
Foredrag Morten Dürr - mobil: 42404766, email: mortendurr@me.com

Forfatterforedrag Morten Dürr 

Jeg tager ofte ud og holder foredrag på skoler og biblioteker. Jeg tilbyder tre forskellige 
foredrag skræddersyet til indskoling, mellemtrin og udskoling. Læs mere om de forskellige 
foredrag på de følgende sider. 

 • Indskoling 1. - 3. klassetrin: Hvordan finder en forfatter den gode historie? 
 • Mellemtrin 3. - 5/6. klassetrin: Hvordan finder en forfatter den gode historie? 
 • 6. - 9. klassetrin: "Zenobia" - flugt fra krig fortalt i prisbelønnet tegneserie. 

Generelt om foredrag.  

Hvor mange elever kan jeg holde foredrag for? 
Cirka 60-80 elever giver det bedste udbytte. Jeg holder også gerne foredrag for et større 
antal, hvis de praktiske forhold går an. 

Omkostninger: 
Et foredrag koster 5.000 - halv pris for efterfølgende foredrag samme dag. 
To foredrag på én dag koster således 7.500 kr. 
Skolen/kommunen afholder udgifter til off. transport t/r fra København. Ved overnatning:  
skoler/kommuner afholder udgift til logi samt ét aftensmåltid per overnatning. 

Teknisk udstyr:  Jeg skal låne en projektor/smartboard under foredraget, da jeg viser 
mange billeder fra bøgerne. 
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Foredrag 4-5 klassetrin 

Hvordan finder en forfatter den gode historie? 

Hvordan finder en forfatter på sine historier? Hvordan udvikler man spændende karakterer. 
Hvad sker der, hvis man stjæler et kranium fra en kirkegård og hvordan pjækker man helt 
uden at blive opdaget? 

Mit foredrag får 4-5. klasstrin forløber således: 

1. Hvordan finder jeg på mine historier? Med udgangspunkt i 
bøger som “Marias dukke”, “Bomben i madkassen” samt 
“Øksemorderens kranium”. 

2. Hvordan udvikler jeg en karakter – med udgangspunkt i “En 
lort med tusind ben”. 

3. Hvordan kan det blive rigtig sjovt at skrive tekster … også 
lektier! Fællesskrivning og “Jagten på den talende hund”. (OBS 
Jeg har lavet undervisningsmateriale om fællesskrivning på 
danskfaget.dk - som er på årsplanen til april). 

4. Hør en historie: Jeg læser novellen “Palles pjækkedag” 

5. Gys med udgangspunkt i serien “Sort chok” samt min 
seneste bog “Monsterbaby”. 

Under hele foredraget sørger jeg for at besvare elevernes 
spørgsmål - så jeg vil helt automatisk komme ind på flere af 
mine bøger end nævnt her. 
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Foredrag 6 - 9. klassetrin 

“Zenobia”  

Flugt fra krig fortalt i prisbelønnet tegneserie.  

Med udgangpunkt i “Zenobia” fortæller jeg om arbejdet med en fortælling, der er lige dele 
tekst og billede. Fra den spæde idé til den færdige bog.  

Undervejs kommer vi ind på emner som: Den nødvendige, stærke ide. Levende 
karakterer. De filmiske muligheder i tegneseriemediet. At overdrive, forvrænge og spejle 
for at skabe følelser hos læseren.  

Som indledning til “Zenobia” beretter jeg ligeledes om hele mit forfatterskab, om en 
forfatters arbejde og skriveproces. 

Mit foredrag til 6. - 9. klasstrin forløber således: 

1. Hvordan finder jeg på mine historier? Med udgangspunkt i bøger som “Marias dukke”, 
“Bomben i madkassen” samt “Øksemorderens kranium”. 

2.    Hvordan kan det blive rigtig sjovt at skrive tekster … også lektier! Fællesskrivning og 
“Jagten på den talende hund”. (OBS Jeg har lavet undervisningsmateriale om 
fællesskrivning på danskfaget.dk - som er på årsplanen til april). 

3. Introduktion til tegneseriemediet: hvad er det helt særlige ved tegneseriemediet? 
Hvordan skabes følelser og empati gennem billeder?  
 
4. Baggrunden for “Zenobia”. Flygtningekrisen og 
medierne. 

5. Præsentation og oplæsning af “Zenobia”. 
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Foredrag 2-3 klassetrin 

Hvordan finder en forfatter den gode historie? 

Hvordan finder en forfatter på sine historier? Hvordan pjækker man uden at få ballade. 
Hvordan udvikler man spændende karakterer og hvornår skal IKKE holde på en 
hemmelighed. 

Mit foredrag får 2-3 klassetrin forløber således: 

1. Hvordan finder jeg på mine historier? Med udgangspunkt i bøger 
som “Marias dukke” samt “Bomben i madkassen”. 

2. Hør en historie: Palles pjækkedag. 

2. Hvordan udvikler jeg en karakter – med udgangspunkt i “En lort 
med tusind ben”. 

3. Hvordan kan det blive rigtig sjovt at skrive tekster … også lektier! 
Fællesskrivning og “Jagten på den talende hund”. (OBS Jeg har 
lavet undervisningsmateriale om fællesskrivning på danskfaget.dk - 
som er på årsplanen til april). 

4. Hør en historie: Jeg læser bogen “Hviskelegen” 

Under hele foredraget sørger jeg for at besvare elevernes spørgsmål 
- så jeg vil helt automatisk komme ind på flere af mine bøger end 
nævnt her. 
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