk.  
 Hvis man tilmelder sig flere dagskurser eller kom-
binerer halvdagskurser, der ikke indgår i det samme 
heldagskursus, skal man tilmelde sig disse enkeltvist 
på tilmeldingslinket.
 Den enkelte skole kan frit aftale med oplægs- 
holderne, hvem der optræder henholdsvis om for-
middagen og om eftermiddagen.

HAR DU PROBLEMER ELLER  
SPØRGSMÅL?
Skulle du mod forventning ikke modtage svar fra 
en oplægsholder, eller har du spørgsmål til kurser-
nes indhold, kan du henvende dig til kursusleder 
for de skolebaserede kurser Mischa Sloth Carlsen på  
skolebaserede@dansklf.dk 

SKOLEBASEREDE KURSER 2019



KURSUS 1: 

SKRIVEPROCESSER OG  
NYE SKRIFTLIGE GENRER 
 

Skriv dig frem
Elever kan opleve overgangen fra grundskolens frie 
skrivegenrer til ungdomsuddannelsernes mere aka-
demisk orienterede skriftlighed som svær og frustre-
rende. De snubler over de nye krav, og hvis de er føl-
somme over for kritik, kan de hurtigt blive bange for 
at begå fejl. Resultatet er manglende motivation og 
udvikling hos eleverne.  På kurset sætter vi fokus på, 
hvordan læreren kan lette overgangen for eleverne 
og skridt for skridt gøre dem fortrolige med dansk-
fagets skriftlighedskrav på ungdomsuddannelserne 
ved at arbejde med synlige mål, progression, omlagt 
skriftlighed og rettestrategier. Vi vil også forsøge at 
vise, hvordan det uden den store tilrettelæggelse kan 
lade sig gøre at tilpasse opgaver og feedback til den 
enkelte elev.
 Kurset er baseret på lærebogen Skriv dig frem. 
Undervejs uddyber vi bogens værktøjer, som har hjul-
pet vores egne elever til at blive bedre skribenter, og 
vi tager også en række nye øvelser med som supple-
ment til bogens kapitler. Kurset tilrettelægges som 
kortere oplæg med efterfølgende gruppearbejde om 
eksempler på elevopgaver, opgaveformuleringer osv. 
 Ved tilmelding bedes den enkelte skole oplyse, 
hvilken skoleform man har, da kurset vil tage højde 
for dette. 
 
Rebecca Natasha Albinus, lektor i dansk og  
religionsvidenskab på Gefion Gymnasium.  
Kontakt: rebecca@albinus.dk 
Sarah Nehammer, lektor i dansk, filosofi og  
oldtidskundskab på Gefion Gymnasium.  
Kontakt: sne@gefion-gym.dk 
Sammen har de udgivet Skriv dig frem, 
Dansklærerforeningens Forlag, 2017, som vandt  
2. præmien ved uddelingen af Undervisnings- 
middelprisen 2018.
 
De nye skriftlige genrer, stx eller hf
På dette halvdagskursus vælges enten kursus 1 om 
stx eller 2 om hf. Man kan også bestille begge som to 
halvdagskurser.
 

1.  Nye skriftlige genrer i STX
Den nye læreplan betoner tydeligere end før, at faget 
skal udvikle elevernes udtryksfærdighed, formid-
lingsbevidsthed og ”egen stemme”. Eleverne skal i 
deres skriftlige opgaver dels kunne anlægge en un-
dersøgende tilgang til tekster, dels kunne favne det 
multimodale og dermed som både skrivere og ana-
lytikere være i øjenhøjde med de nyeste teksttyper 
og forskellige platforme. Dertil kommer nye krav 
om tekstarbejde gennem kreative arbejdsprocesser, 
om et ekstra obligatorisk skriveforløb og ”tekstpro-
duktioner i timerne i forlængelse af det analytiske 
arbejde”.
 Som følge af disse ændringer har UVM lanceret 3 
nye eksamensgenrer: Den analyserende artikel, den 
diskuterende artikel og den reflekterende artikel.
Kurset vil præsentere disse genrer og opgaveforma-
ter og give bud og eksempler på 
• hvad vi kan tage med os fra de gamle opgavetyper
•  arbejdet med genrerne – som integreret del af 

faglige forløb, som mindre stilladserede del- 
opgaver og i forlængelse af læreplanens krav  
om ”kreative arbejdsprocesser” 

