
       
       

  

Kursus 3 (halv- og heldagskursus)

SOCIALE MEDIER OG 
VIRKELIGHEDSOPFATTELSER

Kurset sætter spot på den sociale medie-
virkelighed. Hvad gør sociale medier ved 
vores forståelse og iscenesættelse af os 
selv og hinanden? Hvilken betydning har 
algoritmer, big data og digital overvågning? 
Hvordan kan vi blive mere bevidste om den 
gode tone og klogere på fake news? Der in-
troduceres til, hvordan man kan undervise 
i de multimodale sammenhænge mellem 
sociale medietekster, journalistik på nettet 
og overvejelser over det digitale vilkår hos 
forfattere som Lone Hørslev, Amalie Smith 
og Viggo Bjerring.

Oplægsholder:

Mischa Sloth Carlsen, lektor Aurehøj Gymna-

sium, forfatter til i-Bogen Sociale medier og 

virkelighedsopfattelser (2022), lærebøgerne 

Fortællingens spejl (2017) og Med tiden. En 

litteraturhistorisk arbejdsbog (2012) samt forløb 

på www.litteraturportalen/gyldendal.dk og har 

bidraget til Dansk didaktisk set (2019).  

Kontakt: msc@aurehoej-gym.dk,  

mobil: 28723268

Kursus 4 (heldagskursus)

Fortæl din historie  
– i tekst, lyd og billede

Den personlige jegfortæller er overalt! Med-
rivende fortællinger, som åbner døre til mil-
jøer, der ellers sjældent er blevet beskrevet. 

Tag på kursus og undersøg, hvordan man 
bruger sig selv til at fortælle sin historie. 
 Vi ser, lytter og læser eksempler på stærke 
jegfortællere fra både podcast, tv-serier, 
dokumentarfilm og litterære værker. Hvad 
er genrens dramaturgiske virkemidler, dens 
forskellige fortællemæssige greb og de 
særlige etiske dilemmaer, som opstår, når 
forfatteren eller journalisten fortæller sin 
egen historie? Lær at producere personlige 
fortællinger i tekst, lyd og billede. Vi ar-
bejder produktionelt og multimodalt med 
idéudvikling, manuskriptskrivning og brug 
af reportage og interview.

Oplægsholdere:

Dorte Palle, grundlægger af Nordic Podcast 

Academy. Forfatter til podcastbogen, PODCAST 

(2020) til gymnasiet. Direktør i Rakkerpak 

Productions. Var i over 20 år ansat i DR som 

studievært, tilrettelægger og chef og har stået 

bag mange prisvindende programmer.

Kontakt: dortepalle@dortepalle.com.

Johanne Mygind har arbejdet som journalist og 

dokumentarist siden hun startede på Danmarks 

Radios ungdomsafdeling i 1997. Hun har skre-

vet for Weekendavisen, Politiken og Information 

og udgivet romanen Kærlighedens år (2021). 

Hun har blandt andet produceret podcastene 

Corona for Børn, Smertefri fødsel og Karantæne-

klubben. 

Kontakt: johanne.mygind@gmail.com.

Kursus 5 (halv- og heldagskursus)

Fiktionalitet i litteratur, 
sprog og medier

Kurset ”Fiktionalitet i litteratur, sprog og 
medier” giver med udgangspunkt i bogen af 
samme navn et begrebsapparat til at analy-
sere fiktionalitet i forskellige medier.
Fiktionalitet har et stort potentiale til at 
engagere elever, fordi det åbner for en ny 
måde at læse på i et stort spektrum af 
forskellige typer af både litterære (kanon)
tekster og tekster, eleverne er omgivet af i 
deres hverdag.

Fiktionalitetstilgangen åbner for en ana-
lyse af såvel klassiske fiktionstekster som 
spillefilm, tv-serier, politiske taler, YouTube- 
reklamer og GIFs på sociale medier. Tekster-
ne forstås ikke som isolerede enheder, men 

i deres kontekst – i relation til forfatteren, 
der har skrevet dem, instruktøren, der har 
instrueret dem, eller i den litteraturhisto- 
riske eller mediemæssige kontekst, de  
befinder sig. 

På kurset undervises deltagerne af bog-
ens forfattere i et materiale spændende fra 
den danske litteraturkanons klassikere over 
politiske tekster til spille- og dokumentar-
film, tv-serier m.m.

Oplægsholdere:

Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i Nordisk 

Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Hun 

har skrevet om fiktionalitet, romaner, 1700-tal-

let og litteraturhistorie i forskellige artikler og 

bøger og blandt andet udgivet formidlingsbogen 

Fiktion (2018) i Aarhus Universitetsforlags  

Tænkepauser-serie.

