Er der liv efter autofiktion?
[Dansk samtidslitteratur i globalt perspektiv]

Spreepark Berlin, 2019

Skolebaseret kursus / workshop
•
•
•
•

Målgruppe: Danskundervisere på gymnasiale uddannelser
Varighed: 3 timer (kan skræddersyes den enkelte skole)
Underviser: Morten Mølgaard Pedersen // inkshed.dk
Download pakke: Undervisningsmateriale inkl. forløbsplan (6 lektioner), tekster og
linksamling, arbejdsopgaver og variationsforslag.

Indhold
“Kan man få en præfødselspsykose, hvis man skal være papfar?”
- Bjørn Rasmussen, “Jeg er gråhvid” (2018
Tag med på inspirationstur gennem grænseløse køn, tilfældige familierelationer og nutidens
danske klassesamfund i tre aktuelle forfatterskaber og find ud af, hvad Rock Tage, et grantræ
i Sverige og en hund ved navn Fiske kan fortælle om verden.
Ikke mindst stiller jeg det – måske lidt provokerende spørgsmål om der er et liv efter
autofiktionen?
Kurset i dansk samtidslitteratur tager udgangspunkt i mit arbejde som skribent på
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litteratursiden.dk, hvor jeg primært leverer analyser og artikler om dansk samtidslitteratur.
Indholdet vil derfor konstant spejle aktuelle temaer, forfatterskaber og værker.
På kurset vil du møde:
•
•
•
•

Romanerne »Jeg er gråhvid« (2018) af Bjørn Rasmussen; »Ophav« (2019) af Eva Tind
og Kristian Bang Foss’ »Frank vender hjem« (2019)
Overvejelser om arbejdet med samtidslitteratur – f.eks. svar på spørgsmålet:
Kommer didaktikken fra værket selv?
Masser af konkrete arbejdsopgaver, variationsforslag og kreative øvelser
En god portion skarpe pointer og skæv humor

Links til læreplanen
De seneste 5 års litteratur; analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster
i alle medier; dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden,
Europa og den øvrige verden; litteraturanalyse og -fortolkning; litterære metoder; litteratur-,
kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer; kreative arbejdsprocesser.
Kontakt og booking
Morten Mølgaard Pedersen er litteraturnørd og cand.mag. i engelsk og dansk. Efter 10 år på
Aarhus Katedralskole er jeg gået solo som workshop-leder, formidler og skribent på bl.a.
litteratursiden.dk, hvor jeg leverer analyser og artikler om primært dansk samtidslitteratur.
Udover det daglige arbejde i gymnasiet har jeg siden 2007 skrevet, redigeret og delt
inspiration og undervisningsmateriale på bloggen inkshed.dk, holdt workshops om
integration af IT i undervisningen og »Værklæsning« på engelsklærerforeningens
reformkurser i 2017.
Skriv til mig på morten@inkshed.dk eller ring 2074 3875.
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