• hvordan eleverne i opgaverne kan udvikle deres 
personlige stemmer

• autentiske besvarelser og hvordan vi kan give 
kvalificeret respons på dem

 
Katrine Haaning, Egaa Gymnasium og Nicolai Rekve 
Eriksen, Mulernes Legatskole
Begge i arbejdsgruppen, der udvikler de nye  
opgavetyper og vejledende sæt.  
Kontakt: kh@egaa-gym.dk og  
nicolai.rekve.eriksen1@skolekom.dk 
 
2. De nye skriftlige genrer i HF
Læreplanen (2017) har medført en række ændringer i 
danskfagets skriftlige dimension, der ligesom de nye 
skriftlige genrer har stor betydning for, hvordan vi 
arbejder med skriftlighed i den daglige undervisning.
 Kurset giver en overordnet præsentation af, hvor-
dan skriftlighed nu står i danskfaget og en mere dyb-
degående præsentation af de nye skriftlige genrer. I 
forbindelse med præsentationen af de nye skriftlige 
genrer undersøger vi i workshops en eksemplarisk 
elevbesvarelse med henblik på at drøfte, hvordan vi i 
den daglige undervisning kan arbejde frem imod, det 
som genre-beskrivelsen i det nye stilehæfte kalder 
”den gode besvarelse”.
 I forlængelse af drøftelsen om ”den gode besvar- 
else” byder kurset på anvendelige, praksisnære ideer 



til, hvordan vi integrerer arbejdet med de skriftlige 
genrer i fx tekst-og sproganalyse og bruger disse per-
spektiver af faget som løftestang til at højne faglig-
heden i elevernes skriftlige arbejde samtidigt med, 
at vi gennem kreative skriveprocesser har fokus på 
udviklingen af elevernes skrivekompetencer og per-
sonlige stemme.
 
Janne Vigsø Børsting, lektor på Horsens HF & VUC 
gennem 14 år. Formand for opgavekommissionen for 
skriftlig dansk (HF) Kontakt: JVB@horsenshfogvuc.dk 
 
 

KURSUS 2: 

DET ANTROPOCÆNE
Litteratur, antropocæn og klimakrise
I de seneste år har begrebet antropocæn rodfæstet 
sig ikke kun i naturvidenskabelige kredse, men også 
i relation til kunst og litteratur. Men hvad dækker 
antropocæn egentlig over, og hvordan relaterer det 
til begreber som klimakrise og økokritik? Hvordan 
ser den litteratur ud, der forholder sig til, at vi lever 
i en ny geologisk tidsalder og under ændrede globa-
le vilkår? Hvilken rolle kan kunst og litteratur spille 
i forhold til det, der synes at være en økologisk og 
samfundsmæssig katastrofekurs?
 På dette kursus vil vi undersøge, hvordan dansk og 
nordisk samtidslitteratur og særligt poesien har en-
gageret sig i diskussionen om antropocæn og klima- 
krise. Vi vil se på, hvordan disse spørgsmål ikke blot 
har udgjort centrale tematiske omdrejningspunkt- 
er, men også har affødt nye æstetiske og formelle 
strategier. På kurset vil der indgå såvel mere tradi- 
tionelle som tværæstetiske og intermediale værker af 
forfattere som bl.a. Lars Skinnebach, Theis Ørntoft, 
Johannes Heldén, Liv Sejrbo Lidegaard, Øyvind  
Rimbereid, Morten Chemnitz og Rasmus Nikolajsen.  
 Kurset vil både give en introduktion til en af 
den nye politiserede litteraturs væsentligste grene 
og  træne blikket for og give en række værktøjer til 
analyse af poesi i klassiske bogformater og nye digi-
tale og intermediale former.
 
Louise Mønster, lektor og ph.d. på Dansk, Institut for 
Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. Sene-
ste arbejder er bøgerne Ny nordisk. Poesi i det 21. år-
hundrede (2016) og Økopoesi (2017, s.m. P.S. Larsen og 
H.K. Rustad). Kontakt: Louise@cgs.aau.dk 

Før og efter katastrofen
“Kunst der ikke beskæftiger sig med klimakrisen er 
ikke værd at beskæftige sig med”
(Lars Skinnebach, Øvelser og rituelle tekster, 2011)