Jan Maintz, cand.mag. i dansk, filosofi og sam-

fundsfag, underviser på Virum Gymnasium, er 

medforfatter til undervisningsbøger i gymnasiet 

og skriver om kultur-, filosofi- og samfundsstof i 

Dagbladet Information.

Henrik Zetterberg-Nielsen, leder af “Narrative 

Research Lab” (nordisk.au.dk/forskningscentre/

nrl) og “Centre for Fictionality Studies” (ficti-

onality.au.dk/). Han er professor ved Aarhus 

Universitet og har udgivet en række bøger og  

artikler om litteratur, fortællinger og fiktiona- 

litet.

Kontakt: norhn@cc.au.dk.

Kursus 6 (heldagskursus)

PODCAST I DANSK

Podcasts er populære som aldrig før – også 
i danskundervisningen. På dette kursus får 
du en intro til podcasten som medie og en 
gennemgang af bl.a. lydens virkemidler. Du 
får overblik over og indsigt i, hvordan du 
kan benytte podcasts i danskfaglige analy-
ser – helt konkret med forslag til forløb og 
vinkler, der dækker danskfagets tre per-
spektiver. Og sidst men ikke mindst får du 
en hands-on intro til, hvordan eleverne selv 
kan producere podcasts i undervisningen – 
fra idégenerering til klippeproces.

Grundet den store popularitet udbydes 
dette kursus nu for tredje gang. Undervi-
serne er eksperter i podcasts på hver deres 
måde.

Oplægsholdere:

Underviserne er eksperter i podcasts på hver 

deres måde:

Mimi Olsen, dansk- og mediefagslærer på  

Hvidovre Gymnasium og HF, lærebogsforfatter 

og fagkonsulent i mediefag samt kommunika- 

tion og it. Forfatter til PODCAST (Dansklærer- 

foreningens Forlag, 2020).

Kontakt: mimi0002@hvidovregymnasium.dk.

Christian Krüger, lydtekniker og underviser i 

Podcastfabrikken. 15 års erfaring med lyd- og 

studie-produktioner. Christian har undervist i 

radio- og podcastproduktion siden 2006. Han 

har arbejdet professionelt med alle facetter af 

lydverdenen; fra musikproduktioner til rekla-

mespeak, live-lyd og kompositioner. Har produ-

ceret flere pædagogiske podcast for bl.a. Natur- 

center Amager Strand, Gentofte Kommune,  

Københavns Kommunes Ungdomsskole o.a.

Kontakt: podcastfabrikken@gmail.com. 

Martin Houlind, kulturformidler, lærebogsforfat-

ter, producer og vært på bl.a. Tegnefilmpodcasten. 

Mangeårig baggrund som engelsk- og medie-

fagslærer på Slagelse Gymnasium. Forfatter til 

PODCAST (Dansklærerforeningens Forlag, 2020). 

Kontakt: martinhoulind@gmail.com.

 
Få mere information om  
årets kurser på Dansklærer- 
foreningens hjemmeside:  
dansklf.dk/skolebaseredekurser
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SKOLEBASEREDE KURSER 2023

Årets skolebaserede kurser giver en bred 
vifte af idéer til undervisning i danskfagets 
tre perspektiver, litteratur, sprog og medier. 
Kurserne varierer fra didaktiske kurser, der 
sætter fokus på litteratur- og skriveunder-
visningen i det mangfoldige klasserum, til 
litterære kurser om manifester i litteratu-
ren. Kataloget byder endvidere på kurser, 
der undersøger nye muligheder for at læse, 
undersøge og producere tekster i en medie- 
virkelighed, hvor tekster i udstrakt grad 
bliver mere multimodale, se bl.a. kurserne 
om fiktionalitet, jeg-fortælleren i tekst, lyd 
og billede og kurset om sociale medier og 
virkelighedsopfattelser. Endelig er vi glade 
for, for tredje gang, at kunne udbyde det 
efterspurgte kursus om podcast i dansk. 
Fælles for kurserne er, at de både inde- 
holder oplæg og aktiverende workshop- 
øvelser, der giver konkrete ideer og inspira-
tion til, hvordan der kan arbejdes receptivt 
og produktivt med tekster i egen under-
visning. Oplægsholderne er undervisere, 
forskere, forfattere og journalister, som 
på forskellige måder beskæftiger sig med 
emner, der kan give inspiration til under-
visningen.

Få et overblik over årets skole- 
baserede kurser nedenfor.  
Længere og mere uddybende  
beskrivelser af kursernes ind- 
hold kan findes på Dansklærer- 
foreningens hjemmeside:  
dansklf.dk/skolebaseredekurser 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Kurserne afholdes i løbet af januar, februar, 
marts og april 2023 i tidsrummet kl. 9.00-
16.00. Det samlede kursusudbud er målret-
tet undervisningen i dansk på alle gymna-
siale ungdomsuddannelser. Skulle der i en 
faggruppe ekstraordinært være interesse 
for at få et kursus ud på skolen allerede i 
efteråret 2022, skal dette ske ved en sær-
skilt aftale med oplægsholderne fra det 
pågældende kursus.
 
HELDAGS- ELLER HALVDAGSKURSER:
Kurserne udbydes enten som heldagskur-
ser bestående af to moduler af 3 timer eller 
halvdagskurser bestående af et modul af 3 
timer. To halvdagskurser kan sammensæt-
tes til ét heldagskursus. Se under kurserne i 
kataloget, hvilke der udbydes som heldags-
kurser, og hvilke der udbydes som halv-
dagskurser. 

TILMELDING OG PRIS

Tilmeldingsfristen er 1. november 2022.  
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 betalende deltagere. Der betales 1000,- kr. 
pr. deltager, dog med et maksimum på 
25.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.
 
Halvdagskursus (3 timer): Kræver minimum
7 betalende deltagere. Der betales 650,- kr. 
pr. deltager, dog er der et maksimum på 
12.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.

Alle priser er ekskl. moms.
Udgifter til forplejning af oplægsholderne 
dækkes af skolen.

KURSER PÅ SKOLER OG  
PÅ TVÆRS AF SKOLER: 
Kravene for minimum- og maksimumpriser 
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 
fra Dansklærerforeningens Hus for samtlige 
deltagere. 
 
Tilmelding er bindende og skal godkendes 
af skolens rektor. Afmelding kan ske veder-
lagsfrit indtil den 1. december 2022.

KURSUSANSVARLIG:
I forbindelse med kurset er der brug for en 
kursusansvarlig på stedet, som sørger for 
tilmeldingen og er behjælpelig med den 
praktiske afvikling af kurset. Kontaktper- 
sonen aflønnes ikke af Dansklærerfor- 
eningen.

HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?
Skolens kursusansvarlige kontakter den/ 
de ønskede oplægsholdere og finder en 
dato, der kan passe begge parter. Kontakt- 
oplysninger på oplægsholderne er angivet 
i forlængelse af de respektive kursusbe-
skrivelser. Hvis man ønsker at tilmelde sig 
et dagskursus, der involverer flere oplægs-
holdere, skal man skrive en fælles besked 
til dem. Oplægsholderne fortæller selv 
Dansklærerforeningen, hvilke aftaler de har 
indgået.

Primo december 2022 vil den kursus- 
ansvarlige modtage en mail fra Dansk- 
lærerforeningen med tilmeldingslink,  
hvor kurset oprettes elektronisk i Dansk- 
lærerforeningens tilmeldingssystem med 
henblik på den senere fakturering. Det er 
her vigtigt, at det er den kursusansvarlige, 
der indtaster tilmeldingen og dermed er  
ordreansvarlig. På tilmeldingslinket skal 
man vælge kursusnavn/nummer, og om 
man ønsker et heldagskursus eller halv-
dagskursus. Her skal der bruges korrekte  
betalingsoplysninger og EAN. Fakturaen  
vil blive sendt elektronisk. 

Hvis man tilmelder sig flere dagskurser 
eller kombinerer halvdagskurser, der ikke 
indgår i det samme heldagskursus, skal 
man tilmelde sig disse enkeltvist på til- 
meldingslinket.

Den enkelte skole kan frit aftale med 
oplægsholderne, hvem der optræder hen-
holdsvis om formiddagen og om eftermid-
dagen.

HAR DU PROBLEMER ELLER 
SPØRGSMÅL?

Skulle du mod forventning ikke modtage 
svar fra en oplægsholder, eller har du spørgs- 
mål til kursernes indhold, kan du henvende 
dig til kursusleder for de skolebaserede  
kurser: Miriam Kruse på kgmir@kggym.dk. 

Kursus 1 (halvdagskursus)

Diversitet i klasserummet

Flere og flere gymnasier oplever en større 
spredning i elevgruppen, samtidig med 
at rammerne og kravene for danskfaget 
er de samme. Dette kan give udfordringer 
i klasserummet og i tilrettelæggelsen af 
undervisningen. Vi kalder dem ’gymnasie-
fremmede’, ’minoritetsunge’ eller ’to-spro-
gede’. Uanset benævnelse har vi på Aarhus 
Gymnasium i Tilst erfaret, at der er behov 
for at gentænke danskundervisningen og 
relationsarbejdet med eleverne. Kurset 
bygger på flere års praktisk erfaring og vil 
bidrage med konkrete undervisningsforløb 
til forskellige niveauer.