Verden står midt i en økologisk katastrofe, og natu-
ren er allerede ved at blive en anden, end den vi tror, 
vi kender. I mit forfatterskab har jeg længe været op-
taget af litteraturens mulighed for at erkende, forval-
te og transformere kriser. Det kan man blandt andet 
se i bøgerne Øvelser og rituelle tekster og Teotwawki, 
som med udgangspunkt i en truende klimakrise  
giver et bud på et kunstsyn før og efter en altødelæg-
gende katastrofe. 
 På kurset vil jeg læse op af udvalgte digte og tale 
om min poetik. Desuden vil jeg igangsætte en work- 
shop om kreativ skrivning med fokus på en virk-
ningsorienteret kunst, som er en kunst der orien- 
terer sig mod virkning frem oplevelse.
 Hver skole har mulighed for enten at holde hele 
seancen alene for lærere eller at dele seancen over 
i en 60 minutters fællestime for både lærere og 2-3 
medfølgende klasser, efterfulgt af en workshop for 
lærerne alene.
 
Lars Skinnebach, forfatter, har senest udgivet digt-
samlingen Teotwawki (2018) og står desuden bag I 
morgen findes systemerne igen, Din misbruger m.fl. 
Tidligere redaktør af tidsskriftet Den Blå Port og 
mangeårig underviser på Forfatterskolen.  
Kontakt: lskinnebach@me.com 

KURSUS 3:

JOURNALISTIK, DEMOKRATI OG 
DIGITALE TENDENSER

Journalistiske roller i en digital tidsalder
Hvad gør – og bør – journalister i en digital tidsalder? 
Det er afsættet for dette kursus, hvor deltagerne bli-
ver præsenteret for tekster, modeller og rollespil om 
medier, som er direkte anvendelige i danskfaget.
 Kernen i kurset er det journalistiske kompas, som 
kursusholderen selv har udviklet, og som generation- 
er af journalister er blevet oplært i. Kompasset viser 
journalistikkens fire verdenshjørner, og det kan bru-
ges til flere ting. Først og fremmest kan det bruges 
som ramme for at analysere, hvordan journalister i 



for- og nutiden har arbejdet. Dernæst til at diskute- 
re, hvordan fremtidens medier kan orientere sig i en 
tid, hvor de er presset både indefra og udefra. Ikke 
mindst af digitalisering.
 Men kompasset kan også bruges som et aktive-
ringsredskab, der hjælper brugerne – om de er journa- 
lister eller gymnasieelever – med, hvor de skal finde 
nyheder, hvordan de vinkler historierne, og hvem de 
vælger som kilder for deres historier.
 
Kursisterne lærer, hvordan kompasset – og udvalgte 
eksempler mv. – kan bruges i danskundervisningen 
– ved selv at afprøve det. Forløbet veksler mellem op-
læg og øvelser, som kan tages med hjem og bruges 
dagen derpå.
 
Peter Bro er professor, ph.d og leder af journalist- 
uddannelserne på SDU. Han er forfatter til en række 
videnskabelige artikler og bøger om journalistik,  
medier og demokrati (senest Aha-oplevelsen, Syd-
dansk Universitetsforlag 2017, og Models of  
Journalism, Routledge 2018).  
Kontakt: ppe@journalism.sdu.dk
 
Se her – kurset om multimodalitet og  
journalistik du troede ikke fandtes!
Sådan kunne dette kursus hedde, hvis det var rubrik-
ken på en digital nyhed. Teknologi og forretnings- 
modeller har skabt fænomenet clickbait – en betegn- 
else for nyhedsmediernes jagt efter brugernes op-
mærksomhed i form af click. Clik-bait er et eksempel 
på, at journalistikken i en digital tidsalder ikke altid 
udvikler sig på fagets præmisser.
 Men ikke bare rubrik-sproget er blevet mere på-
gående. Også de visuelle effekter bliver der skruet 
op for i den digitale nyheds-sfære. På dette kursus 
kigger vi ud fra et multimodalt perspektiv på journa- 
listikken og stiller skarpt på dens kerneværdier: Ny-
hedskriterierne. Hvordan fungerer og overlever de i 
en digital tidsalder?
 Kursisterne bliver præsenteret for engagements- 
kriterierne, som er afsættet for en række danske me-
diers arbejde med digital omstilling i forsøget på at 
nå fremtidens mediebrugere, som jo blandt andet 
skal findes blandt nutidens gymnasieelever.
 Multimodale eksempler fra nyhedsmedierne ind-
går i kurset, der tager udgangspunkt i de trends, som 
kendetegner mediebilledet anno 2018. Gennem øvel-
ser og debat bliver kursisterne inspireret til under-
visningen i og med multimodale nyhedsmedier.
 