Oplægsholdere:

Birgitte Holm Jørgensen, dansk- og mediefags- 

lærer v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Lene Birk Larsen, læsevejleder, dansk- og  

religionslærer v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Rikke Hupfeld, dansk- og engelsklærer  

v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Kontakt: rch@aarhustech.dk.

 

Kursus 2 (halvdagskursus)

MANIFESTéR JER!

”Alles Ständische und Stehende verdampft.” 
hedder det i Det kommunistiske Manifest fra 
1848, og denne fordampning eller opløsning 
af alt solidt er en stor del af manifestgen-
rens DNA. Workshoppen interesserer sig for 
kampskrifter til alle tider mod den hersken-
de orden, mod det stillestående og mod det 
apatiske sprog. Både når en ny politisk ideo-
logi og en ny kunstnerisk retning lanceres. I 
kurset afprøver vi en række skriveøvelser til 
eleverne, hvor vi selv skriver manifester og 
laver avantgardekunst. Men udgangspunktet 
er et slingrende litteraturhistorisk/futurisk/
dadaistisk/surrealistisk afsæt i manifesterne 
fra starten af det 20. århundrede og mani- 
fester fra vores egen samtid og den kunst, 
der kommer ud af dem.

Oplægsholdere:

Jette Sindbjerg Martinsen, lærer på Nørre Gym-

nasium, medlem af Dansknoters redaktion. 

Ditte Eberth Timmermann, lærer på Teknisk 

Gymnasium Skanderborg, forperson i Dansk- 

lærerforeningens E-sektion, medlem af Dansk- 

noters redaktion, forfatter på udgivelserne 

Tekstarbejde på tværs (2016) og Grænseløs? 

(2019).

Kontakt: det@aarhustech.dk. 
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SKOLEBASEREDE KURSER 2023
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Lene Birk Larsen, læsevejleder, dansk- og  

religionslærer v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Rikke Hupfeld, dansk- og engelsklærer  

v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Kontakt: rch@aarhustech.dk.

 

Kursus 2 (halvdagskursus)

MANIFESTéR JER!

”Alles Ständische und Stehende verdampft.” 
hedder det i Det kommunistiske Manifest fra 
1848, og denne fordampning eller opløsning 
af alt solidt er en stor del af manifestgen-
rens DNA. Workshoppen interesserer sig for 
kampskrifter til alle tider mod den hersken-
de orden, mod det stillestående og mod det 
apatiske sprog. Både når en ny politisk ideo-
logi og en ny kunstnerisk retning lanceres. I 
kurset afprøver vi en række skriveøvelser til 
eleverne, hvor vi selv skriver manifester og 
laver avantgardekunst. Men udgangspunktet 
er et slingrende litteraturhistorisk/futurisk/
dadaistisk/surrealistisk afsæt i manifesterne 
fra starten af det 20. århundrede og mani- 
fester fra vores egen samtid og den kunst, 
der kommer ud af dem.

Oplægsholdere:

Jette Sindbjerg Martinsen, lærer på Nørre Gym-

nasium, medlem af Dansknoters redaktion. 

Ditte Eberth Timmermann, lærer på Teknisk 

Gymnasium Skanderborg, forperson i Dansk- 

lærerforeningens E-sektion, medlem af Dansk- 

noters redaktion, forfatter på udgivelserne 

Tekstarbejde på tværs (2016) og Grænseløs? 

(2019).

Kontakt: det@aarhustech.dk. 
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SKOLEBASEREDE KURSER 2023

Årets skolebaserede kurser giver en bred 
vifte af idéer til undervisning i danskfagets 
tre perspektiver, litteratur, sprog og medier. 
Kurserne varierer fra didaktiske kurser, der 
sætter fokus på litteratur- og skriveunder-
visningen i det mangfoldige klasserum, til 
litterære kurser om manifester i litteratu-
ren. Kataloget byder endvidere på kurser, 
der undersøger nye muligheder for at læse, 
undersøge og producere tekster i en medie- 
virkelighed, hvor tekster i udstrakt grad 
bliver mere multimodale, se bl.a. kurserne 
om fiktionalitet, jeg-fortælleren i tekst, lyd 
og billede og kurset om sociale medier og 
virkelighedsopfattelser. Endelig er vi glade 
for, for tredje gang, at kunne udbyde det 
efterspurgte kursus om podcast i dansk. 
Fælles for kurserne er, at de både inde- 
holder oplæg og aktiverende workshop- 
øvelser, der giver konkrete ideer og inspira-
tion til, hvordan der kan arbejdes receptivt 
og produktivt med tekster i egen under-
visning. Oplægsholderne er undervisere, 
forskere, forfattere og journalister, som 
på forskellige måder beskæftiger sig med 
emner, der kan give inspiration til under-
visningen.