 

Om oplægsholderen: Aslak Gottlieb er tidligere  
lærer og ansvarlig for Avisen i Undervisningen. 
Som fellow på Center for Journalistik ved SDU har 
han udviklet engagements-kriterierne, som anviser 
nye veje for journalistikken i en digital og social 
medievirkelighed.  
Kontakt: ag@medieundervisning.dk 

KURSUS 4: 

KROP, IDENTITET OG SKAM 
– PÅ TVÆRS AF MEDIER

Krop og skam i kulturhistorisk lys
Få nye øjne på mediernes portrættering af den idea-
liserede og den uønskede krop, bliv klogere på krops-
skam og stigmatisering, og få et alternativt syn på 
den tykke krop i serien SKAM.
 
Den slanke og veltrænede krop har længe været nor-
men. En norm, som kan have en negativ effekt på 
selvfølelsen og synet på egen krop. Men hvorfor stiler 
vi efter uopnåelige kropsidealer, mens bestemte krop-
pe stemples som uønskede? Og hvilken betydning 
har en sådan stempling på de individer, som er tykke?
 
Ikke at leve op til kropsidealet er for mange forbun-
det med skam. Derfor vil dette kursus give en indfø-
ring i skamfølelsens psykologiske effekt, kropsskam 
og stigmatisering af den normafvigende krop. Via 
gennemgang af bl.a. kropsidealernes kulturhistorie, 
mediernes kropsdiskurs og den stereotype fremstil-
ling af kroppen vil Mia Bang Nedergaard afdække, 
hvordan alt dette bidrager til stigmatiseringen af den 
tykke krop.
 
Foredraget vil blive efterfulgt af en workshop, hvor 
deltagerne vil få øvelser, der tager afsæt i fremstil-
ling af krop, skam og stigmatisering i udvalgte me-
dier. Øvelserne vil indeholde sproglige analyser,  
diskurs-øvelser og billedanalyser.
 
Mia Bang Nedergaard, cand. mag. i dansk, har i en 
årrække arbejdet med tematikken krops-skam og 
stigmatisering og udgav i 2018 Krop, skam og stolt-
hed – på tværs af medier, Dansklærerforeningens 
Forlag. Kontakt: miabangnedergaard@hotmail.com 



Identitet, krop og køn i dokumentaren
Dokumentaren giver os adgang til virkelighedens 
fortællinger og tilbyder os bl.a. en indsigt i andre 
menneskers handlinger, tanker og følelser. Derfor 
støder vi også ofte på dokumentarer, der søger indad 
og kredser om temaer som identitet, krop og køn.
I denne del af kurset er der være fokus på, hvordan 
man kan inddrage dokumentaren i danskundervis-
ningen. Der vil blive fokuseret på nyere tendenser 
inden for dokumentargenren og på, hvordan netop 
temaer som identitet, krop og køn indgår i de nye-
re danske og nordiske dokumentarer. Herefter vil 
der blive udfoldet et konkret eksempel på, hvordan 
man kan opbygge og didaktisere et undervisnings-
forløb under temaet Identitet, krop og køn på tværs 
af danskfagets perspektiver (lyrikken, litteraturen, 
kortfilmen og dokumentaren). Desuden vil der være 
et forslag til, hvordan man kan arbejde med doku-
mentaren som værk. Kurset vil blive afsluttet med en 
workshop, hvor man kan afprøve nogle af de analy- 
tiske værktøjer og idéudvikle.
 Inden kurset vil kursusdeltagerne få tilsendt en 
liste med konkrete titler, de med fordel kan orientere 
sig i.  
 
Mette Wolfhagen, lektor i dansk og mediefag på Sct. 
Knuds Gymnasium og formand for Medielærerfor-
eningen. Hun er medforfatter til DOX – forløb i medi-
er (L&R Uddannelse, 2016).  
Kontakt: mette.wolfhagen@gmail.com 

 
KURSUS 5:

SMAG PÅ LITTERATUREN I DANSK- 
UNDERVISNINGEN!