Få et overblik over årets skole- 
baserede kurser nedenfor.  
Længere og mere uddybende  
beskrivelser af kursernes ind- 
hold kan findes på Dansklærer- 
foreningens hjemmeside:  
dansklf.dk/skolebaseredekurser 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Kurserne afholdes i løbet af januar, februar, 
marts og april 2023 i tidsrummet kl. 9.00-
16.00. Det samlede kursusudbud er målret-
tet undervisningen i dansk på alle gymna-
siale ungdomsuddannelser. Skulle der i en 
faggruppe ekstraordinært være interesse 
for at få et kursus ud på skolen allerede i 
efteråret 2022, skal dette ske ved en sær-
skilt aftale med oplægsholderne fra det 
pågældende kursus.
 
HELDAGS- ELLER HALVDAGSKURSER:
Kurserne udbydes enten som heldagskur-
ser bestående af to moduler af 3 timer eller 
halvdagskurser bestående af et modul af 3 
timer. To halvdagskurser kan sammensæt-
tes til ét heldagskursus. Se under kurserne i 
kataloget, hvilke der udbydes som heldags-
kurser, og hvilke der udbydes som halv-
dagskurser. 

TILMELDING OG PRIS

Tilmeldingsfristen er 1. november 2022.  
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 betalende deltagere. Der betales 1000,- kr. 
pr. deltager, dog med et maksimum på 
25.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.
 
Halvdagskursus (3 timer): Kræver minimum
7 betalende deltagere. Der betales 650,- kr. 
pr. deltager, dog er der et maksimum på 
12.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.

Alle priser er ekskl. moms.
Udgifter til forplejning af oplægsholderne 
dækkes af skolen.

KURSER PÅ SKOLER OG  
PÅ TVÆRS AF SKOLER: 
Kravene for minimum- og maksimumpriser 
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 
fra Dansklærerforeningens Hus for samtlige 
deltagere. 
 
Tilmelding er bindende og skal godkendes 
af skolens rektor. Afmelding kan ske veder-
lagsfrit indtil den 1. december 2022.

KURSUSANSVARLIG:
I forbindelse med kurset er der brug for en 
kursusansvarlig på stedet, som sørger for 
tilmeldingen og er behjælpelig med den 
praktiske afvikling af kurset. Kontaktper- 
sonen aflønnes ikke af Dansklærerfor- 
eningen.

HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?
Skolens kursusansvarlige kontakter den/ 
de ønskede oplægsholdere og finder en 
dato, der kan passe begge parter. Kontakt- 
oplysninger på oplægsholderne er angivet 
i forlængelse af de respektive kursusbe-
skrivelser. Hvis man ønsker at tilmelde sig 
et dagskursus, der involverer flere oplægs-
holdere, skal man skrive en fælles besked 
til dem. Oplægsholderne fortæller selv 
Dansklærerforeningen, hvilke aftaler de har 
indgået.

Primo december 2022 vil den kursus- 
ansvarlige modtage en mail fra Dansk- 
lærerforeningen med tilmeldingslink,  
hvor kurset oprettes elektronisk i Dansk- 
lærerforeningens tilmeldingssystem med 
henblik på den senere fakturering. Det er 
her vigtigt, at det er den kursusansvarlige, 
der indtaster tilmeldingen og dermed er  
ordreansvarlig. På tilmeldingslinket skal 
man vælge kursusnavn/nummer, og om 
man ønsker et heldagskursus eller halv-
dagskursus. Her skal der bruges korrekte  
betalingsoplysninger og EAN. Fakturaen  
vil blive sendt elektronisk. 

Hvis man tilmelder sig flere dagskurser 
eller kombinerer halvdagskurser, der ikke 
indgår i det samme heldagskursus, skal 
man tilmelde sig disse enkeltvist på til- 
meldingslinket.

Den enkelte skole kan frit aftale med 
oplægsholderne, hvem der optræder hen-
holdsvis om formiddagen og om eftermid-
dagen.

HAR DU PROBLEMER ELLER 
SPØRGSMÅL?

Skulle du mod forventning ikke modtage 
svar fra en oplægsholder, eller har du spørgs- 
mål til kursernes indhold, kan du henvende 
dig til kursusleder for de skolebaserede  
kurser: Miriam Kruse på kgmir@kggym.dk. 