”Et æbles smag (siger Berkeley) ligger i frugtens kon-
takt med ganen, ikke i selve frugten; på lignende 
måde (vil jeg mene) ligger poesien i mødet mellem 
digt og læser ikke i de symbol-fyldte linjer, der står 
trykt på siderne i en bog” (Jorge Luis Borges, Selected 
Poems 1923-1967, Dell, New York, 1973)

Maden og smagen i danskundervisningen
Borges’ pointe om, at smagen af et æble kan sammen-
lignes med læsningen og fortolkningen af litteratur, 
peger på, hvorfor det er helt indlysende at bruge ele-
vernes konkrete smagsoplevelser og -erfaringer som 

led i deres læring i danskundervisningen. Elevens 
smag og læsning af litteratur handler om forforstå-
else og betydningsdannelse.
 Maden og smagen har altid været centrale moti-
ver i litteraturen, fordi forfatteren gennem skildrin-
gen af måltidet samtidig videregiver en fortolkning 
af livets kulturelle, sociale og psykiske betydningslag. 
Marcel Prousts berømte Madeleinekage dyppet i lin-
de-te og Karen Blixens ekstravagante ret ‘Cailles en 
sarcophage’ er nogle af de kendteste.
 Mad og litterære tekster har meget til fælles. 
Kursets overordnede formål er dels at belyse ma-
dens og smagens mange betydninger i litteraturen 
dels at vise, hvordan maden og smagen er oplagte 
temaer i danskundervisningen. Kurset falder i to 
dele: Gymnasielærerens didaktiske, undervisnings- 
og praksisorienterede del og forfatterens og kriti-
kerens udøvende erfaringsbaserede del ved bl.a at 
introducere til madens og smagens rolle i litteratu-
ren og i danskundervisningen, give eksempler på 
forløbsplaner og undervisningsøvelser, hvor maden 
og smagen anvendes som konkrete, sanselige stør-
relser i træningen af elevens receptive og produktive 
kompetencer; f.eks. i arbejdet med tekstanalyse, gen-
reskrivning og multimodal medieproduktion. Kurset 
vil vise hvordan et tema om mad og smag  kan dæk-
ke danskfagets tre faglige hovedområder; litteratur, 
sprog og medier og i fagligt samspil.
 Som en del af kursets lærings-tanke får kursist- 
erne smagsprøver.
 
Casper Thrane, lektor Risskov Gymnasium. Seneste 
udgivelser er bl.a. Smag i dansk - den sanselige  
læringsvej, Dansknoter, hovedforfatter til lærebogen 
Livretter - mad i kunst og litteratur, Systime (2014).  
Pr. 1.9.2018 ph.d.studerende med projektet Betyd-
ninger af stx-danskfagets indskrivning og træning 
af tværfaglige kompetencer ud fra emnet smag og 
æstetik på DPU, AU, (2018-2021). 
Kontakt: ct@risskov-gym.dk

Kristian Ditlev Jensen  
– Madens og smagens betydning i litteraturen
Kurset vil arbejde med mad og smag fra tre vinkler: 
Hvordan kan vi smage på litteratur med fokus på 
litteraturkritik, anmeldelser og litteraturhistorie? 
Hvordan skriver man om mad med fokus på forskel-
lige genrer som restaurantkritik, madanmeldelser, 
interviews og romankunst? Og hvordan forstås mad 
kulturelt og sociologisk? Kurset vil give eksempler 



på madanmeldelser og interviews som kan bruges 
direkte i undervisningen. Endvidere vil kurset byde 
på litteratur i udvalg til brug i undervisningen. 
God fordøjelse.
 
Kristian Ditlev Jensen, forfatter og præst. Seneste 
udgivelse: Jeg siger det. Ungdomsroman, Gyldendal. 
Kontakt: skrivsmart@gmail.com

KURSUS 6:

MIN SORGS SÆRE GAMLE VILLA 
 – DIGTE OG METODER

”Min sorgs sære gamle villa/med kolde nordveran- 
daer/og ubrugelige tårnkamre!” Ole Sarvigs klassiske 
digt er en af dansk litteraturs stærkeste tekster om 
sorg. Men hvordan arbejder Sarvig egentlig med 
sammenhængen mellem metafor og eksistens?
 Kurset tilbyder indgående metodisk refleksion 
over danskfaglig teori samt oplæsning og dialog med 
digteren Søren Ulrik Thomsen over sorg som tema i 
litteraturen.