Kursus 1 (halvdagskursus)

Diversitet i klasserummet

Flere og flere gymnasier oplever en større 
spredning i elevgruppen, samtidig med 
at rammerne og kravene for danskfaget 
er de samme. Dette kan give udfordringer 
i klasserummet og i tilrettelæggelsen af 
undervisningen. Vi kalder dem ’gymnasie-
fremmede’, ’minoritetsunge’ eller ’to-spro-
gede’. Uanset benævnelse har vi på Aarhus 
Gymnasium i Tilst erfaret, at der er behov 
for at gentænke danskundervisningen og 
relationsarbejdet med eleverne. Kurset 
bygger på flere års praktisk erfaring og vil 
bidrage med konkrete undervisningsforløb 
til forskellige niveauer.

Oplægsholdere:

Birgitte Holm Jørgensen, dansk- og mediefags- 

lærer v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Lene Birk Larsen, læsevejleder, dansk- og  

religionslærer v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Rikke Hupfeld, dansk- og engelsklærer  

v. Aarhus Gymnasium i Tilst.

Kontakt: rch@aarhustech.dk.

 

Kursus 2 (halvdagskursus)

MANIFESTéR JER!
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apatiske sprog. Både når en ny politisk ideo-
logi og en ny kunstnerisk retning lanceres. I 
kurset afprøver vi en række skriveøvelser til 
eleverne, hvor vi selv skriver manifester og 
laver avantgardekunst. Men udgangspunktet 
er et slingrende litteraturhistorisk/futurisk/
dadaistisk/surrealistisk afsæt i manifesterne 
fra starten af det 20. århundrede og mani- 
fester fra vores egen samtid og den kunst, 
der kommer ud af dem.

Oplægsholdere:

Jette Sindbjerg Martinsen, lærer på Nørre Gym-

nasium, medlem af Dansknoters redaktion. 

Ditte Eberth Timmermann, lærer på Teknisk 

Gymnasium Skanderborg, forperson i Dansk- 

lærerforeningens E-sektion, medlem af Dansk- 

noters redaktion, forfatter på udgivelserne 

Tekstarbejde på tværs (2016) og Grænseløs? 

(2019).
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Kursus 3 (halv- og heldagskursus)

SOCIALE MEDIER OG 
VIRKELIGHEDSOPFATTELSER

Kurset sætter spot på den sociale medie-
virkelighed. Hvad gør sociale medier ved 
vores forståelse og iscenesættelse af os 
selv og hinanden? Hvilken betydning har 
algoritmer, big data og digital overvågning? 
Hvordan kan vi blive mere bevidste om den 
gode tone og klogere på fake news? Der in-
troduceres til, hvordan man kan undervise 
i de multimodale sammenhænge mellem 
sociale medietekster, journalistik på nettet 
og overvejelser over det digitale vilkår hos 
forfattere som Lone Hørslev, Amalie Smith 
og Viggo Bjerring.

Oplægsholder:

Mischa Sloth Carlsen, lektor Aurehøj Gymna-

sium, forfatter til i-Bogen Sociale medier og 

virkelighedsopfattelser (2022), lærebøgerne 

Fortællingens spejl (2017) og Med tiden. En 

litteraturhistorisk arbejdsbog (2012) samt forløb 

på www.litteraturportalen/gyldendal.dk og har 

bidraget til Dansk didaktisk set (2019).  

Kontakt: msc@aurehoej-gym.dk,  

mobil: 28723268

Kursus 4 (heldagskursus)

Fortæl din historie  
– i tekst, lyd og billede

Den personlige jegfortæller er overalt! Med-
rivende fortællinger, som åbner døre til mil-
jøer, der ellers sjældent er blevet beskrevet. 

Tag på kursus og undersøg, hvordan man 
bruger sig selv til at fortælle sin historie. 
 Vi ser, lytter og læser eksempler på stærke 
jegfortællere fra både podcast, tv-serier, 
dokumentarfilm og litterære værker. Hvad 
er genrens dramaturgiske virkemidler, dens 
forskellige fortællemæssige greb og de 
særlige etiske dilemmaer, som opstår, når 
forfatteren eller journalisten fortæller sin 
egen historie? Lær at producere personlige 
fortællinger i tekst, lyd og billede. Vi ar-
bejder produktionelt og multimodalt med 
idéudvikling, manuskriptskrivning og brug 
af reportage og interview.

Oplægsholdere:

Dorte Palle, grundlægger af Nordic Podcast 

Academy. Forfatter til podcastbogen, PODCAST 

(2020) til gymnasiet. Direktør i Rakkerpak 

Productions. Var i over 20 år ansat i DR som 

studievært, tilrettelægger og chef og har stået 

bag mange prisvindende programmer.

Kontakt: dortepalle@dortepalle.com.

Johanne Mygind har arbejdet som journalist og 

dokumentarist siden hun startede på Danmarks 

Radios ungdomsafdeling i 1997. Hun har skre-

vet for Weekendavisen, Politiken og Information 

og udgivet romanen Kærlighedens år (2021). 

Hun har blandt andet produceret podcastene 

Corona for Børn, Smertefri fødsel og Karantæne-

klubben. 

Kontakt: johanne.mygind@gmail.com.

Kursus 5 (halv- og heldagskursus)

Fiktionalitet i litteratur, 
sprog og medier

Kurset ”Fiktionalitet i litteratur, sprog og 
medier” giver med udgangspunkt i bogen af 
samme navn et begrebsapparat til at analy-
sere fiktionalitet i forskellige medier.
Fiktionalitet har et stort potentiale til at 
engagere elever, fordi det åbner for en ny 
måde at læse på i et stort spektrum af 
forskellige typer af både litterære (kanon)
tekster og tekster, eleverne er omgivet af i 
deres hverdag.

Fiktionalitetstilgangen åbner for en ana-
lyse af såvel klassiske fiktionstekster som 
spillefilm, tv-serier, politiske taler, YouTube- 
reklamer og GIFs på sociale medier. Tekster-
ne forstås ikke som isolerede enheder, men 

i deres kontekst – i relation til forfatteren, 
der har skrevet dem, instruktøren, der har 
instrueret dem, eller i den litteraturhisto- 
riske eller mediemæssige kontekst, de  
befinder sig. 

På kurset undervises deltagerne af bog-
ens forfattere i et materiale spændende fra 
den danske litteraturkanons klassikere over 
politiske tekster til spille- og dokumentar-
film, tv-serier m.m.

Oplægsholdere:

Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i Nordisk 

Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Hun 

har skrevet om fiktionalitet, romaner, 1700-tal-

let og litteraturhistorie i forskellige artikler og 

bøger og blandt andet udgivet formidlingsbogen 

Fiktion (2018) i Aarhus Universitetsforlags  

Tænkepauser-serie.

Jan Maintz, cand.mag. i dansk, filosofi og sam-

fundsfag, underviser på Virum Gymnasium, er 

medforfatter til undervisningsbøger i gymnasiet 

og skriver om kultur-, filosofi- og samfundsstof i 

Dagbladet Information.

Henrik Zetterberg-Nielsen, leder af “Narrative 

Research Lab” (nordisk.au.dk/forskningscentre/

nrl) og “Centre for Fictionality Studies” (ficti-

onality.au.dk/). Han er professor ved Aarhus 

Universitet og har udgivet en række bøger og  

artikler om litteratur, fortællinger og fiktiona- 

litet.

Kontakt: norhn@cc.au.dk.

Kursus 6 (heldagskursus)

PODCAST I DANSK

Podcasts er populære som aldrig før – også 
i danskundervisningen. På dette kursus får 
du en intro til podcasten som medie og en 
gennemgang af bl.a. lydens virkemidler. Du 
får overblik over og indsigt i, hvordan du 
kan benytte podcasts i danskfaglige analy-
ser – helt konkret med forslag til forløb og 
vinkler, der dækker danskfagets tre per-
spektiver. Og sidst men ikke mindst får du 
en hands-on intro til, hvordan eleverne selv 
kan producere podcasts i undervisningen – 
fra idégenerering til klippeproces.

Grundet den store popularitet udbydes 
dette kursus nu for tredje gang. Undervi-
serne er eksperter i podcasts på hver deres 
måde.

Oplægsholdere:

Underviserne er eksperter i podcasts på hver 

deres måde:

Mimi Olsen, dansk- og mediefagslærer på  

Hvidovre Gymnasium og HF, lærebogsforfatter 

og fagkonsulent i mediefag samt kommunika- 

tion og it. Forfatter til PODCAST (Dansklærer- 

foreningens Forlag, 2020).

Kontakt: mimi0002@hvidovregymnasium.dk.

Christian Krüger, lydtekniker og underviser i 

Podcastfabrikken. 15 års erfaring med lyd- og 

studie-produktioner. Christian har undervist i 

radio- og podcastproduktion siden 2006. Han 

har arbejdet professionelt med alle facetter af 

lydverdenen; fra musikproduktioner til rekla-

mespeak, live-lyd og kompositioner. Har produ-

ceret flere pædagogiske podcast for bl.a. Natur- 

center Amager Strand, Gentofte Kommune,  

Københavns Kommunes Ungdomsskole o.a.