Metoder i praksis
Hvordan kan dine elever udnytte den hermeneutiske 
cirkel i praksis? Og hvordan kan du træne dem i at 
arbejde metodisk sikkert med tomme pladser og 
undgå overfortolkning? Hvordan kan du hjælpe 
dem til reelt at reflektere over metoder og vurdere 
anvendelsen af dem? (Jf. læreplanen). På kursets 
første del går Svend Skriver i dybden med en ræk-
ke litteraturfaglige teorier og anskuer dem fra en ny 
praksisnær vinkel. Helt basalt handler det om at se 
teori-landskabet fra elevens perspektiv. Oplægget er 
baseret på nærlæsning af klassiske teoretiske tekster 
af bl.a. Hans-Georg Gadamer og inddrager tekster af 
Ole Sarvig, Søren Ulrik Thomsen, Mette Moestrup og 
Maria Gerhardt, som på forskellig vis fortolker op- 
levelsen af sorg og tabserfaring.
 
Svend Skriver, ph.d., lektor, KU, arbejder bl.a. med 
videnskabsteori og metoder, har senest publiceret 
artiklerne Heiberg kontra Shakespeare og Digtets 
formater: Ny dansk lyrik mellem tekst, værk og  
koncept (s.m. M. Schmidt og K. Rasmussen).  
Kontakt: skriver@hum.ku.dk

Sorg som litterært stof. Oplæsning og dialog
Sorg rammer ikke ved tabet af et andet menneske, 
f.eks. ved et dødsfald eller et kærlighedstab, men 
livet som underlagt tiden i det hele taget er noget, 
der konstant forsvinder. Men - hvis den ellers lykkes 
- formår litteraturen på magisk vis at genoprette det 
tabte ved at indfange et øjeblik, som ellers for altid 
ville være forsvundet, og at give det et liv, der ræk-
ker ud over døden. At skrive er således en kamp imod 
døden (og et aspekt af læsningen er også at samtale 
med de døde). Men ikke nok med det, for hvis en lit-
terær tekst lykkes, er der mere i skriften end i den 
skrivende, et gådefuldt ”én in mente”: På denne måde 
bliver teksten ikke kun en simpel erstatning for det 
tabte, men river sig i kraft af sin mer-betydning løs 
fra forfatteren og bliver takket være hans subjektive 
investering til noget objektivt nyt i verden.
 
Søren Ulrik Thomsen, digter, sekretær i Det Danske 
Akademi, har senest udgivet En hårnål klemt inde 
bag panelet. Kontakt: sorenuthomsen@gmail.com

KURSUS 7:

VELFÆRDSSTATENS LITTERATUR
Velfærdsstaten og dansk litteratur
Velfærdsstaten er ikke til at komme uden om, når 
man underviser i dansk litteratur i efterkrigstiden. 
Men det kan være svært at vide, hvad man skal stil-
le op med den. Formålet med mit oplæg er at give 
rammer og redskaber til at forbinde udviklingen af 
velfærdsstaten – og debatten om den – med samti- 
dige tendenser og begivenheder inden for kulturen 
og litteraturen, fra 1950 og frem. Forfatterne og kunst-
nerne blev selv opfordret til at bidrage, da den davær- 
ende statsminister Viggo Kampmann i 1960 bad ”de 
kulturelt interesserede” om ”kærlig og forstående vej-
ledning”. Jeg vil vise i oplægget, hvordan de svarede 
igen på denne opfordring – med litteratur, drama- 
tik, film og kunst – og dermed bidrog til de løben-
de overvejelser af velfærdsstaten, med nedslag i en 
lang række tekster og med mere udfoldet analyse af 
en håndfuld hovedværker. Oplægget vil munde ud i 
en statusopgørelse over, hvor debatten om velfærds- 
staten og litteraturen befinder sig nu og komme med 
bud på værker man kan læse med gymnasieelever.



 

Lasse Horne Kjældgaard, Dr. Phil, professor i dansk 
litteratur på Roskilde Universitet, senest udgivet 
Meningen med velfærdsstaten: Da litteraturen tog 
ordet - og politikerne lyttede (Gyldendal, 2018)  
Kontakt: lhok@ruc.dk

De knap så privilegeredes historie
Jeg har skrevet om håndværkere, fattige og uperfek-
te mennesker i romaner, noveller, dramatik, essays,  
debat-tekst og ikke mindst på TV2 i dokumentarseri-
en På Røven I Nakskov. Jeg mener ikke, verden ender 
i Sønderjylland og skriver lige så gerne om jæger-/
samler-folk i Cameroun som om en hjemmegående 
husmor på Lolland. For mig er Velfærdssamfundet 
både rammen om og målet for mine karakterer – 
dem, der er inkluderet qua deres statsborgerskab, 
og dem der ikke er plads til. Jeg vil i mit oplæg tale 
med udgangspunkt i mine bøger og mine rejser, om 
det ansvar der følger med, når man tager det på sig 
at fortælle de knap så privilegeredes historie. Jeg 
vil tale om, hvorfor litteraturen skal handle om vold 
og magt og afro-feminisme og fattigdom og sur røv 
på Vestlolland, hvis den overhovedet skal være der, 
og om hvorfor vi skal rive hovedet af de unge med 
skriften og sætte et nyt og mere frisat tilbage på dets 
plads. Der vil undervejs være bud på kreative skrive-
øvelser, som man kan bruge med elever.
 
Peder Frederik Jensen, bådebygger, forfatter til bl.a 
romanen Vold (2015). Opvokset på Lolland, bosat i 
København. Udlært i Det Gule Danmark og bosid-
dende midt i kulturelitens vandingshul, Vesterbro 
København. Kontakt: pederjensen@gmail.com

 

KURSUS 8:  

FORTÆLLINGER I GÅR OG I DAG
Hvorfor og hvordan fortæller vi historier? Kurset  
giver inspiration til at arbejde med fortællinger og 
byder på forslag til værklæsning. 
 
Sagatid
Annette Lassen gennemgår karakteristiske træk ved 
islændingesagaerne. Sagastilen kan indrammes gen-
nem sprog og fortælling. Fortællestilen giver på visse 
punkter indtryk af, at sagaerne, som jo er overleveret 
på skrift, er mundtlige beretninger. Motiver og tema

er i sagaerne vidner om et overgangssamfund mel-
lem hedenskab og tro og mellem kongedømme og 
fribondestat, ligesom kønnenes roller og råderum 
er et tilbagevendende tema. Der gives eksempler fra 
Laksdølernes saga, Erik den Rødes saga, Egils saga og 
Njals saga, som alle fire er tilgængelige i uddrag på 
Sagatid, ligesom der inddrages en række andre saga-
er til belysning af temaerne.
  Henrik Poulsen præsenterer det nye frit tilgænge- 
lige site Sagatid, hvor en række nordiske forfattere er 
i litterær dialog med kendte islændingesagaer. Hvad 
siger sagaerne os i dag, har været spørgsmålet til for-
fatterne.
 Sagatid er samtidig et læringssite, der skal forny  
saga-læsningen i de gymnasiale uddannelser mellem 
arkivering (litteraturhistorisk læsning) og aktualise-
ring (adaptation og remediering).
 
Annette Lassen, lektor Den Arnamagnæanske  
Samling, NorS, Københavns Universitet,  
Kontakt: annlass@hum.ku.dk tlf.: 24960864.
Henrik Poulsen, cand.mag. og lærebogsforfatter, 
udgivet mere end 30 undervisningsbøger til dansk og 
mediefag til folkeskolen, ungdomsuddannelserne og 
læreruddannelsen.  
Kontakt: henrik@henrikpoulsen.com 

Eventyrlige fortællinger
 Charlotte Weitze har bidraget til Sagatid med novel-
len Gudrun og vil med udgangspunkt i denne novelle 
folde sit forfatterskab ud – et forfatterskab der dyrk- 
er de eventyrlige elementer midt i et realistisk uni-
vers. Forfatterskabet reflekterer på den måde en litte-
rær tradition fra H.C. Andersen og til Villy Sørensen 
samtidig med, at det peger ind til islændingesagaer-
nes verden. Ud over Gudrun vil der være fokus på 
Det hvide kvarter, en samling af fortællinger om et 
villakvarter, hvor det dæmoniske igen og igen dukker 
op. Samt romanen Den afskyelige, der er en sci-fi-for-
tælling om klimaændringer og afskyelige snemænd.
Deltagerne vil endvidere selv skulle arbejde med en 
skriveøvelse.
 
Charlotte Weitze har senest udgivet romanen Den 
afskyelige (2016). Ud over at være forfatter har hun 
undervist i kreativ skrivning på Vallekilde Højskoles 
forfatterlinje samt været huskunstner  og foredrags-
holder i grundskolen og gymnasiet.
Kontakt: charlotte.weitze@jubii.dk       