Kontakt: podcastfabrikken@gmail.com. 

Martin Houlind, kulturformidler, lærebogsforfat-

ter, producer og vært på bl.a. Tegnefilmpodcasten. 

Mangeårig baggrund som engelsk- og medie-

fagslærer på Slagelse Gymnasium. Forfatter til 

PODCAST (Dansklærerforeningens Forlag, 2020). 

Kontakt: martinhoulind@gmail.com.

 
Få mere information om  
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Kursus 3 (halv- og heldagskursus)

SOCIALE MEDIER OG 
VIRKELIGHEDSOPFATTELSER

Kurset sætter spot på den sociale medie-
virkelighed. Hvad gør sociale medier ved 
vores forståelse og iscenesættelse af os 
selv og hinanden? Hvilken betydning har 
algoritmer, big data og digital overvågning? 
Hvordan kan vi blive mere bevidste om den 
gode tone og klogere på fake news? Der in-
troduceres til, hvordan man kan undervise 
i de multimodale sammenhænge mellem 
sociale medietekster, journalistik på nettet 
og overvejelser over det digitale vilkår hos 
forfattere som Lone Hørslev, Amalie Smith 
og Viggo Bjerring.

Oplægsholder:

Mischa Sloth Carlsen, lektor Aurehøj Gymna-

sium, forfatter til i-Bogen Sociale medier og 

virkelighedsopfattelser (2022), lærebøgerne 

Fortællingens spejl (2017) og Med tiden. En 

litteraturhistorisk arbejdsbog (2012) samt forløb 

på www.litteraturportalen/gyldendal.dk og har 

bidraget til Dansk didaktisk set (2019).  

Kontakt: msc@aurehoej-gym.dk,  

mobil: 28723268

Kursus 4 (heldagskursus)

Fortæl din historie  
– i tekst, lyd og billede

Den personlige jegfortæller er overalt! Med-
rivende fortællinger, som åbner døre til mil-
jøer, der ellers sjældent er blevet beskrevet. 

Tag på kursus og undersøg, hvordan man 
bruger sig selv til at fortælle sin historie. 
 Vi ser, lytter og læser eksempler på stærke 
jegfortællere fra både podcast, tv-serier, 
dokumentarfilm og litterære værker. Hvad 
er genrens dramaturgiske virkemidler, dens 
forskellige fortællemæssige greb og de 
særlige etiske dilemmaer, som opstår, når 
forfatteren eller journalisten fortæller sin 
egen historie? Lær at producere personlige 
fortællinger i tekst, lyd og billede. Vi ar-
bejder produktionelt og multimodalt med 
idéudvikling, manuskriptskrivning og brug 
af reportage og interview.

Oplægsholdere:

Dorte Palle, grundlægger af Nordic Podcast 

Academy. Forfatter til podcastbogen, PODCAST 

(2020) til gymnasiet. Direktør i Rakkerpak 

Productions. Var i over 20 år ansat i DR som 

studievært, tilrettelægger og chef og har stået 

bag mange prisvindende programmer.

Kontakt: dortepalle@dortepalle.com.

Johanne Mygind har arbejdet som journalist og 

dokumentarist siden hun startede på Danmarks 

Radios ungdomsafdeling i 1997. Hun har skre-

vet for Weekendavisen, Politiken og Information 

og udgivet romanen Kærlighedens år (2021). 

Hun har blandt andet produceret podcastene 

Corona for Børn, Smertefri fødsel og Karantæne-

klubben. 

Kontakt: johanne.mygind@gmail.com.

Kursus 5 (halv- og heldagskursus)

Fiktionalitet i litteratur, 
sprog og medier

Kurset ”Fiktionalitet i litteratur, sprog og 
medier” giver med udgangspunkt i bogen af 
samme navn et begrebsapparat til at analy-
sere fiktionalitet i forskellige medier.
Fiktionalitet har et stort potentiale til at 
engagere elever, fordi det åbner for en ny 
måde at læse på i et stort spektrum af 
forskellige typer af både litterære (kanon)
tekster og tekster, eleverne er omgivet af i 
deres hverdag.

Fiktionalitetstilgangen åbner for en ana-
lyse af såvel klassiske fiktionstekster som 
spillefilm, tv-serier, politiske taler, YouTube- 
reklamer og GIFs på sociale medier. Tekster-
ne forstås ikke som isolerede enheder, men 
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instrueret dem, eller i den litteraturhisto- 
riske eller mediemæssige kontekst, de  
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